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I. Характеристика на класа 

 
Учебната година започна с двадесет и  шестима  ученици, от които единадесет момичета и петнадесет  момчета.  
 
 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището; 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3.    Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 
II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 
5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 1 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 

 



 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Моето училище 

2. Коледни и новогодишни празници 

3. Пролетни традиции и обичаи в България 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Коледни и новогодишни приготовления. 

Направи добро 

2. Да си добър, е лесно 

 

Безопасност на движението по пътищата 9 1. Моят път до училище 

2. Къде се движат пешеходците и превозните 

средства 

3. Безопасен път до училище 

4. Кръстовища и специални автомобили 

5. Светофар. Правила за пресичане 

6. Пешеходна пътека. Правила за пресичане 

7. Пресичам безопасно 

8. Предпазни огради 

9. Шофьори и пешеходци 

10. Пътни знаци 

11. Безопасна игра в близост до улицата 

12. Уверен участник в движението 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Огънят- полезен и опасен за човека 

2. Други стихийни бедствия- зинма снежна буря 

3. Земетресение 

4. Евакуационен план 

5. Важни сигнали 

6. Наранявания. Първа помощ 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Моята класна стая. Аз и другите 

 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности, за които няма сезони 

общо 20 26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ   

   

 
 

 

 

 

Месеци № Тема 
 

IX 1.  Моето училище 

IX 2.  Моята класна стая 

X 3.  Моят път до училище 

X 4.  Къде се движат пешеходците и превозните средства 

X 5.   Безопасен път до училище 

X 6.      Кръстовища и специални автомобили 

XI 7.      Светофар. Правила за пресичане 

XI 8.      Пешеходна пътека. Правила за пресичане 

XI 9.   Пресичам безопасно 

XII 10.  Предпазни огради 

XII 11.      Движение по пътищата през есента и зимата 

XII 12.      Коледни и новогодишни приготовления. Направи добро 

XII 13.      Коледни и новогодишни празници 

I 14.      Шофьори и пешеходци 

I 15.      На пътя през зимата 

I 16.      Да си добър, е лесно 

II 17.      Опасности, за които няма сезони 

II 18.  Пътни знаци 

II 19.      Огънят- полезен и опасен за човека 

II 20.      Други стихийни бедствия- зимна снежна буря 



III 21.      Земетресение 

III 22.   Евакуационен план 

III 32.       Важни сигнали 

III 24.       Пролетни празници и обичаи 

IV 25.       Безопасна игра в близост до улицата 

IV 26.  Лична хигиена. Заболявания 

IV 27.        Наранявания. Първа помощ 

IV 28.        Уверен участник в движението 

V 29.        Срочна и годишна диагностика на резултатите 

V 30.        Празник на буквите 

V 31.        24 май 

V 32.  Вместо довиждане- заслужено „здравей“ на вълшебното лято 
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I.ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

Класът се състои от двадесет и шест ученици – четиринадесет момчета и 

единадесет момичета. Едно дете е със специални образователни потребности. 

Всички деца са посещавали Подготвителна група, но са с различна готовност за 

първи клас. 

 

Задачи за настоящата учебна година: 

1. Изграждане на чувство на увереност у учениците и умения за общуване. 

2. Оформяне на класа като единен колектив.  

2. Постоянна комуникация с родителите за разрешаване на възникнали проблеми 

при работата с учениците.  

3. Индивидуална работа с всеки един от учениците за изграждане на умения за 

ефективно учене. 

 

 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени 

места. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни взаимоотношения 

между децата.   

3. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник. 

4. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

5. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване 

на свободното време. 

6. Оформянето на класа като единен колектив. 

7. Изява на разностранните интереси на учениците. 

8. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 



 

 

III. ТЕМАТИЧНИ  ОБЛАСТИ 

 Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 

4 часа 

 Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

 Безопасност и движение по пътищата – 9 часа 

 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване 

на първа помощ – 4 часа 

 Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти – 1 час 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Брой теми за ЧК 1 клас I 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствиe 

4/13.Коледни и новогодишни 

празници; 24.Пролетни празници и 

обичаи; 30.Празник на буквите;  

31. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 
1/12.Коледни и новогодишни 

приготовления 

Безопасност на движението по пътищата 9/ 4.Къде се движат пешеходците и 

превозните средства; 5.Безопасен път 

до училище; 6.Кръстовища и 

специални автомобили ; 7.Светофар. 

Правила за пресичане; 8.Пешеходна 

пътека. Правила за пресичане; 

10.Предпазни огради; 11.Движение по 

пътищата през есента и зимата ; 

14.Шофьори и пешеходци; 15.На пътя 

през зимата; 18.Пътни знаци 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4/19.Огънят – полезен и опасен за 

човека; 20.Други стихийни бедствия – 

зимна снежна буря; 21.Земетресение; 

23.Важни сигнали; 27.Наранявания. 

Първа помощ 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 
1/2.Моята класна стая 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1/17.Опасности, за които няма сезони; 

22.Евакуационен план 

ОБЩО 20 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

Месец № Тема Забележка 

IX 1 Моето училище  

IX 2 Моята класна стая  

X 3 Моят път до училище  

X 4 Къде се движат пешеходците и превозните 

средства 

 

X 5 Безопасен път до училище  

X 6 Кръстовища и специални автомобили  

XI 7 Светофар. Правила за пресичане  

XI 8 Пешеходна пътека. Правила за пресичане  

XI 9 Пресичам безопасно  

XI 10 Предпазни огради  

XII 11 Движение по пътищата през есента и зимата  

XII 12 Коледни и новогодишни приготовления  

XII 13 Коледни и новогодишни празници  

I 14 Шофьори и пешеходци  

I 15 На пътя през зимата  

I 16 Срочна диагностика на резултатите  

I 17 Опасности, за които няма сезони  

II 18 Пътни знаци  

II 19 Огънят – полезен и опасен за човека  

II 20 Други стихийни бедствия – зимна снежна буря  

II 21 Земетресение  



III 22 Евакуационен план  

III 23 Важни сигнали  

III 24 Пролетни празници и обичаи  

III 25 Безопасна игра в близост до улицата  

IV 26 Лична хигиена. Заболявания  

IV 27 Наранявания. Първа помощ  

IV 28 Уверен участник в движението  

V 29 Срочна и годишна диагностика на резултатите  

V 30 Празник на буквите  

V 31 24 май  

V 32 Вместо довиждане – заслужено „здравей“ на 

вълшебното лято 
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I. Характеристика на класа 

 
Учебната година започна с двадесет и  осем  ученици, от които четиринадесет  момичета и четиринадесет момчета.  
 
 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището; 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3.    Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 
II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 
5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 1 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 

 



 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Моето училище 

2. Коледни и новогодишни празници 

3. Пролетни традиции и обичаи в България 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Коледни и новогодишни приготовления. 

Направи добро 

2. Да си добър, е лесно 

 

Безопасност на движението по пътищата 9 1. Моят път до училище 

2. Къде се движат пешеходците и превозните 

средства 

3. Безопасен път до училище 

4. Кръстовища и специални автомобили 

5. Светофар. Правила за пресичане 

6. Пешеходна пътека. Правила за пресичане 

7. Пресичам безопасно 

8. Предпазни огради 

9. Шофьори и пешеходци 

10. Пътни знаци 

11. Безопасна игра в близост до улицата 

12. Уверен участник в движението 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Огънят- полезен и опасен за човека 

2. Други стихийни бедствия- зинма снежна буря 

3. Земетресение 

4. Евакуационен план 

5. Важни сигнали 

6. Наранявания. Първа помощ 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Моята класна стая. Аз и другите 

 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности, за които няма сезони 

общо 20 26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ   

   

 
 

 

 

 

Месеци № Тема 
 

IX 1.  Моето училище 

IX 2.  Моята класна стая 

X 3.  Моят път до училище 

X 4.  Къде се движат пешеходците и превозните средства 

X 5.   Безопасен път до училище 

X 6.      Кръстовища и специални автомобили 

XI 7.      Светофар. Правила за пресичане 

XI 8.      Пешеходна пътека. Правила за пресичане 

XI 9.   Пресичам безопасно 

XII 10.  Предпазни огради 

XII 11.      Движение по пътищата през есента и зимата 

XII 12.      Коледни и новогодишни приготовления. Направи добро 

XII 13.      Коледни и новогодишни празници 

I 14.      Шофьори и пешеходци 

I 15.      На пътя през зимата 

I 16.      Да си добър, е лесно 

II 17.      Опасности, за които няма сезони 

II 18.  Пътни знаци 

II 19.      Огънят- полезен и опасен за човека 

II 20.      Други стихийни бедствия- зимна снежна буря 



III 21.      Земетресение 

III 22.   Евакуационен план 

III 32.       Важни сигнали 

III 24.       Пролетни празници и обичаи 

IV 25.       Безопасна игра в близост до улицата 

IV 26.  Лична хигиена. Заболявания 

IV 27.        Наранявания. Първа помощ 

IV 28.        Уверен участник в движението 

V 29.        Срочна и годишна диагностика на резултатите 

V 30.        Празник на буквите 

V 31.        24 май 

V 32.  Вместо довиждане- заслужено „здравей“ на вълшебното лято 

  

 

 
 

 
 

  
 
 
 

 

 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

 

                                 Утвърждава:  

                                                                                                      ДИРЕКТОР НА V OУ  

                                                                                                      ГР.СТАРА ЗАГОРА 
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I Г КЛАС 
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                Петя Дамянова 

Кл. ръководител на I г клас  

V ОУ гр. Стара Загора 
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I.ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

Класът се състои от двадесет и четири ученици – тринадесет момчета и единадесет 

момичета. Едно дете е шестгодишно. Всички са посещавали Подготвителна група, 

но са с различна готовност за първи клас. 

 

Задачи за настоящата учебна година: 

1. Изграждане на чувство на увереност у учениците и умения за общуване. 

2. Оформяне на класа като единен колектив.  

2. Постоянна комуникация с родителите за разрешаване на възникнали проблеми 

при работата с учениците.  

3. Индивидуална работа с всеки един от учениците за изграждане на умения за 

ефективно учене. 

 

 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени 

места. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни взаимоотношения 

между децата.   

3. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник. 

4. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

5. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване 

на свободното време. 

6. Оформянето на класа като единен колектив. 

7. Изява на разностранните интереси на учениците. 

8. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 



 

III. ТЕМАТИЧНИ  ОБЛАСТИ 

 Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 

4 часа 

 Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

 Безопасност и движение по пътищата – 9 часа 

 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване 

на първа помощ – 4 часа 

 Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти – 1 час 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Брой теми за ЧК 1 клас I 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствиe 

4/13.Коледни и новогодишни 

празници; 24.Пролетни празници и 

обичаи; 30.Празник на буквите;  

31. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 
1/12.Коледни и новогодишни 

приготовления 

Безопасност на движението по пътищата 9/ 4.Къде се движат пешеходците и 

превозните средства; 5.Безопасен път 

до училище; 6.Кръстовища и 

специални автомобили ; 7.Светофар. 

Правила за пресичане; 8.Пешеходна 

пътека. Правила за пресичане; 

10.Предпазни огради; 11.Движение по 

пътищата през есента и зимата ; 

14.Шофьори и пешеходци; 15.На пътя 

през зимата; 18.Пътни знаци 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4/19.Огънят – полезен и опасен за 

човека; 20.Други стихийни бедствия – 

зимна снежна буря; 21.Земетресение; 

23.Важни сигнали; 27.Наранявания. 

Първа помощ 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 
1/2.Моята класна стая 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1/17.Опасности, за които няма сезони; 

22.Евакуационен план 

ОБЩО 20 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

Месец № Тема Забележка 

IX 1 Моето училище  

IX 2 Моята класна стая  

X 3 Моят път до училище  

X 4 Къде се движат пешеходците и превозните 

средства 

 

X 5 Безопасен път до училище  

X 6 Кръстовища и специални автомобили  

XI 7 Светофар. Правила за пресичане  

XI 8 Пешеходна пътека. Правила за пресичане  

XI 9 Пресичам безопасно  

XI 10 Предпазни огради  

XII 11 Движение по пътищата през есента и зимата  

XII 12 Коледни и новогодишни приготовления  

XII 13 Коледни и новогодишни празници  

I 14 Шофьори и пешеходци  

I 15 На пътя през зимата  

I 16 Срочна диагностика на резултатите  

I 17 Опасности, за които няма сезони  

II 18 Пътни знаци  

II 19 Огънят – полезен и опасен за човека  

II 20 Други стихийни бедствия – зимна снежна буря  

II 21 Земетресение  

III 22 Евакуационен план  



III 23 Важни сигнали  

III 24 Пролетни празници и обичаи  

III 25 Безопасна игра в близост до улицата  

IV 26 Лична хигиена. Заболявания  

IV 27 Наранявания. Първа помощ  

IV 28 Уверен участник в движението  

V 29 Срочна и годишна диагностика на резултатите  

V 30 Празник на буквите  

V 31 24 май  

V 32 Вместо довиждане – заслужено „здравей“ на 

вълшебното лято 

 

 



П Е Т О  О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е „МИТЬО СТАНЕВ” 

ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

 Утвърждава:…………………….. .  

ДИРЕКТОР НА V OУ  

ГР. СТАРА ЗАГОРА  

 

 

ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАСА НА КЛАСА 
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I.  ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

В началото на годината постъпиха двадесет и седем ученици, 

четиринадесет момичета и тринадесет момчета.    

ЗАДАЧИ за настоящата учебна година:  

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив . 

2. Да се осъществява постоянна връзка с родителите.  

3. Да се работи индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от 

неговите личностни качества.  

ІІ.  ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни 

междуличностни отношения между децата. 

 2. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и 

ангажираност.  

3. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 

използване на свободното време.  

4.  Планиране и участие в съвместни дейности за опазване на природата. 

5.  Формиране на умения за хигиена на очите при писане, четене, гледане 

на телевизия; демонстриране на навици за правилно стоене на  чина и 

носене на ученическа чанта; 

6. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби 

и училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

 9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на 

обществени места.  

10. Осигуряване на гражданско, здравно и екологично образование. 



 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 4 

часа  

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 1 часа  

3. Безопасност на движение по пътищата – 9 часа    

4. Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване 

на първа помощ - 4 часа 

 5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно 

решаване на конфликтите – 1 часа  

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, 

киберзащита –1 часа   

 

Календарен план 

Месец № Тема Забележка 

IX 1. Обсъждане на Правила на класа за 
новата учебна година. 

 

IX 2. Моето училище  
IX 3. Моята класна стая  
X 4. Моят път до училище. Безопасен път 

до училище  
 

X  5. Пешеходна пътека. Правила за 
пресичане 

 

X 6. Кръстовища и специални автомобили   
X 7. Светофар. Правила за пресичане   
XI 8. 1 ноември -  Ден на будителите   
XI 9. Къде се движат пешеходците и 

превозните средства 
 

XI 10 Пресичам безопасно   
XI 11. Движения по пътищата през 

различните сезони  
 

XI 12. Коледни и новогодишни празници.  



Приготовления  
XII 13. Професията на лекаря   
XII 14. Шофьори и пешеходци   
XII 15. Пътни знаци   
I 16. Огънят – полезен и опасен за човека   
I 17. Стихийни бедствия – зимна снежна 

буря  
 

I 18. Земетресение   
I 19. Евакуационен план. Важни сигнали   
I 20. Пролетни празници и обичаи   
II 21. 19 февруари – Поднасяне на цветя на 

паметника на Васил Левски 
 

II 22. Лична хигиена. Заболявания  
II 23. Наранявания.Първа помощ  
III 24. 3 март  
III 25. Празник на буквите  
III 26. Не на агресията  
III 27. Безопасна игра в близост до улицата  
III 28. Толерантност и уважение между 

учениците в класа 
 

IV 29. Тероризмът и поведение при 
терористични атаки 

 

IV 30. 24 май  
V 31. Вместо довиждане.   
V 32. Тест  

 



 

 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 
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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 класния ръководител  

за часа на класа 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

  Във 2.а клас в началото на 2021/ 2022 учебна година учат двадесет и пет ученици - дванадесет момичета и 

тринадесет момчета. В класа има един ученик със СОП. 

  Задачи за настоящата учебна година: 

1. Да съдействам за изграждане на класа като единен колектив.  

2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества.  

  

                                                     ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на умения за осъществяване  на толерантни междуличностни отношения между децата.  

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища  за самоопознаване и самоконтрол, съпричастност, 

изслушване и приемане на чуждо мнение, разкриване на тяхната  индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.  

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност – да развиват позитивни нагласи за спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Оформянето на класа като единен колектив.  

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.  

10.  Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование.  

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  

  

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

3. Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

4. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ – 4 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти – 1 час 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – 1 час 

 



 

 

 
 

Учеб-

на 

сед- 

мица 

Тема на урочната 
единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Методи, използвани при 
работата 

Забележка 

1. 
 

IX 

Моето училище 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Познава историята и традициите на 
своето училище. 
 Проявява съпричастност към 
правилата, чистотата и околната среда. 
 Познава правилата за разделно 
събиране на отпадъците. 

дискусия, генериране на 

идеи, рисуване, изработване 

на план, конструктивно-

практическа дейност, 

самооценка, рефлексия, 

структурирано наблюдение 

електронни 
ресурси, стикери 

2. 
 

IX 

Улиците до моето 
училище 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да нарисува безопасен маршрут и 
да разкаже за опасностите по него. 
 

дискусия, анализ и оценка, 

практическа работа, графична 

работа, самооценка, устна 

проверка, рефлексия 

електронни 
ресурси, стикери 

3. 
 

X 

Моите права и 
задължения 
 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Научава своите права, определени в 
законите на РБългария. 
 Разбира своите отговорности към 
семейството и обществото и 
необходимостта да спазва определени 
задължения. 

разказ, дискусия, решаване на 
проблеми, казуси, рефлексия, 
структурирано наблюдение 
 

конвенция на ООН 
за правата на 
детето, стикери 

4. 
 

X 

Училищният 
правилник 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Усвоява знания за правилата в 
училище, установени от училищния 
правилник. 
 Изразява позитивно отношение към 
добрите постъпки и поведение в 
училище. 
 Демонстрира желание да спазва 
правила в различни случаи и да проявява 
толерантност. 
 Проявява критично отношение и 
нетолерантност към постъпки и 
поведение, нарушаващи училищния 
правилник. 

дискусия, разучаване на 
правила, работа по казуси, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

училищен 
правилник 

5. 
 

X 

Виждам и чувам  
превозните средства 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да определя отстоянията на 
пътните превозни средства спрямо себе 
си – на око, без уред. 
 Разбира и определя разстоянията на 
пътните превозни средства по силата на 
звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, игра, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

запознаване с 
обществения 
транспорт, стикери 



6. 
 

X 

Пътен светофар 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да назове светофарите, подаващи 
сигнали с мигащи и немигащи зелена, 
жълта и червена светлина. 
 Може да обясни правилно значението 
на светлините. 
 Може да покаже как постъпва при 
различни сигнали. 

разказ, анализ, дискусия, 

разучаване на правила, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП 

7. 
 

XI 

Пожарникари и 
спасители 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава професията на пожарникаря и 
служителя от гражданска защита – лично 
снаряжение и автомобили. 
 Познава качествата и уменията на 
пожарникаря и спасителя и най-важната 
им задача – опазването на човешкия 
живот. 
 Знае как да подава съобщение за пожар 
и вредата от лъжливите съобщения. 

разказ, дискусия, практическа 
работа, рефлексия, изучаване 
на план за евакуация, 
актуализиране на 
информация за тел 112, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
план за евакуация, 
приложение 

8. 
 

XI 

Празник на училището 
Патриотич 
но възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Усвоява знания за историята на 
училището. 
 Усвоява знания за традицията при 
честване на училищния празник. 
 Проявява съпричастност и желание за 
участие в училищния празник. 

проучване, дискусия, 
генериране на идеи, 
рисуване, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, рефлексия, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник, лично 
участие, стикери, 
приложение 

9. 
 

XI 

Добри постъпки и 
поведение 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 
 

 Разбира и спазва установените правила 
за общуване, добри обноски, уважение, 
любезност и отзивчивост при общуване 
със съученици и възрастни. 
 Поздравява близки и приятели за 
празници. 

дискусия, работа по казуси, 
практическа работа, 
симулативни игри, пожелание 
за празник, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение 
 

култура и етикет на 
поведение, 
приложения 

10. 
 

XI 

Отивам на училище с  

превозно средство 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Знае своето място в лек автомобил. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
рисуване, симулативна игра, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП, 
приложение 

11. 
 

XII 

Противогаз. Памучно-
марлена превръзка 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава детайлно предназначението на 
детския противогаз. 
 Прави подбор на лицевата част и 
проверка на годността на противогаза. 
 Разбира необходимостта и правилата за 
използване на детски противогаз. 
 Познава предназначението на памучно-
марлената превръзка. 
 Знае как се поставя памучно-марлената 
превръзка. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
симулативна игра, рефлексия, 
устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

12. 
 

XII 

Игрите и шегите могат 
да са опасни 
Превенция на 

 Разбира, че на обществени места трябва 
да се спазват правила, за да се опазва 
здравето на всички. 

дискусия, демонстрация, 
работа за решаване на 
проблемна ситуация, казуси, 

превенция на 
насилието и 
агресията 



насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира, че трябва да бъде внимателен 
с околните и да не проявява грубост. 
 Разбира, че шегите могат да имат 
опасни последици за здравето на 
учениците. 

анализ, описание, проучване 
и описване на опит, 
разучаване на правила, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

13. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

проучване, дискусия, 
практическа работа, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник,  
приложения 

14. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

благотворителна 
инициатива 

15. 
 
I 

Зимни игри 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Изпълнява основни правила за 
поведение и действие при измръзване. 
 Разбира опасностите на зимата – ниски 
температури и заледяване, и правилата на 
безопасно поведение. 

разказ, разучаване на 
правила, рисуване, дискусия, 
работа в екип, проучване, 
генериране на идеи, 
рефлексия, устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
зимни условия 

16. 
 
I 

Ученето – трудно и 
лесно 
 
 

 Усвоява умения и правила за учене; 
  Разбира ползите от образованието и ги 
свързва с кариерното си ориентиране. 

разказ, беседа, решаване на 
проблемна ситуация, анализ, 
сравнение, следване на 
правила, практическа работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

мотивация за учене, 
приложения 

17. 
 
I 

Снежна буря и 

заледяване 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване 

на първа помощ 

 Разбира опасностите на бедствията през 
зимата – ниски температури, снежни 
бури, заледяване и правилата на 
безопасно поведение. 

дискусия, анализ на 
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
зимни бедствия 

18. 
 
I 

Знам и мога 
 
 

 Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за  
правилата за безопасност на движението 

тестови задачи, резултати от 
структурираното 
наблюдение, портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 



по пътищата. 
 

19. 
 

II 

Правила за учене 
 
 

 Спазва основни правила, свързани с 
хигиената на учене и работата с 
компютър. 
 Развива умения за събиране на 
допълнителна информация и 
самоусъвършенстване. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
оценяване, игри за 
внимание, мислене, памет, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

интегрални 
дейности 

20. 
 

II 

Безопасно пресичане 

след слизане 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Може да приложи алгоритъма при 
пресичане. 

дискусия, работа по казуси 
аргументиране  на позиция, 
игри, рефлексия, устна 
проверка 
 

електронни ресурси 
и игри по БДП 

21. 
 

II 

Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма 

и поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита  

 

 Разбира, че в обществото могат да 
възникнат опасности и заплахи, свързани 
с терористични мотиви. 
 Разбира опасностите от заплахите чрез 
информационните и комуникационните 
технологии. 

разказ, дискусия, разучаване 
на правила, анализ, оценка, 
усвояване на правила, устна 
проверка, рефлексия 
 

правила на 
безопасност при 
терористични и 
киберзаплахи 

22. 
 

II 

Мое и наше 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Разбира правата и отговорностите си за 
училищната и собствеността на 
физическите лица. 
 Разбира правата и отговорностите си за 
използване на общата собственост 
(движима и недвижима). 

разказ, беседа, анализ, 
сравнение, разучаване на 
правила, рисуване, защита на 
позиция, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 

практически 
дейности, свързани 
с обучението по 
предприемачество 

23. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март, 8 
март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, практическа 
работа, работа в екип, 
рефлексия, портфолио 

подготовка за 
празник, 
приложения, 
автентични задачи 

24. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, рязане, лепене, 
работа в екип, беседа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 

изграждане на 
самоуправляваща се 
общност 

25. 
 

III 

Порой, наводнение, 
свлачище 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Знае какво представляват пороят, 
наводнението и свлачището и какви 
опасности крият те. 
 Познава правилата за безопасно 
поведение по време на бедствия. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
оцветяване, разучаване на 
правила, рефлексия, устна 
проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
приложения 
 

26. Пролетно събуждане  Усвоява знания за пролетните рисуване, практическа автентични 



 
III 

 
 

празници. 
 Усвоява умения за работа в екип. 
 Проявява инициатива и трудова 
активност. 

работа, украсяване, работа в 

екип, структурирано 

наблюдение, портфолио 
 

практически задачи, 
приложения 

27. 
 

III 

Да бъдем здрави 
 
 

 Познава основни правила за 
здравословно поведение. 
 Разпознава здравословни храни и ги 
използва в своето дневно меню. 
 Разбира, че когато е болен, трябва да 
посети лекар, и се стреми да предпазва 
околните от вируси. 

анализ на ситуация, оценка, 
проучване, генериране на 
идеи, рисуване, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

практическа работа, 

свързана със 

здравното 

възпитание 

28. 
 

IV 

Моят робот знае къде да 
пресича 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да подготви и управлява робот за 
движение по безопасен път. 

дискусия, решаване на 
проблем, анализ на ситуация, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

електронни 
ресурси, стикери, 
игри по БДП, 
приложения 

29. 
 

IV 

Да се грижим за 
природата 
 
 

 Разбира и се стреми към дейности за 
опазване на природата. 
 Разбира практическата полза от 
природосъобразното поведение чрез 
ограничено използване на ресурсите, 
разделното събиране на отпадъци и 
рециклирането. 

проучване, дискусия, 
рисуване, работа в екип, 
генериране на идеи, работа в 
екип, 
рефлексия,структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

Автентични екипни 
дейности, стикери, 
интегрални 
дейности 

30. 
 

IV 

24 май 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Усвоява знания за 24 май като 
официален празник. 
 Предлага и участва в инициативи в 
клас. 
 Разбира ползите от четенето на книги. 

разказ, генериране на идеи, 
практическа работа, 
планиране на лятната работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

автентични екипни 
дейности, 
интегрални 
дейности, 
приложения 

31. 
 

V 

Иде лято 
 
 

 Усвоява знания за различни изгаряния, 
попарвания и др. 
 Разбира, че слънцето и някои уреди 
могат да са опасни и да доведат до 
термична травма. 
 Спазва основни правила за поведение и 
действие за предпазване от термични 
травми. 

дискусия, проучване, 
рисуване, планиране на учене 
и др. дейности през лятото, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
изгаряне, планиране 
на лятната работа 

32. 
 

V 

Знам и мога  Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за 
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 

проверка с тестови задачи, 

резултати от структурирано 

наблюдение, портфолио 

вариант на тестови 
задачи, приложение 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

  Във 2.б клас в началото на 2021/ 2022 учебна година учат двадесет и четири ученика - десет момичета и 

четиринадесет момчета. В класа има трима ученици със СОП. 

  Задачи за настоящата учебна година: 

1. Да съдействам за изграждане на класа като единен колектив.  

2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества.  

  

                                                     ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между децата.  

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища  за самоопознаване и самоконтрол, съпричастност, 

изслушване и приемане на чуждо мнение, разкриване на тяхната  индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.  

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност – да развиват позитивни нагласи за спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Оформянето на класа като единен колектив.  

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.  

10.  Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование.  

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  

  

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

3. Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

4. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ – 4 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти – 1 час 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – 1 час 

 



 

 

 
 

Учеб-

на 

сед- 

мица 

Тема на урочната 
единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Методи, използвани при 
работата 

Забележка 

1. 
 

IX 

Моето училище 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Познава историята и традициите на 
своето училище. 
 Проявява съпричастност към 
правилата, чистотата и околната среда. 
 Познава правилата за разделно 
събиране на отпадъците. 

дискусия, генериране на 

идеи, рисуване, изработване 

на план, конструктивно-

практическа дейност, 

самооценка, рефлексия, 

структурирано наблюдение 

електронни 
ресурси, стикери 

2. 
 

IX 

Улиците до моето 
училище 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да нарисува безопасен маршрут и 
да разкаже за опасностите по него. 
 

дискусия, анализ и оценка, 

практическа работа, графична 

работа, самооценка, устна 

проверка, рефлексия 

електронни 
ресурси, стикери 

3. 
 

X 

Моите права и 
задължения 
 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Научава своите права, определени в 
законите на РБългария. 
 Разбира своите отговорности към 
семейството и обществото и 
необходимостта да спазва определени 
задължения. 

разказ, дискусия, решаване на 
проблеми, казуси, рефлексия, 
структурирано наблюдение 
 

конвенция на ООН 
за правата на 
детето, стикери 

4. 
 

X 

Училищният 
правилник 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Усвоява знания за правилата в 
училище, установени от училищния 
правилник. 
 Изразява позитивно отношение към 
добрите постъпки и поведение в 
училище. 
 Демонстрира желание да спазва 
правила в различни случаи и да проявява 
толерантност. 
 Проявява критично отношение и 
нетолерантност към постъпки и 
поведение, нарушаващи училищния 
правилник. 

дискусия, разучаване на 
правила, работа по казуси, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

училищен 
правилник 

5. 
 

X 

Виждам и чувам  
превозните средства 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да определя отстоянията на 
пътните превозни средства спрямо себе 
си – на око, без уред. 
 Разбира и определя разстоянията на 
пътните превозни средства по силата на 
звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, игра, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

запознаване с 
обществения 
транспорт, стикери 



6. 
 

X 

Пътен светофар 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да назове светофарите, подаващи 
сигнали с мигащи и немигащи зелена, 
жълта и червена светлина. 
 Може да обясни правилно значението 
на светлините. 
 Може да покаже как постъпва при 
различни сигнали. 

разказ, анализ, дискусия, 

разучаване на правила, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП 

7. 
 

XI 

Пожарникари и 
спасители 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава професията на пожарникаря и 
служителя от гражданска защита – лично 
снаряжение и автомобили. 
 Познава качествата и уменията на 
пожарникаря и спасителя и най-важната 
им задача – опазването на човешкия 
живот. 
 Знае как да подава съобщение за пожар 
и вредата от лъжливите съобщения. 

разказ, дискусия, практическа 
работа, рефлексия, изучаване 
на план за евакуация, 
актуализиране на 
информация за тел 112, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
план за евакуация, 
приложение 

8. 
 

XI 

Празник на училището 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Усвоява знания за историята на 
училището. 
 Усвоява знания за традицията при 
честване на училищния празник. 
 Проявява съпричастност и желание за 
участие в училищния празник. 

проучване, дискусия, 
генериране на идеи, 
рисуване, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, рефлексия, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник, лично 
участие, стикери, 
приложение 

9. 
 

XI 

Добри постъпки и 
поведение 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 
 

 Разбира и спазва установените правила 
за общуване, добри обноски, уважение, 
любезност и отзивчивост при общуване 
със съученици и възрастни. 
 Поздравява близки и приятели за 
празници. 

дискусия, работа по казуси, 
практическа работа, 
симулативни игри, пожелание 
за празник, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение 
 

култура и етикет на 
поведение, 
приложения 

10. 
 

XI 

Отивам на училище с  

превозно средство 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Знае своето място в лек автомобил. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
рисуване, симулативна игра, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП, 
приложение 

11. 
 

XII 

Противогаз. Памучно-
марлена превръзка 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава детайлно предназначението на 
детския противогаз. 
 Прави подбор на лицевата част и 
проверка на годността на противогаза. 
 Разбира необходимостта и правилата за 
използване на детски противогаз. 
 Познава предназначението на памучно-
марлената превръзка. 
 Знае как се поставя памучно-марлената 
превръзка. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
симулативна игра, рефлексия, 
устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

12. 
 

XII 

Игрите и шегите могат 
да са опасни 
Превенция на 

 Разбира, че на обществени места трябва 
да се спазват правила, за да се опазва 
здравето на всички. 

дискусия, демонстрация, 
работа за решаване на 
проблемна ситуация, казуси, 

превенция на 
насилието и 
агресията 



насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира, че трябва да бъде внимателен 
с околните и да не проявява грубост. 
 Разбира, че шегите могат да имат 
опасни последици за здравето на 
учениците. 

анализ, описание, проучване 
и описване на опит, 
разучаване на правила, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

13. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

проучване, дискусия, 
практическа работа, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник,  
приложения 

14. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

благотворителна 
инициатива 

15. 
 
I 

Зимни игри 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Изпълнява основни правила за 
поведение и действие при измръзване. 
 Разбира опасностите на зимата – ниски 
температури и заледяване, и правилата на 
безопасно поведение. 

разказ, разучаване на 
правила, рисуване, дискусия, 
работа в екип, проучване, 
генериране на идеи, 
рефлексия, устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
зимни условия 

16. 
 
I 

Ученето – трудно и 
лесно 
 
 

 Усвоява умения и правила за учене; 
  Разбира ползите от образованието и ги 
свързва с кариерното си ориентиране. 

разказ, беседа, решаване на 
проблемна ситуация, анализ, 
сравнение, следване на 
правила, практическа работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

мотивация за учене, 
приложения 

17. 
 
I 

Снежна буря и 

заледяване 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване 

на първа помощ 

 Разбира опасностите на бедствията през 
зимата – ниски температури, снежни 
бури, заледяване и правилата на 
безопасно поведение. 

дискусия, анализ на 
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
зимни бедствия 

18. 
 
I 

Знам и мога 
 
 

 Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за  
правилата за безопасност на движението 

тестови задачи, резултати от 
структурираното 
наблюдение, портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 



по пътищата. 
 

19. 
 

II 

Правила за учене 
 
 

 Спазва основни правила, свързани с 
хигиената на учене и работата с 
компютър. 
 Развива умения за събиране на 
допълнителна информация и 
самоусъвършенстване. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
оценяване, игри за 
внимание, мислене, памет, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

интегрални 
дейности 

20. 
 

II 

Безопасно пресичане 

след слизане 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Може да приложи алгоритъма при 
пресичане. 

дискусия, работа по казуси 
аргументиране  на позиция, 
игри, рефлексия, устна 
проверка 
 

електронни ресурси 
и игри по БДП 

21. 
 

II 

Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма 

и поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита  

 

 Разбира, че в обществото могат да 
възникнат опасности и заплахи, свързани 
с терористични мотиви. 
 Разбира опасностите от заплахите чрез 
информационните и комуникационните 
технологии. 

разказ, дискусия, разучаване 
на правила, анализ, оценка, 
усвояване на правила, устна 
проверка, рефлексия 
 

правила на 
безопасност при 
терористични и 
киберзаплахи 

22. 
 

II 

Мое и наше 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Разбира правата и отговорностите си за 
училищната и собствеността на 
физическите лица. 
 Разбира правата и отговорностите си за 
използване на общата собственост 
(движима и недвижима). 

разказ, беседа, анализ, 
сравнение, разучаване на 
правила, рисуване, защита на 
позиция, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 

практически 
дейности, свързани 
с обучението по 
предприемачество 

23. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март, 8 
март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, практическа 
работа, работа в екип, 
рефлексия, портфолио 

подготовка за 
празник, 
приложения, 
автентични задачи 

24. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, рязане, лепене, 
работа в екип, беседа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 

изграждане на 
самоуправляваща се 
общност 

25. 
 

III 

Порой, наводнение, 
свлачище 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Знае какво представляват пороят, 
наводнението и свлачището и какви 
опасности крият те. 
 Познава правилата за безопасно 
поведение по време на бедствия. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
оцветяване, разучаване на 
правила, рефлексия, устна 
проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
приложения 
 

26. Пролетно събуждане  Усвоява знания за пролетните рисуване, практическа автентични 



 
III 

 
 

празници. 
 Усвоява умения за работа в екип. 
 Проявява инициатива и трудова 
активност. 

работа, украсяване, работа в 

екип, структурирано 

наблюдение, портфолио 
 

практически задачи, 
приложения 

27. 
 

III 

Да бъдем здрави 
 
 

 Познава основни правила за 
здравословно поведение. 
 Разпознава здравословни храни и ги 
използва в своето дневно меню. 
 Разбира, че когато е болен, трябва да 
посети лекар, и се стреми да предпазва 
околните от вируси. 

анализ на ситуация, оценка, 
проучване, генериране на 
идеи, рисуване, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

практическа работа, 

свързана със 

здравното 

възпитание 

28. 
 

IV 

Моят робот знае къде да 
пресича 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да подготви и управлява робот за 
движение по безопасен път. 

дискусия, решаване на 
проблем, анализ на ситуация, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

електронни 
ресурси, стикери, 
игри по БДП, 
приложения 

29. 
 

IV 

Да се грижим за 
природата 
 
 

 Разбира и се стреми към дейности за 
опазване на природата. 
 Разбира практическата полза от 
природосъобразното поведение чрез 
ограничено използване на ресурсите, 
разделното събиране на отпадъци и 
рециклирането. 

проучване, дискусия, 
рисуване, работа в екип, 
генериране на идеи, работа в 
екип, 
рефлексия,структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

Автентични екипни 
дейности, стикери, 
интегрални 
дейности 

30. 
 

IV 

24 май 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Усвоява знания за 24 май като 
официален празник. 
 Предлага и участва в инициативи в 
клас. 
 Разбира ползите от четенето на книги. 

разказ, генериране на идеи, 
практическа работа, 
планиране на лятната работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

автентични екипни 
дейности, 
интегрални 
дейности, 
приложения 

31. 
 

V 

Иде лято 
 
 

 Усвоява знания за различни изгаряния, 
попарвания и др. 
 Разбира, че слънцето и някои уреди 
могат да са опасни и да доведат до 
термична травма. 
 Спазва основни правила за поведение и 
действие за предпазване от термични 
травми. 

дискусия, проучване, 
рисуване, планиране на учене 
и др. дейности през лятото, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
изгаряне, планиране 
на лятната работа 

32. 
 

V 

Знам и мога  Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за 
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 

проверка с тестови задачи, 

резултати от структурирано 

наблюдение, портфолио 

вариант на тестови 
задачи, приложение 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

В началото на 2021/ 2022 учебна година учениците във 2 В клас са двадесет и шест - тринадесет момичета и 

тринадесет момчета. В класа има дете, преминало през тежки диагнози, в момента в добро здравословно 

състояние, но с постоянни проблеми в поведението. 

Задачи настоящата учебна година: 

1. Да съдействам за изграждане на класа като единен колектив.  

2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества.  

  

                                                     ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на умения за осъществяване  на толерантни междуличностни отношения между децата.  

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища  за самоопознаване и самоконтрол, съпричастност, 

изслушване и приемане на чуждо мнение, разкриване на тяхната  индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.  

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност – да развиват позитивни нагласи за спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Оформянето на класа като единен колектив.  

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.  

10.  Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование.  

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

3. Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

4. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ – 4 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти – 1 час 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – 1 час 

 



 
 
 

Учеб-

на 

сед- 

мица 

Тема на урочната 
единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Методи, използвани при 
работата 

Забележка 

1. 
 

IX 

Моето училище 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Познава историята и традициите на 
своето училище. 
 Проявява съпричастност към 
правилата, чистотата и околната среда. 
 Познава правилата за разделно 
събиране на отпадъците. 

дискусия, генериране на 

идеи, рисуване, изработване 

на план, конструктивно-

практическа дейност, 

самооценка, рефлексия, 

структурирано наблюдение 

електронни 
ресурси, стикери 

2. 
 

IX 

Улиците до моето 
училище 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да нарисува безопасен маршрут и 
да разкаже за опасностите по него. 
 

дискусия, анализ и оценка, 

практическа работа, графична 

работа, самооценка, устна 

проверка, рефлексия 

електронни 
ресурси, стикери 

3. 
 

X 

Моите права и 
задължения 
 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Научава своите права, определени в 
законите на РБългария. 
 Разбира своите отговорности към 
семейството и обществото и 
необходимостта да спазва определени 
задължения. 

разказ, дискусия, решаване на 
проблеми, казуси, рефлексия, 
структурирано наблюдение 
 

конвенция на ООН 
за правата на 
детето, стикери 

4. 
 

X 

Училищният 
правилник 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Усвоява знания за правилата в 
училище, установени от училищния 
правилник. 
 Изразява позитивно отношение към 
добрите постъпки и поведение в 
училище. 
 Демонстрира желание да спазва 
правила в различни случаи и да проявява 
толерантност. 
 Проявява критично отношение и 
нетолерантност към постъпки и 
поведение, нарушаващи училищния 
правилник. 

дискусия, разучаване на 
правила, работа по казуси, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

училищен 
правилник 

5. 
 

X 
 
 
 
 
 

Виждам и чувам  
превозните средства 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да определя отстоянията на 
пътните превозни средства спрямо себе 
си – на око, без уред. 
 Разбира и определя разстоянията на 
пътните превозни средства по силата на 
звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, игра, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

запознаване с 
обществения 
транспорт, стикери 



 
6. 
 

X 

Пътен светофар 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да назове светофарите, подаващи 
сигнали с мигащи и немигащи зелена, 
жълта и червена светлина. 
 Може да обясни правилно значението 
на светлините. 
 Може да покаже как постъпва при 
различни сигнали. 

разказ, анализ, дискусия, 

разучаване на правила, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП 

7. 
 

XI 

Пожарникари и 
спасители 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава професията на пожарникаря и 
служителя от гражданска защита – лично 
снаряжение и автомобили. 
 Познава качествата и уменията на 
пожарникаря и спасителя и най-важната 
им задача – опазването на човешкия 
живот. 
 Знае как да подава съобщение за пожар 
и вредата от лъжливите съобщения. 

разказ, дискусия, практическа 
работа, рефлексия, изучаване 
на план за евакуация, 
актуализиране на 
информация за тел 112, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
план за евакуация, 
приложение 

8. 
 

XI 

Празник на училището 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Усвоява знания за историята на 
училището. 
 Усвоява знания за традицията при 
честване на училищния празник. 
 Проявява съпричастност и желание за 
участие в училищния празник. 

проучване, дискусия, 
генериране на идеи, 
рисуване, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, рефлексия, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник, лично 
участие, стикери, 
приложение 

9. 
 

XI 

Добри постъпки и 
поведение 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 
 

 Разбира и спазва установените правила 
за общуване, добри обноски, уважение, 
любезност и отзивчивост при общуване 
със съученици и възрастни. 
 Поздравява близки и приятели за 
празници. 

дискусия, работа по казуси, 
практическа работа, 
симулативни игри, пожелание 
за празник, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение 
 

култура и етикет на 
поведение, 
приложения 

10. 
 

XI 

Отивам на училище с  

превозно средство 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Знае своето място в лек автомобил. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
рисуване, симулативна игра, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП, 
приложение 

11. 
 

XII 

Противогаз. Памучно-
марлена превръзка 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава детайлно предназначението на 
детския противогаз. 
 Прави подбор на лицевата част и 
проверка на годността на противогаза. 
 Разбира необходимостта и правилата за 
използване на детски противогаз. 
 Познава предназначението на памучно-
марлената превръзка. 
 Знае как се поставя памучно-марлената 
превръзка. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
симулативна игра, рефлексия, 
устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

12. 
 

XII 

Игрите и шегите могат 
да са опасни 
Превенция на 

 Разбира, че на обществени места трябва 
да се спазват правила, за да се опазва 
здравето на всички. 

дискусия, демонстрация, 
работа за решаване на 
проблемна ситуация, казуси, 

превенция на 
насилието и 
агресията 



насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира, че трябва да бъде внимателен 
с околните и да не проявява грубост. 
 Разбира, че шегите могат да имат 
опасни последици за здравето на 
учениците. 

анализ, описание, проучване 
и описване на опит, 
разучаване на правила, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

13. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

проучване, дискусия, 
практическа работа, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник,  
приложения 

14. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

благотворителна 
инициатива 

15. 
 
I 

Зимни игри 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Изпълнява основни правила за 
поведение и действие при измръзване. 
 Разбира опасностите на зимата – ниски 
температури и заледяване, и правилата на 
безопасно поведение. 

разказ, разучаване на 
правила, рисуване, дискусия, 
работа в екип, проучване, 
генериране на идеи, 
рефлексия, устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
зимни условия 

16. 
 
I 

Ученето – трудно и 
лесно 
 
 

 Усвоява умения и правила за учене; 
  Разбира ползите от образованието и ги 
свързва с кариерното си ориентиране. 

разказ, беседа, решаване на 
проблемна ситуация, анализ, 
сравнение, следване на 
правила, практическа работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

мотивация за учене, 
приложения 

17. 
 
I 

Снежна буря и 

заледяване 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване 

на първа помощ 

 Разбира опасностите на бедствията през 
зимата – ниски температури, снежни 
бури, заледяване и правилата на 
безопасно поведение. 

дискусия, анализ на 
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
зимни бедствия 

18. 
 
I 

Знам и мога 
 
 

 Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за  
правилата за безопасност на движението 

тестови задачи, резултати от 
структурираното 
наблюдение, портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 



по пътищата. 
 

19. 
 

II 

Правила за учене 
 
 

 Спазва основни правила, свързани с 
хигиената на учене и работата с 
компютър. 
 Развива умения за събиране на 
допълнителна информация и 
самоусъвършенстване. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
оценяване, игри за 
внимание, мислене, памет, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

интегрални 
дейности 

20. 
 

II 

Безопасно пресичане 

след слизане 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Може да приложи алгоритъма при 
пресичане. 

дискусия, работа по казуси 
аргументиране  на позиция, 
игри, рефлексия, устна 
проверка 
 

електронни ресурси 
и игри по БДП 

21. 
 

II 

Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма 

и поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита  

 

 Разбира, че в обществото могат да 
възникнат опасности и заплахи, свързани 
с терористични мотиви. 
 Разбира опасностите от заплахите чрез 
информационните и комуникационните 
технологии. 

разказ, дискусия, разучаване 
на правила, анализ, оценка, 
усвояване на правила, устна 
проверка, рефлексия 
 

правила на 
безопасност при 
терористични и 
киберзаплахи 

22. 
 

II 

Мое и наше 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Разбира правата и отговорностите си за 
училищната и собствеността на 
физическите лица. 
 Разбира правата и отговорностите си за 
използване на общата собственост 
(движима и недвижима). 

разказ, беседа, анализ, 
сравнение, разучаване на 
правила, рисуване, защита на 
позиция, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 

практически 
дейности, свързани 
с обучението по 
предприемачество 

23. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март, 8 
март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, практическа 
работа, работа в екип, 
рефлексия, портфолио 

подготовка за 
празник, 
приложения, 
автентични задачи 

24. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, рязане, лепене, 
работа в екип, беседа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 

изграждане на 
самоуправляваща се 
общност 

25. 
 

III 

Порой, наводнение, 
свлачище 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Знае какво представляват пороят, 
наводнението и свлачището и какви 
опасности крият те. 
 Познава правилата за безопасно 
поведение по време на бедствия. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
оцветяване, разучаване на 
правила, рефлексия, устна 
проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
приложения 
 

26. Пролетно събуждане  Усвоява знания за пролетните рисуване, практическа автентични 



 
III 

 
 

празници. 
 Усвоява умения за работа в екип. 
 Проявява инициатива и трудова 
активност. 

работа, украсяване, работа в 

екип, структурирано 

наблюдение, портфолио 
 

практически задачи, 
приложения 

27. 
 

III 

Да бъдем здрави 
 
 

 Познава основни правила за 
здравословно поведение. 
 Разпознава здравословни храни и ги 
използва в своето дневно меню. 
 Разбира, че когато е болен, трябва да 
посети лекар, и се стреми да предпазва 
околните от вируси. 

анализ на ситуация, оценка, 
проучване, генериране на 
идеи, рисуване, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

практическа работа, 

свързана със 

здравното 

възпитание 

28. 
 

IV 

Моят робот знае къде да 
пресича 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да подготви и управлява робот за 
движение по безопасен път. 

дискусия, решаване на 
проблем, анализ на ситуация, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

електронни 
ресурси, стикери, 
игри по БДП, 
приложения 

29. 
 

IV 

Да се грижим за 
природата 
 
 

 Разбира и се стреми към дейности за 
опазване на природата. 
 Разбира практическата полза от 
природосъобразното поведение чрез 
ограничено използване на ресурсите, 
разделното събиране на отпадъци и 
рециклирането. 

проучване, дискусия, 
рисуване, работа в екип, 
генериране на идеи, работа в 
екип, 
рефлексия,структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

Автентични екипни 
дейности, стикери, 
интегрални 
дейности 

30. 
 

IV 

24 май 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Усвоява знания за 24 май като 
официален празник. 
 Предлага и участва в инициативи в 
клас. 
 Разбира ползите от четенето на книги. 

разказ, генериране на идеи, 
практическа работа, 
планиране на лятната работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

автентични екипни 
дейности, 
интегрални 
дейности, 
приложения 

31. 
 

V 

Иде лято 
 
 

 Усвоява знания за различни изгаряния, 
попарвания и др. 
 Разбира, че слънцето и някои уреди 
могат да са опасни и да доведат до 
термична травма. 
 Спазва основни правила за поведение и 
действие за предпазване от термични 
травми. 

дискусия, проучване, 
рисуване, планиране на учене 
и др. дейности през лятото, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
изгаряне, планиране 
на лятната работа 

32. 
 

V 

Знам и мога  Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за 
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 

проверка с тестови задачи, 

резултати от структурирано 

наблюдение, портфолио 

вариант на тестови 
задачи, приложение 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

  Във 2.г клас в началото на 2021/ 2022 учебна година учат двадесет и шест/ 26 / ученика - 13 момичета и 13 

момчета. В класа няма ученици със СОП. Няма нови или напуснали ученици. 

  Задачи за настоящата учебна година: 

1. Да съдействам за изграждане на класа като единен колектив.  

2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества.  

  

                                                     ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на умения за осъществяване  на толерантни междуличностни отношения между децата.  

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища  за самоопознаване и самоконтрол, съпричастност, 

изслушване и приемане на чуждо мнение, разкриване на тяхната  индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.  

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност – да развиват позитивни нагласи за спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Оформянето на класа като единен колектив.  

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.  

10.  Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование.  

 

III. ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ – 17 часа за 2 клас 

  

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

3. Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

4. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ – 4 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти – 1 час 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – 1 час 

 



 

 

 
 

Учеб-

на 

сед- 

мица 

Тема на урочната 
единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Методи, използвани при 
работата 

Забележка 

1. 
 

IX 

Моето училище 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Познава историята и традициите на 
своето училище. 
 Проявява съпричастност към 
правилата, чистотата и околната среда. 
 Познава правилата за разделно 
събиране на отпадъците. 

дискусия, генериране на 

идеи, рисуване, изработване 

на план, конструктивно-

практическа дейност, 

самооценка, рефлексия, 

структурирано наблюдение 

електронни 
ресурси, стикери 

2. 
 

IX 

Улиците до моето 
училище 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да нарисува безопасен маршрут и 
да разкаже за опасностите по него. 
 

дискусия, анализ и оценка, 

практическа работа, графична 

работа, самооценка, устна 

проверка, рефлексия 

електронни 
ресурси, стикери 

3. 
 

X 

Моите права и 
задължения 
 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Научава своите права, определени в 
законите на РБългария. 
 Разбира своите отговорности към 
семейството и обществото и 
необходимостта да спазва определени 
задължения. 

разказ, дискусия, решаване на 
проблеми, казуси, рефлексия, 
структурирано наблюдение 
 

конвенция на ООН 
за правата на 
детето, стикери 

4. 
 

X 

Училищният 
правилник 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Усвоява знания за правилата в 
училище, установени от училищния 
правилник. 
 Изразява позитивно отношение към 
добрите постъпки и поведение в 
училище. 
 Демонстрира желание да спазва 
правила в различни случаи и да проявява 
толерантност. 
 Проявява критично отношение и 
нетолерантност към постъпки и 
поведение, нарушаващи училищния 
правилник. 

дискусия, разучаване на 
правила, работа по казуси, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

училищен 
правилник 

5. 
 

X 

Виждам и чувам  
превозните средства 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да определя отстоянията на 
пътните превозни средства спрямо себе 
си – на око, без уред. 
 Разбира и определя разстоянията на 
пътните превозни средства по силата на 
звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, игра, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

запознаване с 
обществения 
транспорт, стикери 



6. 
 

X 

Пътен светофар 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да назове светофарите, подаващи 
сигнали с мигащи и немигащи зелена, 
жълта и червена светлина. 
 Може да обясни правилно значението 
на светлините. 
 Може да покаже как постъпва при 
различни сигнали. 

разказ, анализ, дискусия, 

разучаване на правила, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП 

7. 
 

XI 

Пожарникари и 
спасители 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава професията на пожарникаря и 
служителя от гражданска защита – лично 
снаряжение и автомобили. 
 Познава качествата и уменията на 
пожарникаря и спасителя и най-важната 
им задача – опазването на човешкия 
живот. 
 Знае как да подава съобщение за пожар 
и вредата от лъжливите съобщения. 

разказ, дискусия, практическа 
работа, рефлексия, изучаване 
на план за евакуация, 
актуализиране на 
информация за тел 112, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
план за евакуация, 
приложение 

8. 
 

XI 

Празник на училището 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Усвоява знания за историята на 
училището. 
 Усвоява знания за традицията при 
честване на училищния празник. 
 Проявява съпричастност и желание за 
участие в училищния празник. 

проучване, дискусия, 
генериране на идеи, 
рисуване, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, рефлексия, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник, лично 
участие, стикери, 
приложение 

9. 
 

XI 

Добри постъпки и 
поведение 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 
 

 Разбира и спазва установените правила 
за общуване, добри обноски, уважение, 
любезност и отзивчивост при общуване 
със съученици и възрастни. 
 Поздравява близки и приятели за 
празници. 

дискусия, работа по казуси, 
практическа работа, 
симулативни игри, пожелание 
за празник, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение 
 

култура и етикет на 
поведение, 
приложения 

10. 
 

XI 

Отивам на училище с  

превозно средство 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Знае своето място в лек автомобил. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
рисуване, симулативна игра, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП, 
приложение 

11. 
 

XII 

Противогаз. Памучно-
марлена превръзка 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава детайлно предназначението на 
детския противогаз. 
 Прави подбор на лицевата част и 
проверка на годността на противогаза. 
 Разбира необходимостта и правилата за 
използване на детски противогаз. 
 Познава предназначението на памучно-
марлената превръзка. 
 Знае как се поставя памучно-марлената 
превръзка. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
симулативна игра, рефлексия, 
устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

12. 
 

XII 

Игрите и шегите могат 
да са опасни 
Превенция на 

 Разбира, че на обществени места трябва 
да се спазват правила, за да се опазва 
здравето на всички. 

дискусия, демонстрация, 
работа за решаване на 
проблемна ситуация, казуси, 

превенция на 
насилието и 
агресията 



насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира, че трябва да бъде внимателен 
с околните и да не проявява грубост. 
 Разбира, че шегите могат да имат 
опасни последици за здравето на 
учениците. 

анализ, описание, проучване 
и описване на опит, 
разучаване на правила, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

13. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

проучване, дискусия, 
практическа работа, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник,  
приложения 

14. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

благотворителна 
инициатива 

15. 
 
I 

Зимни игри 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Изпълнява основни правила за 
поведение и действие при измръзване. 
 Разбира опасностите на зимата – ниски 
температури и заледяване, и правилата на 
безопасно поведение. 

разказ, разучаване на 
правила, рисуване, дискусия, 
работа в екип, проучване, 
генериране на идеи, 
рефлексия, устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
зимни условия 

16. 
 
I 

Ученето – трудно и 
лесно 
 
 

 Усвоява умения и правила за учене; 
  Разбира ползите от образованието и ги 
свързва с кариерното си ориентиране. 

разказ, беседа, решаване на 
проблемна ситуация, анализ, 
сравнение, следване на 
правила, практическа работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

мотивация за учене, 
приложения 

17. 
 
I 

Снежна буря и 

заледяване 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване 

на първа помощ 

 Разбира опасностите на бедствията през 
зимата – ниски температури, снежни 
бури, заледяване и правилата на 
безопасно поведение. 

дискусия, анализ на 
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
зимни бедствия 

18. 
 
I 

Знам и мога 
 
 

 Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за  
правилата за безопасност на движението 

тестови задачи, резултати от 
структурираното 
наблюдение, портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 



по пътищата. 
 

19. 
 

II 

Правила за учене 
 
 

 Спазва основни правила, свързани с 
хигиената на учене и работата с 
компютър. 
 Развива умения за събиране на 
допълнителна информация и 
самоусъвършенстване. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
оценяване, игри за 
внимание, мислене, памет, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

интегрални 
дейности 

20. 
 

II 

Безопасно пресичане 

след слизане 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Може да приложи алгоритъма при 
пресичане. 

дискусия, работа по казуси 
аргументиране  на позиция, 
игри, рефлексия, устна 
проверка 
 

електронни ресурси 
и игри по БДП 

21. 
 

II 

Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма 

и поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита  

 

 Разбира, че в обществото могат да 
възникнат опасности и заплахи, свързани 
с терористични мотиви. 
 Разбира опасностите от заплахите чрез 
информационните и комуникационните 
технологии. 

разказ, дискусия, разучаване 
на правила, анализ, оценка, 
усвояване на правила, устна 
проверка, рефлексия 
 

правила на 
безопасност при 
терористични и 
киберзаплахи 

22. 
 

II 

Мое и наше 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Разбира правата и отговорностите си за 
училищната и собствеността на 
физическите лица. 
 Разбира правата и отговорностите си за 
използване на общата собственост 
(движима и недвижима). 

разказ, беседа, анализ, 
сравнение, разучаване на 
правила, рисуване, защита на 
позиция, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 

практически 
дейности, свързани 
с обучението по 
предприемачество 

23. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март, 8 
март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, практическа 
работа, работа в екип, 
рефлексия, портфолио 

подготовка за 
празник, 
приложения, 
автентични задачи 

24. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, рязане, лепене, 
работа в екип, беседа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 

изграждане на 
самоуправляваща се 
общност 

25. 
 

III 

Порой, наводнение, 
свлачище 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Знае какво представляват пороят, 
наводнението и свлачището и какви 
опасности крият те. 
 Познава правилата за безопасно 
поведение по време на бедствия. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
оцветяване, разучаване на 
правила, рефлексия, устна 
проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
приложения 
 

26. Пролетно събуждане  Усвоява знания за пролетните рисуване, практическа автентични 



 
III 

 
 

празници. 
 Усвоява умения за работа в екип. 
 Проявява инициатива и трудова 
активност. 

работа, украсяване, работа в 

екип, структурирано 

наблюдение, портфолио 
 

практически задачи, 
приложения 

27. 
 

III 

Да бъдем здрави 
 
 

 Познава основни правила за 
здравословно поведение. 
 Разпознава здравословни храни и ги 
използва в своето дневно меню. 
 Разбира, че когато е болен, трябва да 
посети лекар, и се стреми да предпазва 
околните от вируси. 

анализ на ситуация, оценка, 
проучване, генериране на 
идеи, рисуване, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

практическа работа, 

свързана със 

здравното 

възпитание 

28. 
 

IV 

Моят робот знае къде да 
пресича 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да подготви и управлява робот за 
движение по безопасен път. 

дискусия, решаване на 
проблем, анализ на ситуация, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

електронни 
ресурси, стикери, 
игри по БДП, 
приложения 

29. 
 

IV 

Да се грижим за 
природата 
 
 

 Разбира и се стреми към дейности за 
опазване на природата. 
 Разбира практическата полза от 
природосъобразното поведение чрез 
ограничено използване на ресурсите, 
разделното събиране на отпадъци и 
рециклирането. 

проучване, дискусия, 
рисуване, работа в екип, 
генериране на идеи, работа в 
екип, 
рефлексия,структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

Автентични екипни 
дейности, стикери, 
интегрални 
дейности 

30. 
 

IV 

24 май 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Усвоява знания за 24 май като 
официален празник. 
 Предлага и участва в инициативи в 
клас. 
 Разбира ползите от четенето на книги. 

разказ, генериране на идеи, 
практическа работа, 
планиране на лятната работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

автентични екипни 
дейности, 
интегрални 
дейности, 
приложения 

31. 
 

V 

Иде лято 
 
 

 Усвоява знания за различни изгаряния, 
попарвания и др. 
 Разбира, че слънцето и някои уреди 
могат да са опасни и да доведат до 
термична травма. 
 Спазва основни правила за поведение и 
действие за предпазване от термични 
травми. 

дискусия, проучване, 
рисуване, планиране на учене 
и др. дейности през лятото, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
изгаряне, планиране 
на лятната работа 

32. 
 

V 

Знам и мога  Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за 
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 

проверка с тестови задачи, 

резултати от структурирано 

наблюдение, портфолио 

вариант на тестови 
задачи, приложение 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

  Във 2.д клас в началото на 2021/ 2022 учебна година учат двадесет и пет ученици - единадесет момичета и 

четиринадесет момчета. В класа няма ученици със СОП. 

  Задачи за настоящата учебна година: 

1. Да съдействам за изграждане на класа като единен колектив.  

2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества.  

  

                                                     ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на умения за осъществяване  на толерантни междуличностни отношения между децата.  

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища  за самоопознаване и самоконтрол, съпричастност, 

изслушване и приемане на чуждо мнение, разкриване на тяхната  индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.  

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност – да развиват позитивни нагласи за спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Оформянето на класа като единен колектив.  

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.  

10.  Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование.  

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  

  

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

3. Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

4. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ – 4 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти – 1 час 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита – 1 час 

 



 

 

 
 

Учеб-

на 

сед- 

мица 

Тема на урочната 
единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Методи, използвани при 
работата 

Забележка 

1. 
 

IX 

Моето училище 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Познава историята и традициите на 
своето училище. 
 Проявява съпричастност към 
правилата, чистотата и околната среда. 
 Познава правилата за разделно 
събиране на отпадъците. 

дискусия, генериране на 

идеи, рисуване, изработване 

на план, конструктивно-

практическа дейност, 

самооценка, рефлексия, 

структурирано наблюдение 

електронни 
ресурси, стикери 

2. 
 

IX 

Улиците до моето 
училище 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да нарисува безопасен маршрут и 
да разкаже за опасностите по него. 
 

дискусия, анализ и оценка, 

практическа работа, графична 

работа, самооценка, устна 

проверка, рефлексия 

електронни 
ресурси, стикери 

3. 
 

X 

Моите права и 
задължения 
 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Научава своите права, определени в 
законите на РБългария. 
 Разбира своите отговорности към 
семейството и обществото и 
необходимостта да спазва определени 
задължения. 

разказ, дискусия, решаване на 
проблеми, казуси, рефлексия, 
структурирано наблюдение 
 

конвенция на ООН 
за правата на 
детето, стикери 

4. 
 

X 

Училищният 
правилник 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Усвоява знания за правилата в 
училище, установени от училищния 
правилник. 
 Изразява позитивно отношение към 
добрите постъпки и поведение в 
училище. 
 Демонстрира желание да спазва 
правила в различни случаи и да проявява 
толерантност. 
 Проявява критично отношение и 
нетолерантност към постъпки и 
поведение, нарушаващи училищния 
правилник. 

дискусия, разучаване на 
правила, работа по казуси, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

училищен 
правилник 

5. 
 

X 

Виждам и чувам  
превозните средства 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да определя отстоянията на 
пътните превозни средства спрямо себе 
си – на око, без уред. 
 Разбира и определя разстоянията на 
пътните превозни средства по силата на 
звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, игра, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

запознаване с 
обществения 
транспорт, стикери 



6. 
 

X 

Пътен светофар 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да назове светофарите, подаващи 
сигнали с мигащи и немигащи зелена, 
жълта и червена светлина. 
 Може да обясни правилно значението 
на светлините. 
 Може да покаже как постъпва при 
различни сигнали. 

разказ, анализ, дискусия, 

разучаване на правила, 

практическа работа, 

рефлексия, устна проверка 
 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП 

7. 
 

XI 

Пожарникари и 
спасители 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава професията на пожарникаря и 
служителя от гражданска защита – лично 
снаряжение и автомобили. 
 Познава качествата и уменията на 
пожарникаря и спасителя и най-важната 
им задача – опазването на човешкия 
живот. 
 Знае как да подава съобщение за пожар 
и вредата от лъжливите съобщения. 

разказ, дискусия, практическа 
работа, рефлексия, изучаване 
на план за евакуация, 
актуализиране на 
информация за тел 112, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
план за евакуация, 
приложение 

8. 
 

XI 

Празник на училището 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
националното 
самочувствиe 

 Усвоява знания за историята на 
училището. 
 Усвоява знания за традицията при 
честване на училищния празник. 
 Проявява съпричастност и желание за 
участие в училищния празник. 

проучване, дискусия, 
генериране на идеи, 
рисуване, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, рефлексия, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник, лично 
участие, стикери, 
приложение 

9. 
 

XI 

Добри постъпки и 
поведение 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 
 

 Разбира и спазва установените правила 
за общуване, добри обноски, уважение, 
любезност и отзивчивост при общуване 
със съученици и възрастни. 
 Поздравява близки и приятели за 
празници. 

дискусия, работа по казуси, 
практическа работа, 
симулативни игри, пожелание 
за празник, работа в екип, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение 
 

култура и етикет на 
поведение, 
приложения 

10. 
 

XI 

Отивам на училище с  

превозно средство 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Знае своето място в лек автомобил. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
рисуване, симулативна игра, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

работа със стикери, 
електронни ресурси 
и игри по БДП, 
приложение 

11. 
 

XII 

Противогаз. Памучно-
марлена превръзка 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава детайлно предназначението на 
детския противогаз. 
 Прави подбор на лицевата част и 
проверка на годността на противогаза. 
 Разбира необходимостта и правилата за 
използване на детски противогаз. 
 Познава предназначението на памучно-
марлената превръзка. 
 Знае как се поставя памучно-марлената 
превръзка. 

разказ, дискусия, анализ, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
симулативна игра, рефлексия, 
устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

12. 
 

XII 

Игрите и шегите могат 
да са опасни 
Превенция на 

 Разбира, че на обществени места трябва 
да се спазват правила, за да се опазва 
здравето на всички. 

дискусия, демонстрация, 
работа за решаване на 
проблемна ситуация, казуси, 

превенция на 
насилието и 
агресията 



насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира, че трябва да бъде внимателен 
с околните и да не проявява грубост. 
 Разбира, че шегите могат да имат 
опасни последици за здравето на 
учениците. 

анализ, описание, проучване 
и описване на опит, 
разучаване на правила, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

13. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

проучване, дискусия, 
практическа работа, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 
 

подготовка за 
празник,  
приложения 

14. 
 

XII 

По Коледа стават чудеса 
 
 

 Усвоява знания за спецификата на 
празниците и подготовката за тях. 
 Разбира смисъла на подаряването на 
малки, саморъчно изработени подаръци, 
поздравителни картички и др. 
 Разбира смисъла и се стреми да 
извършва добри дела и 
общественополезна дейност. 

генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, портфолио 
 

благотворителна 
инициатива 

15. 
 
I 

Зимни игри 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Изпълнява основни правила за 
поведение и действие при измръзване. 
 Разбира опасностите на зимата – ниски 
температури и заледяване, и правилата на 
безопасно поведение. 

разказ, разучаване на 
правила, рисуване, дискусия, 
работа в екип, проучване, 
генериране на идеи, 
рефлексия, устна проверка 
 

безопасно 
поведение при 
зимни условия 

16. 
 
I 

Ученето – трудно и 
лесно 
 
 

 Усвоява умения и правила за учене; 
  Разбира ползите от образованието и ги 
свързва с кариерното си ориентиране. 

разказ, беседа, решаване на 
проблемна ситуация, анализ, 
сравнение, следване на 
правила, практическа работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

мотивация за учене, 
приложения 

17. 
 
I 

Снежна буря и 

заледяване 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване 

на първа помощ 

 Разбира опасностите на бедствията през 
зимата – ниски температури, снежни 
бури, заледяване и правилата на 
безопасно поведение. 

дискусия, анализ на 
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
практическа работа, 
рефлексия, устна проверка 

безопасно 
поведение при 
зимни бедствия 

18. 
 
I 

Знам и мога 
 
 

 Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за  
правилата за безопасност на движението 

тестови задачи, резултати от 
структурираното 
наблюдение, портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 



по пътищата. 
 

19. 
 

II 

Правила за учене 
 
 

 Спазва основни правила, свързани с 
хигиената на учене и работата с 
компютър. 
 Развива умения за събиране на 
допълнителна информация и 
самоусъвършенстване. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
разучаване на правила, 
оценяване, игри за 
внимание, мислене, памет, 
генериране на идеи, работа в 
екип, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

интегрални 
дейности 

20. 
 

II 

Безопасно пресичане 

след слизане 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи правилата за безопасно 
поведение на спирка при качване и 
слизане, вътре в превозното средство и 
при пресичане след слизане от него. 
 Може да приложи алгоритъма при 
пресичане. 

дискусия, работа по казуси 
аргументиране  на позиция, 
игри, рефлексия, устна 
проверка 
 

електронни ресурси 
и игри по БДП 

21. 
 

II 

Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма 

и поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита  

 

 Разбира, че в обществото могат да 
възникнат опасности и заплахи, свързани 
с терористични мотиви. 
 Разбира опасностите от заплахите чрез 
информационните и комуникационните 
технологии. 

разказ, дискусия, разучаване 
на правила, анализ, оценка, 
усвояване на правила, устна 
проверка, рефлексия 
 

правила на 
безопасност при 
терористични и 
киберзаплахи 

22. 
 

II 

Мое и наше 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Разбира правата и отговорностите си за 
училищната и собствеността на 
физическите лица. 
 Разбира правата и отговорностите си за 
използване на общата собственост 
(движима и недвижима). 

разказ, беседа, анализ, 
сравнение, разучаване на 
правила, рисуване, защита на 
позиция, рефлексия, 
структурирано наблюдение, 
портфолио 

практически 
дейности, свързани 
с обучението по 
предприемачество 

23. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март, 8 
март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, практическа 
работа, работа в екип, 
рефлексия, портфолио 

подготовка за 
празник, 
приложения, 
автентични задачи 

24. 
 

III 

Да се подготвим за 
празниците 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Проявява активност и инициативност 
при подготовка за празник (3 март); 
 Включва се в работа в екип. 

проучване, дискусия, 
рисуване, рязане, лепене, 
работа в екип, беседа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 

изграждане на 
самоуправляваща се 
общност 

25. 
 

III 

Порой, наводнение, 
свлачище 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Знае какво представляват пороят, 
наводнението и свлачището и какви 
опасности крият те. 
 Познава правилата за безопасно 
поведение по време на бедствия. 

дискусия, анализ на  
проблемна ситуация, 
оцветяване, разучаване на 
правила, рефлексия, устна 
проверка 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
приложения 
 

26. Пролетно събуждане  Усвоява знания за пролетните рисуване, практическа автентични 



 
III 

 
 

празници. 
 Усвоява умения за работа в екип. 
 Проявява инициатива и трудова 
активност. 

работа, украсяване, работа в 

екип, структурирано 

наблюдение, портфолио 
 

практически задачи, 
приложения 

27. 
 

III 

Да бъдем здрави 
 
 

 Познава основни правила за 
здравословно поведение. 
 Разпознава здравословни храни и ги 
използва в своето дневно меню. 
 Разбира, че когато е болен, трябва да 
посети лекар, и се стреми да предпазва 
околните от вируси. 

анализ на ситуация, оценка, 
проучване, генериране на 
идеи, рисуване, рефлексия, 
структурирано наблюдение 

практическа работа, 

свързана със 

здравното 

възпитание 

28. 
 

IV 

Моят робот знае къде да 
пресича 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да подготви и управлява робот за 
движение по безопасен път. 

дискусия, решаване на 
проблем, анализ на ситуация, 
моделиране, рефлексия, устна 
проверка 

електронни 
ресурси, стикери, 
игри по БДП, 
приложения 

29. 
 

IV 

Да се грижим за 
природата 
 
 

 Разбира и се стреми към дейности за 
опазване на природата. 
 Разбира практическата полза от 
природосъобразното поведение чрез 
ограничено използване на ресурсите, 
разделното събиране на отпадъци и 
рециклирането. 

проучване, дискусия, 
рисуване, работа в екип, 
генериране на идеи, работа в 
екип, 
рефлексия,структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

Автентични екипни 
дейности, стикери, 
интегрални 
дейности 

30. 
 

IV 

24 май 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Усвоява знания за 24 май като 
официален празник. 
 Предлага и участва в инициативи в 
клас. 
 Разбира ползите от четенето на книги. 

разказ, генериране на идеи, 
практическа работа, 
планиране на лятната работа, 
рефлексия, структурирано 
наблюдение, портфолио 
 

автентични екипни 
дейности, 
интегрални 
дейности, 
приложения 

31. 
 

V 

Иде лято 
 
 

 Усвоява знания за различни изгаряния, 
попарвания и др. 
 Разбира, че слънцето и някои уреди 
могат да са опасни и да доведат до 
термична травма. 
 Спазва основни правила за поведение и 
действие за предпазване от термични 
травми. 

дискусия, проучване, 
рисуване, планиране на учене 
и др. дейности през лятото, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
изгаряне, планиране 
на лятната работа 

32. 
 

V 

Знам и мога  Усвоява теоретични знания за  
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 Овладява практически умения за 
правилата за безопасност на движението 
по пътищата. 
 

проверка с тестови задачи, 

резултати от структурирано 

наблюдение, портфолио 

вариант на тестови 
задачи, приложение 
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I. Характеристика на класа 

 
Учебната година започна с двадесет и шест ученика, от които дванадесет момчета и четиринадесет момичета.  
В класа има един новопостъпил ученик. Няма напуснали ученици. Има двама ученици със СОП. 
 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището; 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3.    Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 
II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 
5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 3 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 

 



 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Красиво и зелено училище 

2. Ден на народните будители 

3. Трети март 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Нашият клас 

2. Да си добър, е лесно 

3. Права и отговорности 

Безопасност на движението по пътищата 6 1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Безопасни места за управление на велосипед 

4. Знам къде са превозните средства 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Пътен светофар за велосипедисти 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Пожарна безопасност 

2. Индивидуални средства за защита 

3. Природни бедствия 

4. Да планираме весело и безопасно лято 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Културно поведение 

2. Аз и другите 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности и заплахи 

общо 17 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 

 

 
 

Уч. 

сед-

ми-

ца 

Тема на урочната единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Методи, използвани при работата Забележка 

1. Красиво и зелено 

училище 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствие 

 Предлага идеи за опазване, развитие и озеленяване на 

околната среда в училище. 

 Разбира ползата и правилата за разделно събиране на 

отпадъци. 

 Прави план и участва в озеленяването и украсяването 

на класната стая. 

дискусия, планиране, рисуване, 

изготвяне на украса, озеленяване, 
генериране на идеи, конструктивно-
практическа дейност, структурирано 
наблюдение, рефлексия 
 

интегрални 

дейности, 
приложение 

2. Път. Елементи на пътя 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да даде определение за път. 

 Може да назове елементите на пътя. 

 Може да обясни тяхното значение за безопасността на 

движението. 

казус, анализ, дискусия, рисуване, 
разучаване на правила, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

3. Права и отговорности 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 

 Усвоява знания за собствените си права и задължения. 

 Изразява отношение, ако правата му са нарушени. 

 Разбира, че има други култури, традиции, обичаи, към 

които трябва да бъде толерантен. 

 Запознава се и разпознава опасностите около себе си. 

дискусия, аргументиране на 
позиция, проучване, разучаване на 

правила, систематизиране на 
информация, рисуване, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

конвенция на ООН 
за правата на детето 

4. Училищните правила  Усвоява знания за правилата в училище, установени от 

училищния правилник. 

 Демонстрира желание да спазва правилата в различни 

случаи и проявява толерантност. 

дискусия, разучаване на правила, 

работа в екип, проучване, предлагане 

на идеи, изработване на табло, 

структурирано наблюдение, 

рефлексия 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
приложения 
 

5. Как да учим по-добре?  Изразява позитивно отношение към ученето и 

удовлетворение от постигнатите успехи. 

 Усвоява правила за ефективно учене. 

 Разбира и спазва правилата за хигиена на учене и 

работа с компютър. 

решаване на проблеми, дискусия, 

разучаване на правила, конструктивно-

практическа дейност,  портфолио, 

рефлексия 

 

интегрални 
дейности, правила 
за учене, 
приложение 

6. Ден на народните 

будители 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Усвоява знания за бележити личности, свързани с 

българската история. 

 Формира позитивно отношение към Деня на 

народните будители. 

проучване, дискусия, рисуване, 
практическа работа, работа в екип, 
генериране на идеи, планиране,  
структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 

подготовка за 
празник, включване 
в автентични 
практически задачи, 
приложения 



7. Велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да извърши регулировка на: височина на 

седлото, височина на кормилото, обтегнатост на верига. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

8. Безопасни места за 

управление на велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да изброи безопасни места за управление на 

велосипед. 

 Може да обясни защо са безопасни тези места. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 

работа по казуси, решаване на 

проблем, устна проверка, рефлексия 

 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

9. Нашият клас 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата за работа в екип. 

 Формира позитивно отношение към участие в общи 

проекти и дейности. 

работа в екип, анкети, представяне на 
идеи, практическа работа, изработване 
на девиз, герб и табло в клас, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

инициативност и 
предприемчивост, 
самоорганизирани 

дейности, 
приложения 

10. Ние сме в екип   Усвоява поведение и различни роли за работа в екип. 

 Следва общи цели, указания и се стреми да дава 

принос към общи проекти и дейности. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в 
екип, планиране, работа по казуси, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

изграждане на 
екипи, 

инициативност и 
предприемчивост 

11. Пожарна безопасност 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Познава условия и характерни причини за възникване 

на пожар. 

 Разбира, че битовите пожари са проява на човешка 

небрежност и нарушаване на основните правила за 

пожарна безопасност. 

 Познава мерки за защита от опасните фактори на 

пожар в дома. 

 Знае телефонния номер, на който да позвъни в случай 

на пожар. 

дискусия, решаване на проблеми, 

работа по казуси, проучване, писане 

на текст по тема, разучаване на 

правила, ролева игра „Действия при 

пожар“, устна проверка, рефлексия 

телефон 112, план за 
евакуация, 
приложения 

12. Културно поведение 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира и спазва нормите на културно поведение и 

общуване. 

 Разбира и използва учтиви обръщения и думи в 

общуването си с другите хора. 

 Планира, осъществява и разбира смисъла на добрите 

дела. 

дискусия, проучване, ролева игра, 

генериране на идеи, планиране и 
осъществяване на добро дело, работа 
по екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, рефлексия 

етикет и норми на 

поведение, 
благотворителност, 
приложения 

13. Здраве всеки ден  Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Разбира смисъла и ползата от здравословното хранене. 

 Познава здравословни храни и ги различава от тези, 

които не трябва да яде всеки ден. 

дискусия, решаване на проблем, 
проучване, разучаване на правила, 
оцветяване, съставяне и записване на 
съвети, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности 

14. Весела Коледа. 

Нова година 
 Разширява знанията си за спецификата на празника, за 

подготовката за него. 

 Разширява знанията си за коледно поздравление и 

пожелание в картичка. 

 Разбира значението на личния подарък  

проучване, дискусия, изработване 

на подаръци, поздравителни 

картички и украса, работа в екип, 

планира и участва в благотворителна 

инициатива, рефлексия 

благотворителна 
инициатива 



15. Да си добър, е лесно 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата на културното поведение. 

 Разбира важността на някои нравствени и етични 

норми на общуване и поведение на обществено място. 

 Коментира критично постъпките и поведението, 

нарушаващи правилата в клас и в училище. 

дискусия, проучване, 

аргументиране на позиция, 

разучаване на правила,  

писане, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

култура на 
поведение, стикери, 
приложения 

16. Искам и трябва  Разбира разликата между нужда и желание. 

 Разбира необходимостта от разумно поведение при 

избор и пазаруване. 

дискусия, анализ, решаване на 

проблем, работа в екип, генериране 

на идеи, планиране, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

интегриране с 
обучението по 
предприемачество 

17. Индивидуални средства за 

защита 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Знае за какво служат индивидуалните средства за 

защита. 

 Умее да прави подбор на лицевата част и проверка на 

годността на противогаза. 

 Разбира необходимостта и правилата за неговото 

използване. 

 Знае за какво служат памучна-марлената превръзка и 

респираторът. 

дискусия, анализ, демонстрация, 

симулативна игра, разучаване на 

правила, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

18. Знам къде са превозните 

средства 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 

 Може да определя отстоянията на пътните 

превозни средства спрямо себе си – на око, без уред. 

 Разбира и определя разстоянията на пътните превозни 

средства по силата на звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, решаване на проблем, 
практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 
 

безопасно 
поведение на пътя, 

приложение, 
стикери 

19. Природни бедствия 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за пороите, силните ветрове и 

гръмотевичните бури като природни бедствия. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие. 

 Разбира необходимостта от информиране, 

координация на действията и взаимопомощта по време 

на бедствие и кризисна ситуация. 

дискусия, анализ, решаване на 
проблем, работа по казуси, 

разучаване на правила, рисуване, 
устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 

бедствия и аварии, 
стикери 

20. Да посрещнем пролетта  Усвоява знания за традицията на кукерските празници, 

маски, вярвания. 

 Разширява знанията си за пролетните празници. 

проучване, дискусия, рисуване, 

изработване на украса, генериране на 
идеи, планиране, поздравителни 
картички, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 

приложения 

21. Трети март 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Трети март като национален 

празник. 

 Разбира, че може активно да участва в подготовката на 

празници. 

дискусия, предлагане на идеи, работа 
в екипен проект, генериране на идеи, 
интервю, структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 

подготовка за 
празник, 
самоорганизация, 
инициативност и 
предприемчивост 



22. Моят робот спазва 

сигналите на светофара 

Безопасност и 

движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

дискусия, разучаване на правила, 

рисуване, работа по казус, игри, 

практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
приложения 

23. Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма и 

поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита 

 Разбира, че в обществото могат да възникнат 
опасности и заплахи, свързани с тероризъм. 

 Разбира опасностите от заплахите чрез 

информационните и комуникационните технологии. 

дискусия, работа по казуси, 

разучване на правила, проучване, 
устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 

поведение при 
терористична и 
киберзаплаха 

24. Пътен светофар за 

велосипедисти 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

разказ, анализ, проучване, 

генериране на идеи, работа по 
казуси, устна проверка, рефлексия 
 

работа със стикери 

и игри по БДП 

25. Аз и другите 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира, че децата си приличат и се различават, но 

спазват еднакви за всички правила на поведение и 

общуване. 

 Изразява толерантност и уважение към своите 

съученици, другите деца и възрастните. 

 Има позитивно отношение към добрите постъпки и 

поведение. 

дискусия, проучване, писане, 

структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 
 

допълване на темата 

със знания за 
превенция на 
насилието 

26. Здраве, движение, 

спортни игри 

 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Изразява позитивно отношение към спорта и 

спортните игри. 

 Разбира, че ежедневният престой и движение на 

открито са важни за здравето на човека. 

дискусия, решаване на проблем, 
работа по проект, генериране на 

идеи, планиране, писане, работа в 
екип, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 
 
 

интегрални 
дейности, 

инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация 

27. 24 май.  В библиотеката 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

 Участва в проект на класа. 

 Разбира, че може ефективно да участва в подготовката 

за празник в училище. 

дискусия, генериране на идеи, 
планиране, практическа работа, 
осъществяване на автентичен екипен 
проект, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация, 
приложения 

28. Да планираме весело и 

безопасно лято  

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие – наводнение 

 Разбира опасностите от водни спортове и плуване 

 Разбира опасностите от изгаряния и топлинен удар 

през лятото. 

  Умее да планира и осъществява дейности за 

пълноценно използване на свободното време. 

дискусия, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение през 
лятото, подготовка 
за учене и 
занимателни и 

спортни игри през 
лятото 



29. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, проучване, 

работа по казуси, практическа работа 
безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

30. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, проучване, 

решаване на проблем, практическа 

работа, генериране на идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

31. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, работа по 

казуси, решаване на проблем, 

практическа работа 

безопасно и разумно 

използване на 
електрически уреди 

32. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

анализ, проучване, работа по казуси, 

решаване на проблем, генериране на 

идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 
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I. Характеристика на класа 

 
Учебната година започна с двадесет  и пет  ученика, от които тринадесет  момчета и дванадесет  момичета.  
В класа няма новопостъпили или напуснали ученици.  
 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището; 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3.    Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 
II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 
5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 3 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 

 



 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Красиво и зелено училище 

2. Ден на народните будители 

3. Трети март 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Нашият клас 

2. Да си добър, е лесно 

3. Права и отговорности 

Безопасност на движението по пътищата 6 1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Безопасни места за управление на велосипед 

4. Знам къде са превозните средства 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Пътен светофар за велосипедисти 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Пожарна безопасност 

2. Индивидуални средства за защита 

3. Природни бедствия 

4. Да планираме весело и безопасно лято 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Културно поведение 

2. Аз и другите 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности и заплахи 

общо 17 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 

 

 
 

Уч. 

сед-

ми-

ца 

Тема на урочната единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Методи, използвани при работата Забележка 

1. Красиво и зелено 

училище 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствие 

 Предлага идеи за опазване, развитие и озеленяване на 

околната среда в училище. 

 Разбира ползата и правилата за разделно събиране на 

отпадъци. 

 Прави план и участва в озеленяването и украсяването 

на класната стая. 

дискусия, планиране, рисуване, 

изготвяне на украса, озеленяване, 
генериране на идеи, конструктивно-
практическа дейност, структурирано 
наблюдение, рефлексия 
 

интегрални 

дейности, 
приложение 

2. Път. Елементи на пътя 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да даде определение за път. 

 Може да назове елементите на пътя. 

 Може да обясни тяхното значение за безопасността на 

движението. 

казус, анализ, дискусия, рисуване, 
разучаване на правила, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

3. Права и отговорности 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 

 Усвоява знания за собствените си права и задължения. 

 Изразява отношение, ако правата му са нарушени. 

 Разбира, че има други култури, традиции, обичаи, към 

които трябва да бъде толерантен. 

 Запознава се и разпознава опасностите около себе си. 

дискусия, аргументиране на 
позиция, проучване, разучаване на 

правила, систематизиране на 
информация, рисуване, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

конвенция на ООН 
за правата на детето 

4. Училищните правила  Усвоява знания за правилата в училище, установени от 

училищния правилник. 

 Демонстрира желание да спазва правилата в различни 

случаи и проявява толерантност. 

дискусия, разучаване на правила, 

работа в екип, проучване, предлагане 

на идеи, изработване на табло, 

структурирано наблюдение, 

рефлексия 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
приложения 
 

5. Как да учим по-добре?  Изразява позитивно отношение към ученето и 

удовлетворение от постигнатите успехи. 

 Усвоява правила за ефективно учене. 

 Разбира и спазва правилата за хигиена на учене и 

работа с компютър. 

решаване на проблеми, дискусия, 

разучаване на правила, конструктивно-

практическа дейност,  портфолио, 

рефлексия 

 

интегрални 
дейности, правила 
за учене, 
приложение 

6. Ден на народните 

будители 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Усвоява знания за бележити личности, свързани с 

българската история. 

 Формира позитивно отношение към Деня на 

народните будители. 

проучване, дискусия, рисуване, 
практическа работа, работа в екип, 
генериране на идеи, планиране,  
структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 

подготовка за 
празник, включване 
в автентични 
практически задачи, 
приложения 



7. Велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да извърши регулировка на: височина на 

седлото, височина на кормилото, обтегнатост на верига. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

8. Безопасни места за 

управление на велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да изброи безопасни места за управление на 

велосипед. 

 Може да обясни защо са безопасни тези места. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 

работа по казуси, решаване на 

проблем, устна проверка, рефлексия 

 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

9. Нашият клас 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата за работа в екип. 

 Формира позитивно отношение към участие в общи 

проекти и дейности. 

работа в екип, анкети, представяне на 
идеи, практическа работа, изработване 
на девиз, герб и табло в клас, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

инициативност и 
предприемчивост, 
самоорганизирани 

дейности, 
приложения 

10. Ние сме в екип   Усвоява поведение и различни роли за работа в екип. 

 Следва общи цели, указания и се стреми да дава 

принос към общи проекти и дейности. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в 
екип, планиране, работа по казуси, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

изграждане на 
екипи, 

инициативност и 
предприемчивост 

11. Пожарна безопасност 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Познава условия и характерни причини за възникване 

на пожар. 

 Разбира, че битовите пожари са проява на човешка 

небрежност и нарушаване на основните правила за 

пожарна безопасност. 

 Познава мерки за защита от опасните фактори на 

пожар в дома. 

 Знае телефонния номер, на който да позвъни в случай 

на пожар. 

дискусия, решаване на проблеми, 

работа по казуси, проучване, писане 

на текст по тема, разучаване на 

правила, ролева игра „Действия при 

пожар“, устна проверка, рефлексия 

телефон 112, план за 
евакуация, 
приложения 

12. Културно поведение 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира и спазва нормите на културно поведение и 

общуване. 

 Разбира и използва учтиви обръщения и думи в 

общуването си с другите хора. 

 Планира, осъществява и разбира смисъла на добрите 

дела. 

дискусия, проучване, ролева игра, 

генериране на идеи, планиране и 
осъществяване на добро дело, работа 
по екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, рефлексия 

етикет и норми на 

поведение, 
благотворителност, 
приложения 

13. Здраве всеки ден  Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Разбира смисъла и ползата от здравословното хранене. 

 Познава здравословни храни и ги различава от тези, 

които не трябва да яде всеки ден. 

дискусия, решаване на проблем, 
проучване, разучаване на правила, 
оцветяване, съставяне и записване на 
съвети, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности 

14. Весела Коледа. 

Нова година 
 Разширява знанията си за спецификата на празника, за 

подготовката за него. 

 Разширява знанията си за коледно поздравление и 

пожелание в картичка. 

 Разбира значението на личния подарък  

проучване, дискусия, изработване 

на подаръци, поздравителни 

картички и украса, работа в екип, 

планира и участва в благотворителна 

инициатива, рефлексия 

благотворителна 
инициатива 



15. Да си добър, е лесно 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата на културното поведение. 

 Разбира важността на някои нравствени и етични 

норми на общуване и поведение на обществено място. 

 Коментира критично постъпките и поведението, 

нарушаващи правилата в клас и в училище. 

дискусия, проучване, 

аргументиране на позиция, 

разучаване на правила,  

писане, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

култура на 
поведение, стикери, 
приложения 

16. Искам и трябва  Разбира разликата между нужда и желание. 

 Разбира необходимостта от разумно поведение при 

избор и пазаруване. 

дискусия, анализ, решаване на 

проблем, работа в екип, генериране 

на идеи, планиране, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

интегриране с 
обучението по 
предприемачество 

17. Индивидуални средства за 

защита 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Знае за какво служат индивидуалните средства за 

защита. 

 Умее да прави подбор на лицевата част и проверка на 

годността на противогаза. 

 Разбира необходимостта и правилата за неговото 

използване. 

 Знае за какво служат памучна-марлената превръзка и 

респираторът. 

дискусия, анализ, демонстрация, 

симулативна игра, разучаване на 

правила, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

18. Знам къде са превозните 

средства 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 

 Може да определя отстоянията на пътните 

превозни средства спрямо себе си – на око, без уред. 

 Разбира и определя разстоянията на пътните превозни 

средства по силата на звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, решаване на проблем, 
практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 
 

безопасно 
поведение на пътя, 

приложение, 
стикери 

19. Природни бедствия 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за пороите, силните ветрове и 

гръмотевичните бури като природни бедствия. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие. 

 Разбира необходимостта от информиране, 

координация на действията и взаимопомощта по време 

на бедствие и кризисна ситуация. 

дискусия, анализ, решаване на 
проблем, работа по казуси, 

разучаване на правила, рисуване, 
устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 

бедствия и аварии, 
стикери 

20. Да посрещнем пролетта  Усвоява знания за традицията на кукерските празници, 

маски, вярвания. 

 Разширява знанията си за пролетните празници. 

проучване, дискусия, рисуване, 

изработване на украса, генериране на 
идеи, планиране, поздравителни 
картички, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 

приложения 

21. Трети март 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Трети март като национален 

празник. 

 Разбира, че може активно да участва в подготовката на 

празници. 

дискусия, предлагане на идеи, работа 
в екипен проект, генериране на идеи, 
интервю, структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 

подготовка за 
празник, 
самоорганизация, 
инициативност и 
предприемчивост 



22. Моят робот спазва 

сигналите на светофара 

Безопасност и 

движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

дискусия, разучаване на правила, 

рисуване, работа по казус, игри, 

практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
приложения 

23. Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма и 

поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита 

 Разбира, че в обществото могат да възникнат 
опасности и заплахи, свързани с тероризъм. 

 Разбира опасностите от заплахите чрез 

информационните и комуникационните технологии. 

дискусия, работа по казуси, 

разучване на правила, проучване, 
устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 

поведение при 
терористична и 
киберзаплаха 

24. Пътен светофар за 

велосипедисти 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

разказ, анализ, проучване, 

генериране на идеи, работа по 
казуси, устна проверка, рефлексия 
 

работа със стикери 

и игри по БДП 

25. Аз и другите 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира, че децата си приличат и се различават, но 

спазват еднакви за всички правила на поведение и 

общуване. 

 Изразява толерантност и уважение към своите 

съученици, другите деца и възрастните. 

 Има позитивно отношение към добрите постъпки и 

поведение. 

дискусия, проучване, писане, 

структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 
 

допълване на темата 

със знания за 
превенция на 
насилието 

26. Здраве, движение, 

спортни игри 

 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Изразява позитивно отношение към спорта и 

спортните игри. 

 Разбира, че ежедневният престой и движение на 

открито са важни за здравето на човека. 

дискусия, решаване на проблем, 
работа по проект, генериране на 

идеи, планиране, писане, работа в 
екип, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 
 
 

интегрални 
дейности, 

инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация 

27. 24 май.  В библиотеката 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

 Участва в проект на класа. 

 Разбира, че може ефективно да участва в подготовката 

за празник в училище. 

дискусия, генериране на идеи, 
планиране, практическа работа, 
осъществяване на автентичен екипен 
проект, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация, 
приложения 

28. Да планираме весело и 

безопасно лято  

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие – наводнение 

 Разбира опасностите от водни спортове и плуване 

 Разбира опасностите от изгаряния и топлинен удар 

през лятото. 

  Умее да планира и осъществява дейности за 

пълноценно използване на свободното време. 

дискусия, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение през 
лятото, подготовка 
за учене и 
занимателни и 

спортни игри през 
лятото 



29. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, проучване, 

работа по казуси, практическа работа 
безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

30. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, проучване, 

решаване на проблем, практическа 

работа, генериране на идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

31. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, работа по 

казуси, решаване на проблем, 

практическа работа 

безопасно и разумно 

използване на 
електрически уреди 

32. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

анализ, проучване, работа по казуси, 

решаване на проблем, генериране на 

идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 
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I. Характеристика на класа 

 
Учебната година започна с двадесет и шест ученика, от които дванадесет момчета и четиринадесет момичета.  
В класа няма новопостъпили или напуснали ученици.  
 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището; 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3.    Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 
II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 
5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 3 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 

 



 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Красиво и зелено училище 

2. Ден на народните будители 

3. Трети март 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Нашият клас 

2. Да си добър, е лесно 

3. Права и отговорности 

Безопасност на движението по пътищата 6 1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Безопасни места за управление на велосипед 

4. Знам къде са превозните средства 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Пътен светофар за велосипедисти 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Пожарна безопасност 

2. Индивидуални средства за защита 

3. Природни бедствия 

4. Да планираме весело и безопасно лято 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Културно поведение 

2. Аз и другите 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности и заплахи 

общо 17 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 

 

 
 

Уч. 

сед-

ми-

ца 

Тема на урочната единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Методи, използвани при работата Забележка 

1. Красиво и зелено 

училище 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствие 

 Предлага идеи за опазване, развитие и озеленяване на 

околната среда в училище. 

 Разбира ползата и правилата за разделно събиране на 

отпадъци. 

 Прави план и участва в озеленяването и украсяването 

на класната стая. 

дискусия, планиране, рисуване, 

изготвяне на украса, озеленяване, 
генериране на идеи, конструктивно-
практическа дейност, структурирано 
наблюдение, рефлексия 
 

интегрални 

дейности, 
приложение 

2. Път. Елементи на пътя 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да даде определение за път. 

 Може да назове елементите на пътя. 

 Може да обясни тяхното значение за безопасността на 

движението. 

казус, анализ, дискусия, рисуване, 
разучаване на правила, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

3. Права и отговорности 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 

 Усвоява знания за собствените си права и задължения. 

 Изразява отношение, ако правата му са нарушени. 

 Разбира, че има други култури, традиции, обичаи, към 

които трябва да бъде толерантен. 

 Запознава се и разпознава опасностите около себе си. 

дискусия, аргументиране на 
позиция, проучване, разучаване на 

правила, систематизиране на 
информация, рисуване, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

конвенция на ООН 
за правата на детето 

4. Училищните правила  Усвоява знания за правилата в училище, установени от 

училищния правилник. 

 Демонстрира желание да спазва правилата в различни 

случаи и проявява толерантност. 

дискусия, разучаване на правила, 

работа в екип, проучване, предлагане 

на идеи, изработване на табло, 

структурирано наблюдение, 

рефлексия 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
приложения 
 

5. Как да учим по-добре?  Изразява позитивно отношение към ученето и 

удовлетворение от постигнатите успехи. 

 Усвоява правила за ефективно учене. 

 Разбира и спазва правилата за хигиена на учене и 

работа с компютър. 

решаване на проблеми, дискусия, 

разучаване на правила, конструктивно-

практическа дейност,  портфолио, 

рефлексия 

 

интегрални 
дейности, правила 
за учене, 
приложение 

6. Ден на народните 

будители 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Усвоява знания за бележити личности, свързани с 

българската история. 

 Формира позитивно отношение към Деня на 

народните будители. 

проучване, дискусия, рисуване, 
практическа работа, работа в екип, 
генериране на идеи, планиране,  
структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 

подготовка за 
празник, включване 
в автентични 
практически задачи, 
приложения 



7. Велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да извърши регулировка на: височина на 

седлото, височина на кормилото, обтегнатост на верига. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

8. Безопасни места за 

управление на велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да изброи безопасни места за управление на 

велосипед. 

 Може да обясни защо са безопасни тези места. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 

работа по казуси, решаване на 

проблем, устна проверка, рефлексия 

 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

9. Нашият клас 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата за работа в екип. 

 Формира позитивно отношение към участие в общи 

проекти и дейности. 

работа в екип, анкети, представяне на 
идеи, практическа работа, изработване 
на девиз, герб и табло в клас, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

инициативност и 
предприемчивост, 
самоорганизирани 

дейности, 
приложения 

10. Ние сме в екип   Усвоява поведение и различни роли за работа в екип. 

 Следва общи цели, указания и се стреми да дава 

принос към общи проекти и дейности. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в 
екип, планиране, работа по казуси, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

изграждане на 
екипи, 

инициативност и 
предприемчивост 

11. Пожарна безопасност 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Познава условия и характерни причини за възникване 

на пожар. 

 Разбира, че битовите пожари са проява на човешка 

небрежност и нарушаване на основните правила за 

пожарна безопасност. 

 Познава мерки за защита от опасните фактори на 

пожар в дома. 

 Знае телефонния номер, на който да позвъни в случай 

на пожар. 

дискусия, решаване на проблеми, 

работа по казуси, проучване, писане 

на текст по тема, разучаване на 

правила, ролева игра „Действия при 

пожар“, устна проверка, рефлексия 

телефон 112, план за 
евакуация, 
приложения 

12. Културно поведение 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира и спазва нормите на културно поведение и 

общуване. 

 Разбира и използва учтиви обръщения и думи в 

общуването си с другите хора. 

 Планира, осъществява и разбира смисъла на добрите 

дела. 

дискусия, проучване, ролева игра, 

генериране на идеи, планиране и 
осъществяване на добро дело, работа 
по екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, рефлексия 

етикет и норми на 

поведение, 
благотворителност, 
приложения 

13. Здраве всеки ден  Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Разбира смисъла и ползата от здравословното хранене. 

 Познава здравословни храни и ги различава от тези, 

които не трябва да яде всеки ден. 

дискусия, решаване на проблем, 
проучване, разучаване на правила, 
оцветяване, съставяне и записване на 
съвети, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности 

14. Весела Коледа. 

Нова година 
 Разширява знанията си за спецификата на празника, за 

подготовката за него. 

 Разширява знанията си за коледно поздравление и 

пожелание в картичка. 

 Разбира значението на личния подарък  

проучване, дискусия, изработване 

на подаръци, поздравителни 

картички и украса, работа в екип, 

планира и участва в благотворителна 

инициатива, рефлексия 

благотворителна 
инициатива 



15. Да си добър, е лесно 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата на културното поведение. 

 Разбира важността на някои нравствени и етични 

норми на общуване и поведение на обществено място. 

 Коментира критично постъпките и поведението, 

нарушаващи правилата в клас и в училище. 

дискусия, проучване, 

аргументиране на позиция, 

разучаване на правила,  

писане, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

култура на 
поведение, стикери, 
приложения 

16. Искам и трябва  Разбира разликата между нужда и желание. 

 Разбира необходимостта от разумно поведение при 

избор и пазаруване. 

дискусия, анализ, решаване на 

проблем, работа в екип, генериране 

на идеи, планиране, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

интегриране с 
обучението по 
предприемачество 

17. Индивидуални средства за 

защита 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Знае за какво служат индивидуалните средства за 

защита. 

 Умее да прави подбор на лицевата част и проверка на 

годността на противогаза. 

 Разбира необходимостта и правилата за неговото 

използване. 

 Знае за какво служат памучна-марлената превръзка и 

респираторът. 

дискусия, анализ, демонстрация, 

симулативна игра, разучаване на 

правила, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

18. Знам къде са превозните 

средства 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 

 Може да определя отстоянията на пътните 

превозни средства спрямо себе си – на око, без уред. 

 Разбира и определя разстоянията на пътните превозни 

средства по силата на звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, решаване на проблем, 
практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 
 

безопасно 
поведение на пътя, 

приложение, 
стикери 

19. Природни бедствия 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за пороите, силните ветрове и 

гръмотевичните бури като природни бедствия. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие. 

 Разбира необходимостта от информиране, 

координация на действията и взаимопомощта по време 

на бедствие и кризисна ситуация. 

дискусия, анализ, решаване на 
проблем, работа по казуси, 

разучаване на правила, рисуване, 
устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 

бедствия и аварии, 
стикери 

20. Да посрещнем пролетта  Усвоява знания за традицията на кукерските празници, 

маски, вярвания. 

 Разширява знанията си за пролетните празници. 

проучване, дискусия, рисуване, 

изработване на украса, генериране на 
идеи, планиране, поздравителни 
картички, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 

приложения 

21. Трети март 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Трети март като национален 

празник. 

 Разбира, че може активно да участва в подготовката на 

празници. 

дискусия, предлагане на идеи, работа 
в екипен проект, генериране на идеи, 
интервю, структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 

подготовка за 
празник, 
самоорганизация, 
инициативност и 
предприемчивост 



22. Моят робот спазва 

сигналите на светофара 

Безопасност и 

движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

дискусия, разучаване на правила, 

рисуване, работа по казус, игри, 

практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
приложения 

23. Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма и 

поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита 

 Разбира, че в обществото могат да възникнат 
опасности и заплахи, свързани с тероризъм. 

 Разбира опасностите от заплахите чрез 

информационните и комуникационните технологии. 

дискусия, работа по казуси, 

разучване на правила, проучване, 
устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 

поведение при 
терористична и 
киберзаплаха 

24. Пътен светофар за 

велосипедисти 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

разказ, анализ, проучване, 

генериране на идеи, работа по 
казуси, устна проверка, рефлексия 
 

работа със стикери 

и игри по БДП 

25. Аз и другите 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира, че децата си приличат и се различават, но 

спазват еднакви за всички правила на поведение и 

общуване. 

 Изразява толерантност и уважение към своите 

съученици, другите деца и възрастните. 

 Има позитивно отношение към добрите постъпки и 

поведение. 

дискусия, проучване, писане, 

структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 
 

допълване на темата 

със знания за 
превенция на 
насилието 

26. Здраве, движение, 

спортни игри 

 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Изразява позитивно отношение към спорта и 

спортните игри. 

 Разбира, че ежедневният престой и движение на 

открито са важни за здравето на човека. 

дискусия, решаване на проблем, 
работа по проект, генериране на 

идеи, планиране, писане, работа в 
екип, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 
 
 

интегрални 
дейности, 

инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация 

27. 24 май.  В библиотеката 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

 Участва в проект на класа. 

 Разбира, че може ефективно да участва в подготовката 

за празник в училище. 

дискусия, генериране на идеи, 
планиране, практическа работа, 
осъществяване на автентичен екипен 
проект, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация, 
приложения 

28. Да планираме весело и 

безопасно лято  

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие – наводнение 

 Разбира опасностите от водни спортове и плуване 

 Разбира опасностите от изгаряния и топлинен удар 

през лятото. 

  Умее да планира и осъществява дейности за 

пълноценно използване на свободното време. 

дискусия, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение през 
лятото, подготовка 
за учене и 
занимателни и 

спортни игри през 
лятото 



29. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, проучване, 

работа по казуси, практическа работа 
безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

30. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, проучване, 

решаване на проблем, практическа 

работа, генериране на идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

31. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, работа по 

казуси, решаване на проблем, 

практическа работа 

безопасно и разумно 

използване на 
електрически уреди 

32. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

анализ, проучване, работа по казуси, 

решаване на проблем, генериране на 

идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 
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І. Характеристика на класа 

 

В началото на учебната година в ІІІ Г клас има 25 ученика, от които 13 момичета и 12 момчета. Един ученик се премести в ОУ „Кирил 

Христов“ поради по-голяма близост до адреса по местоживеене. /Мария Айханова Ангелова - №013/29.09.2021г.; №59/29.09.2021г./ 

 

ІІ. Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

 Правилника за дейността на училището; 

 Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

2. Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3. Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 

ІІІ. Възпитателни задачи: 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 

5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

ІV. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 3. клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

 учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

 програмата за действия при бедствия и аварии. 

 



V. Тематични области 

 

Тематична област 
Минимален 

брой часове 
Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на националното 

самочувствие 
4 

1. Красиво и зелено училище 

2. Ден на народните будители 

3. Трети март 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 

1. Нашият клас 

2. Да си добър, е лесно 

3. Права и отговорности 

Безопасност на движението по пътищата 6 

1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Безопасни места за управление на велосипед 

4. Знам къде са превозните средства 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Пътен светофар за велосипедисти 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 
4 

1. Пожарна безопасност 

2. Индивидуални средства за защита 

3. Природни бедствия 

4. Да планираме весело и безопасно лято 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; 

мирно решаване на конфликти 
1 

1. Културно поведение 

2. Аз и другите 

Превенция на тероризма и поведение при терористична 

заплаха; киберзащита 
1 1. Опасности и заплахи 

 

 

 

 



VІ. ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 

 

Уч. 

сед-

ми-

ца 

Тема на урочната единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Методи, използвани при работата Забележка 

1. 

Красиво и зелено училище 
Патриотично възпитание 
и изграждане на 
национално самочувствие 

 Предлага идеи за опазване, развитие и озеленяване на 

околната среда в училище. 

 Разбира ползата и правилата за разделно събиране на 

отпадъци. 

 Прави план и участва в озеленяването и украсяването 

на класната стая. 

дискусия, планиране, рисуване, 
изготвяне на украса, озеленяване, 
генериране на идеи, конструктивно-
практическа дейност, структурирано 
наблюдение, рефлексия 

 

интегрални 
дейности, 
приложение 

2. 

Път. Елементи на пътя 

Безопасност и движение по 
пътищата 

 Може да даде определение за път. 

 Може да назове елементите на пътя. 

 Може да обясни тяхното значение за безопасността на 

движението. 

казус, анализ, дискусия, рисуване, 

разучаване на правила, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 

поведение на 
пътя, стикери 

3. 

Права и отговорности 
Толерантност и 

интеркултурен диалог 
 

 Усвоява знания за собствените си права и задължения. 

 Изразява отношение, ако правата му са нарушени. 

 Разбира, че има други култури, традиции, обичаи, към 

които трябва да бъде толерантен. 

 Запознава се и разпознава опасностите около себе си. 

дискусия, аргументиране на 
позиция, проучване, разучаване на 
правила, систематизиране на 

информация, рисуване, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

конвенция на 

ООН за правата 
на детето 

4. Училищните правила 

 Усвоява знания за правилата в училище, установени от 

училищния правилник. 

 Демонстрира желание да спазва правилата в различни 

случаи и проявява толерантност. 

дискусия, разучаване на правила, 

работа в екип, проучване, предлагане 

на идеи, изработване на табло, 

структурирано наблюдение, 

рефлексия 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
приложения 
 

5. Как да учим по-добре? 

 Изразява позитивно отношение към ученето и 

удовлетворение от постигнатите успехи. 

 Усвоява правила за ефективно учене. 

 Разбира и спазва правилата за хигиена на учене и 

работа с компютър. 

решаване на проблеми, дискусия, 

разучаване на правила, конструктивно-

практическа дейност,  портфолио, 

рефлексия 

 

интегрални 
дейности, 
правила за 
учене, 
приложение 



6. 

Ден на народните будители 
Патриотично възпитание 

и изграждане на 
национално самочувствиe 

 Усвоява знания за бележити личности, свързани с 

българската история. 

 Формира позитивно отношение към Деня на 

народните будители. 

проучване, дискусия, рисуване, 
практическа работа, работа в екип, 
генериране на идеи, планиране,  

структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 

подготовка за 
празник, 
включване в 
автентични 

практически 
задачи, 
приложения 

7. 

Велосипед 

Безопасност и движение по 
пътищата 

 Може да извърши регулировка на: височина на 

седлото, височина на кормилото, обтегнатост на верига. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 

работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 

безопасно 

поведение на 
пътя, стикери 

8. 

Безопасни места за 

управление на велосипед 

Безопасност и движение по 
пътищата 

 Може да изброи безопасни места за управление на 

велосипед. 

 Може да обясни защо са безопасни тези места. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 

работа по казуси, решаване на 

проблем, устна проверка, рефлексия 

 

безопасно 
поведение на 

пътя, стикери 

9. 

Нашият клас 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата за работа в екип. 

 Формира позитивно отношение към участие в общи 

проекти и дейности. 

работа в екип, анкети, представяне на 
идеи, практическа работа, изработване 
на девиз, герб и табло в клас, 
структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия 

Инициатив 
ност и 
предприемчи 
вост, 
самоорганизира

ни дейности, 
приложения 

10. Ние сме в екип  

 Усвоява поведение и различни роли за работа в екип. 

 Следва общи цели, указания и се стреми да дава 

принос към общи проекти и дейности. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в 
екип, планиране, работа по казуси, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

изграждане на 
екипи, 
инициатив 

ност и 
предприемчи 
вост 

11. 

Пожарна безопасност 

Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване на 
първа помощ 

 Познава условия и характерни причини за възникване 

на пожар. 

 Разбира, че битовите пожари са проява на човешка 

небрежност и нарушаване на основните правила за 

пожарна безопасност. 

 Познава мерки за защита от опасните фактори на 

пожар в дома. 

 Знае телефонния номер, на който да позвъни в случай 

на пожар. 

дискусия, решаване на проблеми, 

работа по казуси, проучване, писане 

на текст по тема, разучаване на 

правила, ролева игра „Действия при 

пожар“, устна проверка, рефлексия 

телефон 112, 
план за 
евакуация, 
приложения 



12. 

Културно поведение 
Превенция на насилието, 
справяне с гнева и с 
агресията; мирно решаване 
на конфликти 

 Разбира и спазва нормите на културно поведение и 

общуване. 

 Разбира и използва учтиви обръщения и думи в 

общуването си с другите хора. 

 Планира, осъществява и разбира смисъла на добрите 

дела. 

дискусия, проучване, ролева игра, 
генериране на идеи, планиране и 
осъществяване на добро дело, работа 
по екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, рефлексия 

етикет и норми 
на поведение, 
благотворител 
ност, 
приложения 

13. Здраве всеки ден 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Разбира смисъла и ползата от здравословното хранене. 

 Познава здравословни храни и ги различава от тези, 

които не трябва да яде всеки ден. 

дискусия, решаване на проблем, 
проучване, разучаване на правила, 

оцветяване, съставяне и записване на 
съвети, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности 

14. 
Весела Коледа. 
Нова година 

 Разширява знанията си за спецификата на празника, за 

подготовката за него. 

 Разширява знанията си за коледно поздравление и 

пожелание в картичка. 

 Разбира значението на личния подарък  

проучване, дискусия, изработване 

на подаръци, поздравителни 

картички и украса, работа в екип, 

планира и участва в благотворителна 

инициатива, рефлексия 

Благотворител 
на инициатива 

15. 

Да си добър, е лесно 

Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата на културното поведение. 

 Разбира важността на някои нравствени и етични 

норми на общуване и поведение на обществено място. 

 Коментира критично постъпките и поведението, 

нарушаващи правилата в клас и в училище. 

дискусия, проучване, 

аргументиране на позиция, 

разучаване на правила,  

писане, работа в екипен проект, 

структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

култура на 

поведение, 
стикери, 
приложения 

16. Искам и трябва 

 Разбира разликата между нужда и желание. 

 Разбира необходимостта от разумно поведение при 

избор и пазаруване. 

дискусия, анализ, решаване на 

проблем, работа в екип, генериране 

на идеи, планиране, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

интегриране с 
обучението по 
предприемачест
во 

17. 

Индивидуални средства за 

защита 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване на 
първа помощ 

 Знае за какво служат индивидуалните средства за 

защита. 

 Умее да прави подбор на лицевата част и проверка на 

годността на противогаза. 

 Разбира необходимостта и правилата за неговото 

използване. 

 Знае за какво служат памучна-марлената превръзка и 

респираторът. 

дискусия, анализ, демонстрация, 

симулативна игра, разучаване на 

правила, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и 
аварии 

18. 
Знам къде са превозните 

средства 
 Може да определя отстоянията на пътните 

разказ, анализ, решаване на проблем, 
практическа работа, устна проверка, 

безопасно 
поведение на 



Безопасност и движение по 

пътищата 

 

превозни средства спрямо себе си – на око, без уред. 

 Разбира и определя разстоянията на пътните превозни 

средства по силата на звука спрямо себе си. 

рефлексия 
 
 

пътя, 
приложение, 
стикери 

19. 

Природни бедствия 
Защитата на населението 
при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 
първа помощ 

 Усвоява знания за пороите, силните ветрове и 

гръмотевичните бури като природни бедствия. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие. 

 Разбира необходимостта от информиране, 

координация на действията и взаимопомощта по време 

на бедствие и кризисна ситуация. 

дискусия, анализ, решаване на 
проблем, работа по казуси, 
разучаване на правила, рисуване, 

устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и 

аварии, стикери 

20. Да посрещнем пролетта 

 Усвоява знания за традицията на кукерските празници, 

маски, вярвания. 

 Разширява знанията си за пролетните празници. 

проучване, дискусия, рисуване, 

изработване на украса, генериране на 

идеи, планиране, поздравителни 
картички, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 
приложения 

21. 

Трети март 
Патриотично възпитание 
и изграждане на 
национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Трети март като национален 

празник. 

 Разбира, че може активно да участва в подготовката на 

празници. 

дискусия, предлагане на идеи, работа 
в екипен проект, генериране на идеи, 
интервю, структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 

подготовка за 

празник, 
самооргани 
зация,инициати
вност и 
предприемчи 
вост 

22. 

Моят робот спазва 

сигналите на светофара 

Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

дискусия, разучаване на правила, 

рисуване, работа по казус, игри, 

практическа работа, устна проверка, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение на 
пътя, 
приложения 

23. 

Опасности и заплахи 
Превенция на тероризма и 
поведение при 
терористична заплаха; 
киберзащита 

 Разбира, че в обществото могат да възникнат 
опасности и заплахи, свързани с тероризъм. 

 Разбира опасностите от заплахите чрез 

информационните и комуникационните технологии. 

дискусия, работа по казуси, 
разучване на правила, проучване, 
устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
терористична и 
киберзаплаха 

24. 

Пътен светофар за 

велосипедисти 
Безопасност и движение по 
пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

разказ, анализ, проучване, 
генериране на идеи, работа по 
казуси, устна проверка, рефлексия 

 

работа със 
стикери и игри 

по БДП 



25. 

Аз и другите 

Превенция на насилието, 
справяне с гнева и с 
агресията; мирно решаване 
на конфликти 

 Разбира, че децата си приличат и се различават, но 

спазват еднакви за всички правила на поведение и 

общуване. 

 Изразява толерантност и уважение към своите 

съученици, другите деца и възрастните. 

 Има позитивно отношение към добрите постъпки и 

поведение. 

дискусия, проучване, писане, 

структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 
 

допълване на 

темата със 
знания за 
превенция на 
насилието 

26. 

Здраве, движение, спортни 
игри 
 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Изразява позитивно отношение към спорта и 

спортните игри. 

 Разбира, че ежедневният престой и движение на 

открито са важни за здравето на човека. 

дискусия, решаване на проблем, 
работа по проект, генериране на 
идеи, планиране, писане, работа в 
екип, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

 
 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчи 

вост,самоорга 
низация 

27. 

24 май. В библиотеката 

Патриотично възпитание 
и изграждане на 
национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

 Участва в проект на класа. 

 Разбира, че може ефективно да участва в подготовката 

за празник в училище. 

дискусия, генериране на идеи, 
планиране, практическа работа, 

осъществяване на автентичен екипен 
проект, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности,иници
ативност, 

предприемчи 
вост,самоорга 
низация, 
приложения 

28. 

Да планираме весело и 
безопасно лято  
Защитата на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие – наводнение 

 Разбира опасностите от водни спортове и плуване 

 Разбира опасностите от изгаряния и топлинен удар 

през лятото. 

  Умее да планира и осъществява дейности за 

пълноценно използване на свободното време. 

дискусия, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 

проблем, устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение през 
лятото, 
подготовка за 
учене и 
занимателни и 

спортни игри 
през лятото 

29. 
Работа по проект на EVN 

 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, проучване, 

работа по казуси, практическа работа 

безопасно и 
разумно 
използване на 

електрически 
уреди 

30. 
Работа по проект на EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

дискусия, разказ, проучване, 

решаване на проблем, практическа 
безопасно и 
разумно 



разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

работа, генериране на идеи използване на 
електрически 
уреди 

31. 
Работа по проект на EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, работа по 

казуси, решаване на проблем, 

практическа работа 

безопасно и 
разумно 
използване на 
електрически 
уреди 

32. 
Работа по проект на EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

анализ, проучване, работа по казуси, 

решаване на проблем, генериране на 

идеи 

безопасно и 
разумно 
използване на 
електрически 
уреди 
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I. Характеристика на класа 

 

Учебната година започна с двадесет и седем ученика, от които единадесет момчета и шестнадесет момичета.  

В класа няма новопостъпили или напуснали ученици.  

 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки 

3.    Да поддържа колективната работа в класа 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите 

 

II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 

5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 3 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 



 

 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Красиво и зелено училище 

2. Ден на народните будители 

3. Трети март 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Нашият клас 

2. Да си добър, е лесно 

3. Права и отговорности 

Безопасност на движението по пътищата 6 1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Безопасни места за управление на велосипед 

4. Знам къде са превозните средства 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Пътен светофар за велосипедисти 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Пожарна безопасност 

2. Индивидуални средства за защита 

3. Природни бедствия 

4. Да планираме весело и безопасно лято 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Културно поведение 

2. Аз и другите 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности и заплахи 

общо 17 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 
 
 

Уч. 
сед-
ми-
ца 

Тема на урочната 
единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 
обучението 

Методи, използвани при 
работата 

Забележка 

1. Красиво и зелено 
училище 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

 Предлага идеи за опазване, развитие и 

озеленяване на околната среда в училище. 

 Разбира ползата и правилата за разделно събиране 

на отпадъци. 

 Прави план и участва в озеленяването и 

украсяването на класната стая. 

дискусия, планиране, рисуване, 
изготвяне на украса, озеленяване, 
генериране на идеи, 
конструктивно-практическа 
дейност, структурирано 
наблюдение, рефлексия 
 

интегрални 
дейности, 
приложение 

2. Път. Елементи на пътя 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да даде определение за път. 

 Може да назове елементите на пътя. 

 Може да обясни тяхното значение за 

безопасността на движението. 

казус, анализ, дискусия, рисуване, 
разучаване на правила, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

3. Права и отговорности 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 
 

 Усвоява знания за собствените си права и 

задължения. 

 Изразява отношение, ако правата му са нарушени. 

 Разбира, че има други култури, традиции, обичаи, 

към които трябва да бъде толерантен. 

 Запознава се и разпознава опасностите около себе 

си. 

дискусия, аргументиране на 
позиция, проучване, разучаване 
на правила, систематизиране на 
информация, рисуване, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

конвенция на ООН 
за правата на 
детето 

4. Училищните правила  Усвоява знания за правилата в училище, 

установени от училищния правилник. 

 Демонстрира желание да спазва правилата в 

различни случаи и проявява толерантност. 

дискусия, разучаване на правила, 

работа в екип, проучване, 

предлагане на идеи, изработване 

на табло, структурирано 

наблюдение, рефлексия 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
приложения 
 

5. Как да учим по-добре?  Изразява позитивно отношение към ученето и 

удовлетворение от постигнатите успехи. 

 Усвоява правила за ефективно учене. 

 Разбира и спазва правилата за хигиена на учене и 

работа с компютър. 

решаване на проблеми, дискусия, 

разучаване на правила, 

конструктивно-практическа 

дейност,  портфолио, рефлексия 
 

интегрални 
дейности, правила 
за учене, 
приложение 



6. Ден на народните 
будители 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Усвоява знания за бележити личности, свързани с 

българската история. 

 Формира позитивно отношение към Деня на 

народните будители. 

проучване, дискусия, рисуване, 
практическа работа, работа в 
екип, генериране на идеи, 
планиране,  структурирано  
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

подготовка за 
празник, 
включване в 
автентични 
практически 
задачи, 
приложения 

7. Велосипед 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да извърши регулировка на: височина на 

седлото, височина на кормилото, обтегнатост на 

верига. 

разказ, анализ, разучаване на 
правила, работа по казуси, 
решаване на проблем, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

8. Безопасни места за 

управление на 

велосипед 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да изброи безопасни места за управление 

на велосипед. 

 Може да обясни защо са безопасни тези места. 

разказ, анализ, разучаване на 

правила, работа по казуси, 

решаване на проблем, устна 

проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

9. Нашият клас 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата за работа в екип. 

 Формира позитивно отношение към участие в 

общи проекти и дейности. 

работа в екип, анкети, представяне 
на идеи, практическа работа, 
изработване на девиз, герб и табло 
в клас, структурирано 
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

инициативност и 
предприемчивост, 
самоорганизирани 
дейности, 
приложения 

10. Ние сме в екип   Усвоява поведение и различни роли за работа в 

екип. 

 Следва общи цели, указания и се стреми да дава 

принос към общи проекти и дейности. 

дискусия, предлагане на идеи, 
работа в екип, планиране, работа по 
казуси, структурирано 
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

изграждане на 
екипи, 
инициативност и 
предприемчивост 

11. Пожарна безопасност 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава условия и характерни причини за 

възникване на пожар. 

 Разбира, че битовите пожари са проява на 

човешка небрежност и нарушаване на основните 

правила за пожарна безопасност. 

 Познава мерки за защита от опасните фактори на 

пожар в дома. 

 Знае телефонния номер, на който да позвъни в 

случай на пожар. 

дискусия, решаване на проблеми, 

работа по казуси, проучване, 

писане на текст по тема, 

разучаване на правила, ролева игра 

„Действия при пожар“, устна 

проверка, рефлексия 

телефон 112, план 
за евакуация, 
приложения 

12. Културно поведение 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира и спазва нормите на културно поведение 

и общуване. 

 Разбира и използва учтиви обръщения и думи в 

общуването си с другите хора. 

 Разбира смисъла на добрите дела. 

дискусия, проучване, ролева 
игра, генериране на идеи, 
планиране и осъществяване на 
добро дело, работа по екипен 
проект, структурирано 
наблюдение, портфолио 

етикет и норми на 
поведение, 
благотворителнос, 
приложения 



13. Здраве всеки ден  Усвоява знания за правилата на здравословния 

начин на живот. 

 Разбира смисъла и ползата от здравословното 

хранене. 

 Познава здравословни храни и ги различава от 

тези, които не трябва да яде всеки ден. 

дискусия, решаване на проблем, 
проучване, разучаване на правила, 
оцветяване, съставяне и записване 
на съвети, структурирано 
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

интегрални 
дейности 

14. Весела Коледа. 
Нова година 

 Разширява знанията си за спецификата на 

празника, за подготовката за него. 

 Разширява знанията си за коледно поздравление и 

пожелание в картичка. 

 Разбира значението на личния подарък  

проучване, дискусия, 

изработване на подаръци, 

поздравителни картички и 

украса, работа в екип, планира и 

участва в благотворителна 

инициатива, рефлексия 

благотворителна 
инициатива 

15. Да си добър, е лесно 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата на културното 

поведение. 

 Разбира важността на някои нравствени и етични 

норми на общуване и поведение на обществено 

място. 

 Коментира критично постъпките и поведението, 

нарушаващи правилата в клас и в училище. 

дискусия, проучване, 

аргументиране на позиция, 

разучаване на правила,  
писане, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

култура на 
поведение, 
стикери, 
приложения 

16. Искам и трябва  Разбира разликата между нужда и желание. 

 Разбира необходимостта от разумно поведение 

при избор и пазаруване. 

дискусия, анализ, решаване на 

проблем, работа в екип, 

генериране на идеи, планиране, 

структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия 

интегриране с 
обучението по 
предприемачество 

17. Индивидуални средства 
за защита 
Защита на населението 
при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Знае за какво служат индивидуалните средства за 

защита. 

 Умее да прави подбор на лицевата част и 

проверка на годността на противогаза. 

 Разбира необходимостта и правилата за неговото 

използване. 

 Знае за какво служат памучна-марлената 

превръзка и респираторът. 

дискусия, анализ, демонстрация, 

симулативна игра, разучаване на 

правила, устна проверка, 

рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

18. Знам къде са 

превозните средства 

Безопасност и 

движение по пътищата 
 

 Може да определя отстоянията на пътните 

превозни средства спрямо себе си – на око, без 

уред. 

 Разбира и определя разстоянията на пътните 

превозни средства по силата на звука спрямо себе 

си. 

разказ, анализ, решаване на 
проблем, практическа работа, 
устна проверка, рефлексия 
 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
приложение, 
стикери 



19. Природни бедствия 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Усвоява знания за пороите, силните ветрове и 

гръмотевичните бури като природни бедствия. 

 Познава и спазва правилата на безопасно 

поведение при природно бедствие. 

 Разбира необходимостта от информиране, 

координация на действията и взаимопомощта по 

време на бедствие и кризисна ситуация. 

дискусия, анализ, решаване на 
проблем, работа по казуси, 
разучаване на правила, рисуване, 
устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
стикери 

20. Да посрещнем пролетта  Усвоява знания за традицията на кукерските 

празници, маски, вярвания. 

 Разширява знанията си за пролетните празници. 

проучване, дискусия, рисуване, 
изработване на украса, 
генериране на идеи, планиране, 
поздравителни картички, работа в 
екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

интегрални 
дейности, 
приложения 

21. Трети март 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Разширява знанията си за Трети март като 

национален празник. 

 Разбира, че може активно да участва в 

подготовката на празници. 

дискусия, предлагане на идеи, 
работа в екипен проект, 
генериране на идеи, интервю, 
структурирано  
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

подготовка за 
празник, 
самоорганизация, 
инициативност и 
предприемчивост 

22. Моят робот спазва 

сигналите на светофара 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите 

на пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

дискусия, разучаване на правила, 

рисуване, работа по казус, игри, 
практическа работа, устна 
проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
приложения 

23. Опасности и заплахи 
Превенция на 
тероризма и поведение 
при терористична 
заплаха; киберзащита 

 Разбира, че в обществото могат да възникнат 
опасности и заплахи, свързани с тероризъм. 

 Разбира опасностите от заплахите чрез 

информационните и комуникационните 

технологии. 

дискусия, работа по казуси, 
разучване на правила, проучване, 
устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение при 
терористична и 
киберзаплаха 

24. Пътен светофар за 
велосипедисти 
Безопасност и 
движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите 

на пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

разказ, анализ, проучване, 
генериране на идеи, работа по 
казуси, устна проверка, 
рефлексия 

работа със стикери 
и игри по БДП 

25. Аз и другите 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира, че децата си приличат и се различават, 

но спазват еднакви за всички правила на поведение 

и общуване. 

 Изразява толерантност и уважение към своите 

съученици, другите деца и възрастните. 

 Има позитивно отношение към добрите постъпки 

и поведение. 

дискусия, проучване, писане, 
структурирано  
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 
 
 

допълване на 
темата със знания 
за превенция на 
насилието 



26. Здраве, движение, 
спортни игри 
 

 Усвоява знания за правилата на здравословния 

начин на живот. 

 Изразява позитивно отношение към спорта и 

спортните игри. 

 Разбира, че ежедневният престой и движение на 

открито са важни за здравето на човека. 

дискусия, решаване на проблем, 
работа по проект, генериране на 
идеи, планиране, писане, работа 
в екип, структурирано 
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 
 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация 

27. 24 май.  В библиотеката 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствиe 

 Разширява знанията си за Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

 Участва в проект на класа. 

 Разбира, че може ефективно да участва в 

подготовката за празник в училище. 

дискусия, генериране на идеи, 
планиране, практическа работа, 
осъществяване на автентичен 
екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, 
рефлексия 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация, 
приложения 

28. Да планираме весело и 
безопасно лято  
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Усвоява знания за правилата на здравословния 

начин на живот. 

 Познава и спазва правилата на безопасно 

поведение при природно бедствие – наводнение 

 Разбира опасностите от водни спортове и плуване 

 Разбира опасностите от изгаряния и топлинен 

удар през лятото. 

дискусия, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, 
рефлексия 
 

безопасно 
поведение през 
лятото, подготовка 
за учене и 
занимателни и 
спортни игри през 
лятото 

29. Работа по проект на 
EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, 

проучване, работа по казуси, 

практическа работа 

безопасно и 
разумно 
използване на 
електрически 
уреди 

30. Работа по проект на 
EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, проучване, 

решаване на проблем, 

практическа работа, генериране 

на идеи 

безопасно и 
разумно 
използване на 
електрически 
уреди 

31. Работа по проект на 
EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, работа 

по казуси, решаване на проблем, 

практическа работа 

безопасно и 
разумно 
използване на 
електрически 
уреди 

32. Работа по проект на 
EVN 
 

 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

анализ, проучване, работа по 

казуси, решаване на проблем, 

генериране на идеи 

безопасно и 
разумно 
използване на 
електрически 
уреди 
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I. Характеристика на класа 

 
Учебната година започна с двадесет и шест ученика, от които дванадесет момчета и четиринадесет момичета.  
В класа няма новопостъпили или напуснали ученици.  
 

Задачи на класния ръководител за учебната година: 

 

1. Да запознае учениците и да следи за спазването на: 

-  Правилника за дейността на училището; 

-  Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 

2.    Да следи за спазването на противоепидемичните мерки. 

3.    Да поддържа колективната работа в класа. 

4. Да спазва принципа на активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на учениците. 

5. Да работи индивидуално с учениците в зависимост от личностните им качества. 

6. Да поддържа постоянна връзка с родителите. 

 
II. Възпитателни задачи 

 

1. Създаване на позитивна учебна среда. 

2. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между учениците. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие. 

4. Формира позитивно отношение към участие в общи проекти и дейности. 
5. Дисциплинираност и отговорност. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

 

III. Рамкови изисквания при организиране на часа на класа 3 клас 
 

Основните нормативни документи, които регулират учебно-възпитателната работа в часа на класа, са: 

 

-  НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; 

- учебната програма по безопасност на движението по пътищата за 1. – 4. клас; 

- програмата за действия при бедствия и аварии. 

 

 

 

 



 

 

Тематична област Минимален 

брой часове 

Тема на урочната единица 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 1. Красиво и зелено училище 

2. Ден на народните будители 

3. Трети март 

4. 24 май 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1. Нашият клас 

2. Да си добър, е лесно 

3. Права и отговорности 

Безопасност на движението по пътищата 6 1. Път. Елементи на пътя 

2. Велосипед 

3. Безопасни места за управление на велосипед 

4. Знам къде са превозните средства 

5. Моят робот спазва сигналите на светофара 

6. Пътен светофар за велосипедисти 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

4 1. Пожарна безопасност 

2. Индивидуални средства за защита 

3. Природни бедствия 

4. Да планираме весело и безопасно лято 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 

1 1. Културно поведение 

2. Аз и другите 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1. Опасности и заплахи 

общо 17 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 

 

 
 

Уч. 

сед-

ми-

ца 

Тема на урочната единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Методи, използвани при работата Забележка 

1. Красиво и зелено 

училище 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствие 

 Предлага идеи за опазване, развитие и озеленяване на 

околната среда в училище. 

 Разбира ползата и правилата за разделно събиране на 

отпадъци. 

 Прави план и участва в озеленяването и украсяването 

на класната стая. 

дискусия, планиране, рисуване, 

изготвяне на украса, озеленяване, 
генериране на идеи, конструктивно-
практическа дейност, структурирано 
наблюдение, рефлексия 
 

интегрални 

дейности, 
приложение 

2. Път. Елементи на пътя 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да даде определение за път. 

 Може да назове елементите на пътя. 

 Може да обясни тяхното значение за безопасността на 

движението. 

казус, анализ, дискусия, рисуване, 
разучаване на правила, устна 
проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

3. Права и отговорности 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 

 Усвоява знания за собствените си права и задължения. 

 Изразява отношение, ако правата му са нарушени. 

 Разбира, че има други култури, традиции, обичаи, към 

които трябва да бъде толерантен. 

 Запознава се и разпознава опасностите около себе си. 

дискусия, аргументиране на 
позиция, проучване, разучаване на 

правила, систематизиране на 
информация, рисуване, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

конвенция на ООН 
за правата на детето 

4. Училищните правила  Усвоява знания за правилата в училище, установени от 

училищния правилник. 

 Демонстрира желание да спазва правилата в различни 

случаи и проявява толерантност. 

дискусия, разучаване на правила, 

работа в екип, проучване, предлагане 

на идеи, изработване на табло, 

структурирано наблюдение, 

рефлексия 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
приложения 
 

5. Как да учим по-добре?  Изразява позитивно отношение към ученето и 

удовлетворение от постигнатите успехи. 

 Усвоява правила за ефективно учене. 

 Разбира и спазва правилата за хигиена на учене и 

работа с компютър. 

решаване на проблеми, дискусия, 

разучаване на правила, конструктивно-

практическа дейност,  портфолио, 

рефлексия 

 

интегрални 
дейности, правила 
за учене, 
приложение 

6. Ден на народните 

будители 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Усвоява знания за бележити личности, свързани с 

българската история. 

 Формира позитивно отношение към Деня на 

народните будители. 

проучване, дискусия, рисуване, 
практическа работа, работа в екип, 
генериране на идеи, планиране,  
структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 

подготовка за 
празник, включване 
в автентични 
практически задачи, 
приложения 



7. Велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да извърши регулировка на: височина на 

седлото, височина на кормилото, обтегнатост на верига. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

8. Безопасни места за 

управление на велосипед 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да изброи безопасни места за управление на 

велосипед. 

 Може да обясни защо са безопасни тези места. 

разказ, анализ, разучаване на правила, 

работа по казуси, решаване на 

проблем, устна проверка, рефлексия 

 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери 

9. Нашият клас 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата за работа в екип. 

 Формира позитивно отношение към участие в общи 

проекти и дейности. 

работа в екип, анкети, представяне на 
идеи, практическа работа, изработване 
на девиз, герб и табло в клас, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

инициативност и 
предприемчивост, 
самоорганизирани 

дейности, 
приложения 

10. Ние сме в екип   Усвоява поведение и различни роли за работа в екип. 

 Следва общи цели, указания и се стреми да дава 

принос към общи проекти и дейности. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в 
екип, планиране, работа по казуси, 

структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

изграждане на 
екипи, 

инициативност и 
предприемчивост 

11. Пожарна безопасност 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Познава условия и характерни причини за възникване 

на пожар. 

 Разбира, че битовите пожари са проява на човешка 

небрежност и нарушаване на основните правила за 

пожарна безопасност. 

 Познава мерки за защита от опасните фактори на 

пожар в дома. 

 Знае телефонния номер, на който да позвъни в случай 

на пожар. 

дискусия, решаване на проблеми, 

работа по казуси, проучване, писане 

на текст по тема, разучаване на 

правила, ролева игра „Действия при 

пожар“, устна проверка, рефлексия 

телефон 112, план за 
евакуация, 
приложения 

12. Културно поведение 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира и спазва нормите на културно поведение и 

общуване. 

 Разбира и използва учтиви обръщения и думи в 

общуването си с другите хора. 

 Планира, осъществява и разбира смисъла на добрите 

дела. 

дискусия, проучване, ролева игра, 

генериране на идеи, планиране и 
осъществяване на добро дело, работа 
по екипен проект, структурирано 
наблюдение, портфолио, рефлексия 

етикет и норми на 

поведение, 
благотворителност, 
приложения 

13. Здраве всеки ден  Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Разбира смисъла и ползата от здравословното хранене. 

 Познава здравословни храни и ги различава от тези, 

които не трябва да яде всеки ден. 

дискусия, решаване на проблем, 
проучване, разучаване на правила, 
оцветяване, съставяне и записване на 
съвети, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности 

14. Весела Коледа. 

Нова година 
 Разширява знанията си за спецификата на празника, за 

подготовката за него. 

 Разширява знанията си за коледно поздравление и 

пожелание в картичка. 

 Разбира значението на личния подарък  

проучване, дискусия, изработване 

на подаръци, поздравителни 

картички и украса, работа в екип, 

планира и участва в благотворителна 

инициатива, рефлексия 

благотворителна 
инициатива 



15. Да си добър, е лесно 

Толерантност и 

интеркултурен диалог 

 Усвоява знания за правилата на културното поведение. 

 Разбира важността на някои нравствени и етични 

норми на общуване и поведение на обществено място. 

 Коментира критично постъпките и поведението, 

нарушаващи правилата в клас и в училище. 

дискусия, проучване, 

аргументиране на позиция, 

разучаване на правила,  

писане, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
рефлексия 
 

култура на 
поведение, стикери, 
приложения 

16. Искам и трябва  Разбира разликата между нужда и желание. 

 Разбира необходимостта от разумно поведение при 

избор и пазаруване. 

дискусия, анализ, решаване на 

проблем, работа в екип, генериране 

на идеи, планиране, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

интегриране с 
обучението по 
предприемачество 

17. Индивидуални средства за 

защита 

Защита на населението 

при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Знае за какво служат индивидуалните средства за 

защита. 

 Умее да прави подбор на лицевата част и проверка на 

годността на противогаза. 

 Разбира необходимостта и правилата за неговото 

използване. 

 Знае за какво служат памучна-марлената превръзка и 

респираторът. 

дискусия, анализ, демонстрация, 

симулативна игра, разучаване на 

правила, устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии 

18. Знам къде са превозните 

средства 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 

 Може да определя отстоянията на пътните 

превозни средства спрямо себе си – на око, без уред. 

 Разбира и определя разстоянията на пътните превозни 

средства по силата на звука спрямо себе си. 

разказ, анализ, решаване на проблем, 
практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 
 

безопасно 
поведение на пътя, 

приложение, 
стикери 

19. Природни бедствия 

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за пороите, силните ветрове и 

гръмотевичните бури като природни бедствия. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие. 

 Разбира необходимостта от информиране, 

координация на действията и взаимопомощта по време 

на бедствие и кризисна ситуация. 

дискусия, анализ, решаване на 
проблем, работа по казуси, 

разучаване на правила, рисуване, 
устна проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение при 

бедствия и аварии, 
стикери 

20. Да посрещнем пролетта  Усвоява знания за традицията на кукерските празници, 

маски, вярвания. 

 Разширява знанията си за пролетните празници. 

проучване, дискусия, рисуване, 

изработване на украса, генериране на 
идеи, планиране, поздравителни 
картички, работа в екипен проект, 
структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 

приложения 

21. Трети март 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Трети март като национален 

празник. 

 Разбира, че може активно да участва в подготовката на 

празници. 

дискусия, предлагане на идеи, работа 
в екипен проект, генериране на идеи, 
интервю, структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 

подготовка за 
празник, 
самоорганизация, 
инициативност и 
предприемчивост 



22. Моят робот спазва 

сигналите на светофара 

Безопасност и 

движение по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

дискусия, разучаване на правила, 

рисуване, работа по казус, игри, 

практическа работа, устна проверка, 

рефлексия 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
приложения 

23. Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма и 

поведение при 

терористична заплаха; 

киберзащита 

 Разбира, че в обществото могат да възникнат 
опасности и заплахи, свързани с тероризъм. 

 Разбира опасностите от заплахите чрез 

информационните и комуникационните технологии. 

дискусия, работа по казуси, 

разучване на правила, проучване, 
устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 

поведение при 
терористична и 
киберзаплаха 

24. Пътен светофар за 

велосипедисти 

Безопасност и движение 

по пътищата 

 Може да разкаже и покаже как спазва сигналите на 

пътен светофар за велосипедисти. 

 Спазва безопасно поведение на пътя. 

разказ, анализ, проучване, 

генериране на идеи, работа по 
казуси, устна проверка, рефлексия 
 

работа със стикери 

и игри по БДП 

25. Аз и другите 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 Разбира, че децата си приличат и се различават, но 

спазват еднакви за всички правила на поведение и 

общуване. 

 Изразява толерантност и уважение към своите 

съученици, другите деца и възрастните. 

 Има позитивно отношение към добрите постъпки и 

поведение. 

дискусия, проучване, писане, 

структурирано  
наблюдение, портфолио, рефлексия 
 
 

допълване на темата 

със знания за 
превенция на 
насилието 

26. Здраве, движение, 

спортни игри 

 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Изразява позитивно отношение към спорта и 

спортните игри. 

 Разбира, че ежедневният престой и движение на 

открито са важни за здравето на човека. 

дискусия, решаване на проблем, 
работа по проект, генериране на 

идеи, планиране, писане, работа в 
екип, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 
 
 

интегрални 
дейности, 

инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация 

27. 24 май.  В библиотеката 

Патриотично възпитание 

и изграждане на 

национално самочувствиe 

 Разширява знанията си за Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост. 

 Участва в проект на класа. 

 Разбира, че може ефективно да участва в подготовката 

за празник в училище. 

дискусия, генериране на идеи, 
планиране, практическа работа, 
осъществяване на автентичен екипен 
проект, структурирано наблюдение, 
портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 
инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация, 
приложения 

28. Да планираме весело и 

безопасно лято  

Защитата на 

населението при 

бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на 

първа помощ 

 Усвоява знания за правилата на здравословния начин 

на живот. 

 Познава и спазва правилата на безопасно поведение 

при природно бедствие – наводнение 

 Разбира опасностите от водни спортове и плуване 

 Разбира опасностите от изгаряния и топлинен удар 

през лятото. 

  Умее да планира и осъществява дейности за 

пълноценно използване на свободното време. 

дискусия, разучаване на правила, 
работа по казуси, решаване на 
проблем, устна проверка, рефлексия 
 

безопасно 
поведение през 
лятото, подготовка 
за учене и 
занимателни и 

спортни игри през 
лятото 



29. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, проучване, 

работа по казуси, практическа работа 
безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

30. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, проучване, 

решаване на проблем, практическа 

работа, генериране на идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 

31. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

дискусия, разказ, анализ, работа по 

казуси, решаване на проблем, 

практическа работа 

безопасно и разумно 

използване на 
електрически уреди 

32. Работа по проект на EVN 

 
 Изграждане на „зелено мислене” сред децата – 

отговорно отношение към ресурсите на Земята; 

разумно и безопасно ползване на енергията в 

училище и у дома. 

анализ, проучване, работа по казуси, 

решаване на проблем, генериране на 

идеи 

безопасно и разумно 
използване на 
електрически уреди 
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Радка Стефанова - Балъкчиева КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ 4.А КЛ. 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 
 

Изготвил:…………….. 
Диана Драманска КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ 4.Б КЛ. 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 
 

Изготвил:…………….. 
Лилия Иванова КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ 4.В КЛ. 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 
 

Изготвил:…………….. 
Дора Павлова КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ 4.Г КЛ. 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 
 

Изготвил:…………….. 
Мария Енева КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ 4.Д КЛ. 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 
 

Изготвил:…………….. 
Таня Цветкова КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ 4.Е КЛ. 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 



 

 

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА 4.А КЛАС 

             Класът се състои от двадесет и пет ученици, петнадесет момчета и десет момичета.  

     За настоящата учебна година си поставям следните задачи: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

1. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

2. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 4.Б КЛАС 

 

                        В началото на годината постъпиха 25 ученици, от тях 12 момчета и 13 момичета. Едно от тези деца е новопостъпило. 
                            ЗАДАЧИ ЗА НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 

 1. Да съдействам за изграждането на класа като добър колектив от толерантни и възпитани личности с другарски                       

взаимоотношения и уважение един към друг. 

        2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

        3. Да работя индивидуално с всеки ученик, в зависимост от неговите индивидуални качества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 4.В КЛАС 

     В началото на годината постъпиха двадесет и четири ученици, единадесет момичета и тринадесет момчета.  

За настоящата учебна година ще работя върху следните ЗАДАЧИ: 

                      1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

                    2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

                    3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества. 

                    4. Да възпитавам чувство за отговорност и дисциплина у учениците. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 4.Г КЛАС 

     Класът се състои от двадесет и пет ученици, единадесет момичета и четиринадесет момчета.  

За настоящата учебна година си поставям следните задачи: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества. 

4.  Да възпитавам чувство за отговорност и дисциплина у учениците. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 4.Д КЛАС 

 

            В началото на годината постъпиха двадесет и четири ученици в 4.д клас -десет момичета 

         и четиринадесет момчета. В класа няма второгодници или нови ученици. Има ученик със 

         СОП, който е с една година по-голям от съучениците си. 
 За настоящата учебна година си поставям следните задачи: 

                        1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

                        2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

                        3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни качества. 

                     4. Да възпитавам чувство за отговорност и дисциплина у учениците. 

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА 4. Е КЛАС 

 

    Класът се състои от 25 ученици, десет момичета и петнадесет момчета. Тази година има двама нови ученици, 

идващи от други градове. 

За настоящата учебна година си поставям следните задачи: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив и приобщаването на новите ученици. 

2. Да изграждам у учениците стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно-възпитателната 

работа. 

3. Да възпитавам в добросъвестност, уважение към другите, хуманност, взаимопомощ и съпричастност. 

4. Да съдействам за изграждането на позитивни междуличностни отношения. 



 

 

 

 

 

 
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между децата. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и самоопределяне чрез 

разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната 
среда. 

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на 

обществени места. 
10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 4 часа 

   2.Толерантност и интеркултурен диалог – 1 часа 

3.Безопасност на движение по пътищата – 6 часа  

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ - 4 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на конфликтите – 1 час 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 1 час 

7. Кариерно ориентиране – 1 час 

8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час



 

                                                            ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 
  

Час на класа за 4. клас 
за учебната 2021 / 2022 г. 

 
Уч. 

сед-

ми-

ца 

Тема на урочната 

единица 

Тематична област 

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Контекст и дейности  Забележка 

1. Зелено и чисто 
училище 

 Запознава се с разделното събиране на 
отпадъци, защо е важно и какви са ползите. 

 Разбира, че може със своите действия да 
допринесе за опазването и развитието на 
зелено и чисто училище. 

 Изразява съпричастност към реда  в училище 
и проявява нагласа за работа в екип. 

дискусии, генериране на идеи, писане, 

проучване и планиране, участие в екипен 

проект, засаждане на растение в училищния 

двор, структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия 

 

интегрални 
дейности, стикери, 
електронни ресурси 
 

2. Нашата класна стая  Участва в планирането и организирането на 
дейности по почистване, озеленяване и 
украсяване на класната стая. 

 Знае как и изпълнява задължeнията по 
поддържане на зеления и другите кътове в 
клас. 

 Прилага знания за природния календар и 
участва изработването му в клас. 

дискусия, планиране, практическа работа, 

украсяване, работа в екип, работа в 

тематичните кътове в класната стая, 

структурирано наблюдение, портфолио, 

рефлексия 

 

инициативност, 
предприемчивост, 
самоорганизация, 
стикери, 
електронни ресурси 
 

3. Поведение и действия 
при пожар 
Защитата на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава потенциалните опасности, 
характерни за населеното място и региона, в 
който се намира училището, и ги 
характеризира. 

 Знае правилата за поведение и действие на 
учениците при възникване на бедствия, 
аварии и катастрофи и евакуация от 
обществени и жилищни сгради при пожар. 

дискусия, запознаване с правилата, 

разучаване на плана за евакуация от 

училищната сграда, тренировка за 

евакуация на класа, устна проверка, 

рефлексия 

училищни планове 
за евакуация, 
стикери 

4. Кръстовище 
Безопасност и 
движение по 
пътищата 

 Може да разпознае различни кръстовища и 
да ги именува. 

решаване на проблемна ситуация, работа по 

казуси, практическа работа, дискусия, устна 

проверка, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери, 
електронни ресурси 

5. Опасности на пътя във и 

извън населено място 

Безопасност и 
движение по 

 Може да изброи опасни ситуации на 
автомагистрала, на път извън населени места 
и на улици в населени места. 

дискусия, разучаване на правила, работа по 

казуси, анализ, конструктивно-практическа 

работа, устна проверка, портфолио, 

рефлексия  

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери, 
приложение 



 

пътищата 

6. Празниците 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

 Ученикът усвоява знания за празнуването на 
лични, национални, местни и религиозни 
български празници и техните особености. 

 Изразява позитивно отношение към 
българските обичаи при празнуването и 
поздравяването на празник. 

 Демонстрира желание за лично участие в 
подготовката на празник. 

дискусия, проучване, писане, 

конструктивно-практическа работа, 

генериране на идеи, планиране, 

структурирано наблюдение, портфолио, 

рефлексия 

 

интегрални 
дейности, стикери, 
приложение, 
електронни ресурси 

7. Лични празници 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Усвоява понятия за традицията за украса, 
картичка, подаръци за рожден ден и имен ден. 

 Усвоява умението да организира малки 
тържества. 

 Съставя списък на рождените и имени дни на 
близките си, проучва значението и произхода 
на собственото си име. 

обсъждане, изготвяне на календар с лични 

празници, генериране на идеи, проучване, 

дискусия, конструктивно-практическа 

работа, структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия 

 

 

подготовка за 
празник, стикери, 
приложения 

8. Права, задължения и 
отговорности 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията 

 Разбира своите нови права, задължения и 
отговорности. 

 Усвоява алгоритми за отстояване и зачитане 
на личните си права. 

 Знае как да спазва и зачита правата на 
другите. 

дискусия, проучване, разучаване на правила,  

писане, изразяване и защита на позиции, 

структурирано наблюдение, портфолио, 

рефлексия 

 

 

Конвенция на ООН 
за правата на 
детето, стикери 

9. Училищните правила 
Превенция на 
насилието, справяне с 
гнева и с агресията; 
мирно решаване на 
конфликти 

 Разбира своите права, задължания и 
отговорности, определени в училищния 
правилник. 

 Показва воля и добро желание да спазва 
правилата в училище. 

 Проявява уважение и съпричастност към 
традициите на училището. 

дискусии, проучване, разучаване на 

правила, работа по казуси, изразяване и 

аргументиране на позиция, писане, работа 

по екип проект в клас, конструктивно-

практическа работа, структурирано 

наблюдение, портфолио,  рефлексия 

 

запознаване с 
училищния 
правилник, 
позитивна 
педагогическа среда 

10. Пътни знаци и 

маркировка 

Безопасност и 
движение по 
пътищата 
 

 Може да именува групите пътни знаци: 
предупредителни, забранителни и т.н. 

 Може да назове общите елементи на всички 
пътни знаци. 

 Може да назове елементите на пътната 
маркировка. 

дискусия, запознаване с пътни знаци и 

маркировка, проучване, работа по екип 

проект в клас, конструктивно-практическа 

работа, устна проверка,  портфолио, 

рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери, 
приложение 



 

11. Земетресение 
Защита на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава и посочва основните опасности при 
природни бедствия – земетресение. 

 Познава основните правила за безопасно 
поведение при земетресение. 

дискусия, проучване, разучаване на правила,  

анализ, систематизиране на знания, писане, 

игра, устна проверка,  портфолио, 

рефлексия 

безопасно 
поведение при 
земетресение, 
стикери, 
приложение 

12. Да пазим България 
чиста 

 Разбира, че всеки е отговорен за опазването 
на природата и околната среда. 

 Разбира, че отпадъците са огромен 
замърсител. 

 Познава ползите и правилата за разделно 
събиране на отпадъци. 

дискусия, проучване, усвояване на правила, 

анализ, игра, генериране на идеи, планиране 

и организиране на фестивал на весели 

изделия от опаковки, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

интегрални 
дейности, 
електронни ресурси 

13. Здравословно хранене  Разбира, че здравословно хранене е 
pазнообразното, балансираното и редовното 
хранене. 

 Познава и се стреми да спазва принципите на 
пирамидата на здравословното хранене. 

проучване, дискусия, разучаване на правила, 

писане, изготвяне на меню, рефлексия, 

структурирано наблюдение, портфолио 

 

интегрални 
дейности, 
автентични 
практически 
дейности, 
електронни ресурси 

14. Щастлива Нова 
година 

 Разширява знанията за спецификата на 
празника, за подготовката за него. 

 Формира съпричастност и разбиране на 
различията в традициите при празниците на 
различните етноси. 

 Разбира важността на личното участие при 
подготовка за празник. 

проучване, дискусия, конструктивно-

практическа работа, работа по екипен 

проекти, украсяване, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия 

 

подготовка за 
празник, стикери, 
приложения 

15. Важните неща 
 
 

 Разбира значението и смисъла на различните 
ценности. 

 Разбира, че някои от тях са по-важни и 
приоритетни от другите както за отделния 
човек, така и за обществото. 

дискусия, аргументиране, писане, 

подреждане на ценности, планиране, 

конструктивно-практическа работа, 

структурирано наблюдение, портфолио, 

рефлексия 

 

ранжиране на 
ценности, дейност в 
полза на 
обществото 

16. Опасности и заплахи 
Превенция на 
тероризма и поведение 
при терористична 
заплаха; киберзащита 

 Разбира опасността от терористична атака. 

 Познава основните правила за поведение 
при терористична атака. 

 Разбира възможността за опасности от 
интернет. 

дискусия, разучаване на правила, проучване, 

писане, симулативни игри, работа в екип, 

структурирано наблюдение, портфолио,  

рефлексия 

 

безопасно 
поведение при 
терористична и 
киберзаплаха, 
стикери  

17. Знам и мога  Усвоява теоретични знания за правилата за  

безопасност на движението по пътищата. 

 Овладява практически умения за правилата 

за  

тестови задачи, резултати от 
структурираното наблюдение, 
портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 



 

безопасност на движението по пътищата. 
18. Електронно управление 

и медии 

Електронно управление 

и медийна грамотност 

 Разбира възможностите на електронното  
управление в съвременното общество. 

 Идентифицира различни типове медийно  
съдържание и оценява съдържанието 

за прецизност, надеждност и стойност.  

 Разбира рисковете по отношение на 
сигурността  

в интернет. 

дискусия, анализ на текстове в медии, 

подвеждащи и „фалшиви“ новини, 

разучаване на сайтове на държавни и 

общински институции, генериране на идеи, 

работа в екип по малък проект, устна 

проверка, рефлексия 

електронно 
управление и 
медийна 
грамотност, 
автентични 
практически 
дейности 

19. Нашето селище 

Кариерно ориентиране 
 Разбира важността на различните професии 
за съществуването на общността. 

 Проявява интерес към хора с различни 
професии. 

работа по казуси, проучване, участие в 

екипен проект в клас, изработване на 

презентация, структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия 

кариерно 
ориентиране, 
автентична 
практическа работа, 
електронни ресурси 

20. Лична хигиена  Разбира важността на личната хигиена за 
здравето на човека. 

 Стреми се към здравословно поведение чрез 
поддържане на ред и чистота в къщи и клас. 

работа по казуси, практическа работа, 

разучаване на правила, генериране на идеи, 

планиране, структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия 

здравно 
образование, 
стикери 

21. Сигнали за бедствия 
Защита на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Познава основните сигнали при бедствия и 
аварии. 

 Усвоява правилата за поведение при 
бедствия и аварии. 

 

дискусия, работа по казуси, разучаване 
на правила, анализ, решаване на 
проблем, писане, изразяване и защита на 
позиция, структурирано наблюдение, 
портфолио,  рефлексия 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
стикери, 
електронни ресурси 

22. Пътни превозни 

средства в селското 

стопанство 

Безопасност и 
движение по 
пътищата 
 

 Може да изброи пътни  превозни средства, 
използвани в селското стопанство. 

 Може да обясни опасностите при пътуване с 
тях. 

дискусия, разучаване на правила, анализ, 
работа по казуси, решаване на проблем, 
проучване, игри, устна проверка, 
портфолио, рефлексия 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери, 
електронни ресурси 

23. Мартенски празници 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

 Изразява позитивно отношение към 
българските празници, традиции и обичаи. 

 Разбира важността на личното участие в 
подготовката за празник. 

проучване, дискусия, генериране на идеи, 

планиране, практическа работа, украсяване 

на класната стая, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия  

 

подготовка за 
празник, 
приложения, 
електронни ресурси 



 

24. Трети март 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

 Изразява позитивно отношение към 
българските празници, традиции и обичаи. 

 Разбира важността на личното участие в 
подготовката за празник. 

проучване, дискусия, генериране на идеи, 

планиране, практическа работа, работа по 

екипен проект в клас, структурирано 

наблюдение, портфолио, рефлексия  

 

подготовка за 
празник, автентична 
практическа 
дейност 
приложения, 
електронни ресурси 

25. Наранявания, видове 
рани, кръвоспиране 
Защита на 
населението при 
бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване 
на първа помощ 

 Разбира кога могат да възникнат 
наранявания. 

 Познава различни видове рани. 

 Познава правила за оказване на първа 
помощ при наранявания. 

 Знае как се оказва първа помощ с 
кръвоспиране. 

разучаване на правила, проучване, 
симулативни игри, практически 
упражнения за оказване на първа 
помощ, рефлексия, устна проверка, 
портфолио 

оказване на първа 
помощ, стикери, 
електронни ресурси  

26. Виждам превозните 

средства 

Безопасност и 
движение по 
пътищата 

 Може да определя отстоянията на пътните 
превозни средства спрямо себе си – на око, 
без уред. 

 Спазва правила за безопасно поведение на 
пътя. 

дискусия, решаване на проблем, работа по 

казуси,  анализ, изразяване и защита на 

становище, писане, игра, устна проверка, 

портфолио, рефлексия  

 

безопасно 
поведение при 
бедствия и аварии, 
стикери, 
електронни ресурси 

27. Добри маниери 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Познава правилата на добро поведение и 
маниери на обществено място и с приятели. 

 Познава правилата за хранене на 
обществено място и у дома. 

 Осъзнава необходимостта от добри маниери 
във всяка сфера на социалния живот. 

дискусия, проучване, писане, анализ, 

разучаване на правила, самостоятелна 

работа,  структурирано наблюдение, 

портфолио, рефлексия  

 

 

култура на 
поведение, стекери, 
електронни ресурси 

28. Чувам превозните 

средства 

Безопасност и 
движение по 
пътищата 

 Разбира и определя разстоянията на пътните 
превозни средства по силата на звука спрямо 
себе си. 

дискусия, анализ, работа по казуси, 

решаване на проблемна ситуация, игри, 

устна проверка, портфолио,  рефлексия  

 
 

безопасно 
поведение на пътя, 
стикери, 
електронни ресурси 

29. Всички сме различни 
Толерантност и 
интеркултурен диалог 

 Разбира различността във външния вид, 
характера, разбиранията, културата, вярата, 
облеклото и др. 

 Разбира, че и при големи различия може да 
се осъществява добро общуване и 
изпълнение на съвместни задачи. 

 Приема различността и не я използва като 
причина за агресия, ирония, заплахи или друго 
неприемливо поведение. 

дискусия, проучване, писане, изразяване и 

отстояване на позиция, описване и 

сравняване по различни критерии, 

рефлексия,  структурирано наблюдение, 

портфолио  

 

толерантно 
поведение, 
автентична 
практическа работа 

30. България в 
Европейския съюз 

 Посочва примери за контактите на България 
с Европа и света в областта на търговията, 

дискусия, проучване, оцветяване, 

изработване на знамена, работа в екип,  

инициативност и 
предприемчивост, 



 

 туризма, образованието, науката, културата и 
спорта. 

 Познава някои държави, членове на 
Европейския съюз, и техните знамена. 

рефлексия, структурирано наблюдение, 

портфолио  

 

стикери, 
приложения, 
електронни ресурси 

31. 24 май, 1 юни 
Патриотично 
възпитание и 
изграждане на 
национално 
самочувствие 

 Стреми се към сътрудничество при 
подготовка на празника в училище. 

 Разбира, че може активно да участва в 
подготовката на празника. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в екип, 

рефлексия, структурирано наблюдение, 

портфолио  

 

подготовка за 
празник, автентична 
практическа 
дейност 

32 Оказване на помощ при 

водни инциденти  

 

 Познава основни правила за безопасност при 
плуване и игра в море, басейни и др. 

 Разбира еобходимостта от съдействие при 
първа помощ при воден инцидент. 

дискусия, предлагане на идеи, работа в екип, 

рефлексия, структурирано наблюдение, 

портфолио  

 

оказване на първа 
помощ 

33. Довиждане, училище, 
здравей, лято! 

 Разбира, че ваканцията не е само време за 
игра, но и за подготовка за новата учебна 
година. 

 Разбира, че трябва да осъществява 
здравословни и природосъобразни дейности, 
спорт и туризъм. 

 Да планира разнообразна почивка и да 
проявява инициатива при планирането и 
осъществяването на интересни за 
семейството и приятелите дейности и 
занимания. 

дискусия, конструктивно-практически 

дейности, изготвяне на план за полезни и 

приятни занимания, планиране на четенето 

на книгите за лятото, планиране на изненади 

на приятели и семейството 

подготовка за учене 
и занимателни и 
спортни игри през 
лятото 

34. Знам и мога 
 
 

 Показва знания от очакваните резултати. тестови задачи, резултати от 
структурираното наблюдение, 
портфолио 
 

варианти на тестови 
задачи, приложение 

 
 

 

 



 
 
 

ПЕТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” 

 

 

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 
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I.     Характеристика на класа – В началото на учебната година петокласниците са 28. 

Има 7 нови ученика ,от тях 5 момичета са от разформирования 4 е  в училището  и две 

момичета са от друго училище. Няма второгодници. 

През  тази учебна година като  класния ръководител си поставям следните задачи: 

II.  ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата от класа. 

2. Съдействие за оформянето на класа като единен колектив. 

3. Поставяне на краткосрочни цели, за да усети класът радостта от победата, а това да 

доведе до нови амбиции и мотивировка. 

4. Поддържане на  постоянна връзка с родителите. 

5. Индивидуална  работа с всеки един от учениците в зависимост от личностните  

потребности. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование. 

 

III.Тематични области: 

 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 7 часа  

2.Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места – 2часа. 
3.Първа помощ ,превенция при злополуки  - 3часа 
4.Краезнание – 7 часа 

5.Защита от природни бедствия-  2часа 
6. Изграждане на гражданска позиция по екологични проблеми - 4часа 
7.Превенция  на насилието и справяне с гнева и агресията . -1 часа 

 

 

Месец №                                              Тема  Забележка 

 

 

IX 
 

 

 

1. 

 

 

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИ РЕД В 

УЧИЛИЩЕ-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 

 

2. 22 СЕПТЕМВРИ- ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

X 

 

3. 

 

 

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ  ,ПРАВИЛА НА КЛАСА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID 

 

4. 5 Х – ДЕН НА СТАРА ЗАГОРА  

5. ПОСЕЩЕНИЕ НА НЕОЛИТНИТЕ ЖИЛИЩА .  

 6. ПЪРВИ НОЕМВРИ-ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.  



 

 

 

 

XI 

 

7. ПОСЕЩЕНИЕ НА СПАСИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ 

ЖИВОТНИ     
 

8. ДОБРИТЕ ОБНОСКИ  

9. ДОБРИТЕ ОБНОСКИ  

 

 

 

 

XII 

10. СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБАТА СЪС СПИН.  

11. ТРАДИЦИИ-ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ   
 

ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ- РАЗГОВОР С 

МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В УЧИЛИЩЕ.     
 

 

13 КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО  

 

 

 

 

I 
 

 

14 
 

ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕКОЛОГИЧНИ 

ПОСЛЕДИЦИ 
 

15 ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕКОЛОГИЧНИ 

ПОСЛЕДИЦИ 
 

15.  КАКВО ЗНАЯ ЗА ИСТОРИЯТА И ПАТРОНА НА МОЕТО 

УЧИЛИЩЕ. 
 

 

 

 

 

II 

16. КАК ЩЕ ЗАВЪРША ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК.  

17. ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДЯКОНА НА СВОБОДАТА   

 

18. 
ЗАЩИТА ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ.  

 

 

 

 

III 

19. ТРЕТИ МАРТ -СВЯТА ДАТА.  

20. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЛИЧНОСТИ ОТ СВЕТОВНАТА  

 ИСТОРИЯ. 

 

21. КАКВО ЗНАЧИ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ.  

 

 

 

 

IV 
 

22. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ .  

23. ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ- СИРНИ 

ЗАГОВЕЗНИ,ТОДОРОВДЕН,БЛАГОВЕЩЕНИЕ, 
ВЕЛИКДЕН 

 

24. ДЕН НА ЗЕМЯТА-КАКВО ЗАВИСИ ОТ МЕН!  

 

 

 

 

V 
 

 

 

25. ТОЛЕРАНТНОСТ,УВАЖЕНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В КЛАСА-“ГНЕВЪТ В МЕН ИЛИ 

АГРЕСИЯТА ИЗВЪН МЕН“. 

 

 

26. 
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА.  

 

27. 
ДЕН НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

VI 
 

 

28. 
ВОДЕН ТРАВМАТИЗЪМ 
 

 

29. КАК ЗАВЪРШИХ УЧЕБНАТА ГОДИНА.  

 



 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ”- ГР. СТАРА ЗАГОРА 
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

 
 
 
 
 
 

 УТВЪРЖДАВА:…………………. 
            
 

ДИРЕКТОР  
НА ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНО  КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
на класния ръководител 

ЗА ЧАС НА КЛАСА – Vб  клас 
 
 

1 час седмично 
29 часа годишно 

Учебна 2021 / 2022година 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛ:……………… 
                   
                  Божанка Дякова 
Класен ръководител на 5б клас 
5ОУ,,Митьо Станев“ Ст. Загора  
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1.Характеристика на класа: 

    В началото на годината учениците са 28, от които 10 момчета и 18 

момичета. Две от новопостъпилите деца идват от СУ ,,Иван Вазов“-Калоян 

Господинов и Ния Найденова, а Десислава Кръстева и Венцислав Грозев са 

от бившия 4е клас. Всички останали са от бившия 4б клас с класен 

ръководител Дарина Панчева. Второгодници няма. 

        За настоящата учебна година си поставям следните задачи:    

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив и 

приобщаването на новите ученици. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от 

неговите личностни качества. 

 

2. Възпитателни задачи 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни 

отношения между младите хора. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самопознание и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност. 

3.  Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и 

ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 

използване на свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник. 

6.  Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната 

среда. 

3.Тематични области 

 1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие-6 часа 

 2.Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа  

3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 

Първа помощ - 6 часа  

5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа  

6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, 

киберзащита – 2 часа 7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  

8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 
 4. ТЕМАТИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

1. 22 септември - Ден на независимостта на България    



 

2. Инструктаж за безопасна работа на учениците и предотвратяване на 

заболяване от Корона вирус. Избор на ученически съветници. Обсъждане на 

Правила на класа за новата учебна година.  

3. Запознаване с актуализирания Правилник за дейността на училището и 

обсъждане на плана за провеждане на час на класа.  

4. Пети октомври - Ден на Стара Загора.  

5. „Толерантност, уважение и взаимоотношения между учениците в класа. 

„Гневът в мен или агресията извън мен“  

6. Първи ноември – Ден на народните будители.  

7. Как да разпознаем насилието? Как се чувстваме когато видим прояви на 

тормоз и какво правим?  

8. 16 ноември -Международен ден на толерантността  

9. Съвременни измерения на агресията, форми и методи за превенция и 

противодействие.  

10. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН.  

11. „Хранителните разстройства и аз“  

12. 10 декември - Световен ден за защита правата на човека. Моите права и 

отговорности.  13. Правила за поведение и действие на учениците при 

бедствия, аварии и катастрофи.  

14. Успешно общуване между родители и тийнейджъри.  

15. Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване и счупване. Първа 

помощ - обездвижване със стандартни и подръчни средства.  

16. Спасяване при пожар. Земетресението – природно бедствие. Инструкции 

за поведение.  

17. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен празник на Пето основно 

училище.  

18. „Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз“  

19. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника на Васил Левски.  

20. 3 март – Национален празник на България. Посещение на Паметника 

,,Самарско знаме“.  

21. Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение.  

22. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам решения?  

23. Промишлени производства и екологични последици. Да опазим 

природата, за да спасим себе си.  

24. Култура на общуване между различни народи, между ученик и учител, 

дете и родител. Кой има право? Дискриминация.  

25. „Тероризмът – новата заплаха за Европа.“  

26. 9 май- Ден на Европа  

 27. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост.  

28. Електронно управление и медийна грамотност.  

29. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се пазим през ваканцията! 
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П Е Т О  О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е „МИТЬО СТАНЕВ” 

ГР.СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

 

  

                                                              Утвърждава:…………………….. 
                                
                                    . ДИРЕКТОР  НА V OУ 

                                                   ГР.СТАРА ЗАГОРА 

     

 

 

 

 

 

                     

ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАСА НА КЛАСА 

 29 ЧАСА ГОДИШНО 

2021/2022г. 

 

                                     V В клас 

 

 

 

 

         Изготвил:…………….. 
 Цветанка Попова 

    КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ V в КЛ. 
    V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 
      

   

 

 

 

 

  

  
 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.09.29 12:01:10 +03'00'
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

В началото на годината постъпиха двадесет и осем ученика, петнадесет 

момичета и тринадесет момчета. В класа няма второгодници. Има пет нови 

ученика (четири момичета от разформирования 4 е клас в училището и едно 

момче от друго училище). 

 За настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив и 

приобщаването на новите ученици. 

2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите. 

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от 

неговите личностни качества. 

 

                                              ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни 

междуличностни отношения между децата. 

2.Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за 

самоопознаване и самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и 

ангажираност. 

4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 

използване на свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби 

и училищния правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната 
среда. 

8.  Оформянето на класа като единен колектив. 

              9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на 

обществени места. 

              10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  

образование. 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа 

2.Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа 

3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 

Първа помощ -  6 часа 

5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа 

6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, 

киберзащита – 2 часа 

7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 

Месец № Тема Забележка 

 

IX 

 

 

1. 

 

 

 

 

22 септември - Ден на независимостта на България 

 

IX 2. 

Инструктаж за безопасна работа на учениците и 

предотвратяване на заболяване от Корона вирус. 

Избор на ученически съветници. Обсъждане на 

Правила на класа за новата учебна година. 

 

X 3. 

Запознаване с актуализирания Правилник за 

дейността на училището и обсъждане на плана за 

провеждане на час на класа.  

 

 

 

       X 

4. 

 

 

5 октомври - Ден на Стара Загора.Провеждане на 

Шеметна надпревара 

 

X 5. 

„Толерантност, уважение и взаимоотношения 

между учениците в класа. „Гневът в мен или 

агресията извън мен“  

 

X 6. 
1 ноември – Ден на народните будители. 

 

 

XI 

 

 

7. 
Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме 

когато видим прояви на тормоз и какво правим?  

 

XI 8. 
  

16 ноември -Международен ден на толерантността     

 

XI 9. 
Съвременни измерения на агресията, форми и 

методи за превенция и противодействие.       

 

XII 10. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН.  

XII 11. „Хранителните разстройства и аз“   

XII 12. 
10 декември -  Световен ден за защита правата на 

човека. Моите права и отговорности. 

 

I 13. 
Правила за поведение и действие на учениците при 

бедствия, аварии и катастрофи.   

 

I 14. Успешно общуване между родители и тинейджъри.  

I 
15. 

 

 

Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване 

и счупване. Първа помощ - обездвижване със 

стандартни и подръчни средства. 

 

II 16. 
 Спасяване при пожар. Земетресението – природно 

бедствие. Инструкции за поведение. 
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II 17. 
Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен 

празник на Пето основно училище. 

 

II 18. 
„Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз“   

II 19. 
19 февруари -  Поднасяне цветя пред паметника на 

Васил Левски. 

 

III 20. 
3 март – Национален празник на България. 

Посещение на Паметника ,,Самарско знаме“. 

 

III 21. 
Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение.  

III 22. 
Какво е корупция? Готов ли съм да вземам 

решения? 

 

IV 23. 

Промишлени производства и екологични 

последици. Да опазим природата, за да спасим себе 

си. 

 

IV 

 

24. 

 

 

Култура на общуване между различни народи, 

между ученик и учител, дете и родител. Кой има 

право? Дискриминация.  

 

 

 

V 25. „Тероризмът – новата заплаха за Европа.“   

V 26. 9 май- Ден на Европа  

V 27. 
24 май  - Ден на  българската просвета  и култура и 

на славянската писменост. 

 

VI 28. Електронно управление и медийна грамотност.  

 

VI 

 
29. 

Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се пазим 

през ваканцията! 

 

 



 
 
 

ПЕТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” 

 
 

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

 
 
 
                                                               
 

 
 
                                                          
 

                                                                       Утвърждава:............................................... 
 

                                                                                      ДИРЕКТОР НА V OУ ГР.СТАРА ЗАГОРА  
                                                                                                 
                                                                                            
                                                                                                

                                                    
 
  

                  ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

                              
                               НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЧАСА НА КЛАСА   
                                
                                                     29 ЧАСА ГОДИШНО 2021/2022г.   
  
                                                                    V Г клас  

  
 
 
 

 
 
 

Изготвил:……………..  

                  Светомир Събев 

КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ V А КЛАС 

V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА  

 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by 
DIMITRINKA PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.10.04 11:07:25 
+03'00'



 

I.     Характеристика на класа – В началото на учебната година петокласниците са 26. 

Има 6 нови ученика ,от тях 4 момчета са от разформирования 4 Е клас в училището, 

както и по едно и момче и момиче идващи от училища от други градове. Няма 

второгодници. 

През  тази учебна година като  класния ръководител си поставям следните задачи: 

 

 

II.  ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

 

 

 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата от класа. 

2. Съдействие за оформянето на класа като единен колектив. 

3. Поставяне на краткосрочни цели, за да усети класът радостта от победата, а това да 

доведе до нови амбиции и мотивировка. 

4. Поддържане на  постоянна връзка с родителите. 

5. Индивидуална  работа с всеки един от учениците в зависимост от личностните  

потребности. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование. 

 

 

III.Тематични области: 

 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 7 часа  
2.Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места – 
2часа. 
3.Първа помощ ,превенция при злополуки  - 3часа 

4.Краезнание – 7 часа 

5.Защита от природни бедствия-  2часа 

6. Изграждане на гражданска позиция по екологични проблеми - 4часа 

7.Превенция  на насилието и справяне с гнева и агресията . -1 часа 

 

 

 



 

 

 

 

 

Месец №                                              Тема  Забележка 

 
 
 
IX 

 
 

 
1. 
 
 
 

 
ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИ РЕД В 
УЧИЛИЩЕ-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 
 
 

 

2. 22 СЕПТЕМВРИ- ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ  

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 

 
3. 
 
 

 
НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ  ,ПРАВИЛА НА КЛАСА И 
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИТА НА COVID 

 

 

4. 5 Х – ДЕН НА СТАРА ЗАГОРА  

5. ПОСЕЩЕНИЕ НА НЕОЛИТНИТЕ ЖИЛИЩА .  

 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 

6. ПЪРВИ НОЕМВРИ-ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.  

7. ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ .  

8. ДОБРИТЕ ОБНОСКИ  

9. ДОБРИТЕ ОБНОСКИ  

 
 
 
 
XII 

 
10. 

 
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБАТА СЪС СПИН. 
 

 

11. ТРАДИЦИИ-ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ   
 

 

 

 

12. ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ- 
РАЗГОВОР С МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В УЧИЛИЩЕ.     

 

13 КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО  



 
 
 
 
I 
 
 

14 

 
 

ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕКОЛОГИЧНИ 
ПОСЛЕДИЦИ 

 

15 ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕКОЛОГИЧНИ 
ПОСЛЕДИЦИ 

 

15.  КАКВО ЗНАЯ ЗА ИСТОРИЯТА И ПАТРОНА НА МОЕТО 
УЧИЛИЩЕ. 

 

 
 
 
 
II 

 
16. 

 
КАК ЩЕ ЗАВЪРША ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК. 

 

 
17. 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ДЯКОНА НА СВОБОДАТА   

 
18. 

ЗАЩИТА ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ.  

 
 
 
 
III 
 

 
19. 

ТРЕТИ МАРТ -СВЯТА ДАТА.  

 
20. 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЛИЧНОСТИ ОТ СВЕТОВНАТА  
 ИСТОРИЯ. 

 

21. КАКВО ЗНАЧИ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. 

 

 

 
 
 
 
IV 

 

22. 
 
 

ПОСЕЩЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 
СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

23. ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ- СИРНИ 
ЗАГОВЕЗНИ,ТОДОРОВДЕН,БЛАГОВЕЩЕНИЕ, 
ВЕЛИКДЕН 

 

24. ДЕН НА ЗЕМЯТА-КАКВО ЗАВИСИ ОТ МЕН!  

 
 
 
 
V 

 
 
 

25. ТОЛЕРАНТНОСТ,УВАЖЕНИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
УЧЕНИЦИТЕ В КЛАСА-“ГНЕВЪТ В МЕН ИЛИ АГРЕСИЯТА ИЗВЪН 
МЕН“. 
 

 

 
26. 

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА.  

 
27. 

ДЕН НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ  

 
 
 
VI 
 
 

 
28. 

ВОДЕН ТРАВМАТИЗЪМ 

 

 

29. КАК ЗАВЪРШИХ УЧЕБНАТА ГОДИНА.  



 



 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ”- ГР. СТАРА ЗАГОРА 
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

 
 
 
 
 
 

                                       УТВЪРЖДАВА:…………………. 
            

 
ДИРЕКТОР  

НА ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧНО  КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
на класния ръководител 

ЗА ЧАСА НА КЛАСА 
  

V Д клас 
 
 

1 час седмично 
29 часа годишно 

Учебна 2021 / 2022 година 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛ:……………. 
               ДИЯНА ЕНЕВА 
       КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ V Д КЛ.  
       V ОУ ГР.СТАРА ЗАГОРА 

 

 
 

DIMITRINKA 
PEEVA 
YOVCHEVA

Digitally signed by 
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+03'00'



 

 
 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

 

           В началото на годината постъпиха двадесет и шест ученика, 
десет момичета и шестнадесет момчета. В класа няма второгодници. 
Има четири нови ученика (момчета от разформирования 4 е клас в 
училището).  
За настоящата учебна година ми предстоят следните ЗАДАЧИ:  
            1. Да съдействам за оформянето на класа като единен 
колектив и приобщаването на новите ученици.  
            2. Да бъда в постоянна връзка с родителите.  
           3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в 
зависимост от неговите личностни качества. 
 

I I. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 
 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни 

междуличностни отношения между младите хора. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за 

самопознание и самоопределяне чрез разкриване на тяхната 

индивидуалност. 

3.  Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, 

ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за 

ползотворно използване на свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите 

разпоредби и училищния правилник. 

6.  Изява на разностранните интереси на учениците. 

             7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от 
социалната среда.  
              8. Оформянето на класа като единен колектив.  

              9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на 

обществени места.  

10.Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно 

образование. 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 

часа  

2.Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа  



 

3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план)  

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 

Първа помощ - 6 часа  

5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа  

6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, 

киберзащита – 2 часа  

7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  

8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

I V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 

№ 
ПО  

РЕД 
МЕСЕЦ ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 

1 IX 
Запознаване с Правилника на Пето основно 
училище. Инструкция за безопасна работа. 
Избор на ученически съвет. 

 

2 IX 
22 септември - Ден на независимостта на 
България. 

 

3 X 
Миналото на моя роден край – 05. октомври - Ден 
на Стара Загора. 

 

4 X 
Проблеми на прехода в 5. клас . Правила на 
класа. Що е тормоз. 

 

5 X 01 ноември - Ден на народните будители.  

6 XI 

Правила за поведение и действие на учениците 
по време на аварии и катастрофи. Първа помощ 
- обездвижване със стандартни и подръчни 
средства. 

 

7 XI 
Толерантност, уважение и взаимоотношения 
между учениците в класа. „Толерантносттта през 
моите очи“ . 

 

8 XI 
Превенция на насилието и агресията в училище. 
Как да контролираме гнева си. 

 

9 XI 
01. Декември - Международен ден за борба със 
СПИН. 

 

10 XII 
10 декември  – Световен ден за защита правата 
на детето. Моите права и отговорности. 

 

11 XII Коледно тържество.  

12 I 
Здравна тема – „Не дишай“ – превенция на 
тютюнопушенето – общ. възпитател /филм/ 

 

13 I 
Защита и поведение при пиродни бедствия – 
земетресение, пожар и наводниния. Първа 
помощ. 

 

14 I 
Приятелството във взаимоотношенията между 
хората. 

 

15 II 
Безопасен интернет. Опасностите в интернет 
пространството .Кибертормоз 

 

16 II Поднасяне цветя на паметника на  Васил Левски.  



 

17 II 
3 - ти март - национален празник. Гордостта, че 
съм българин. 

 

18 III Превенция и противодействие на корупцията.  

19 III 
Справяне с гнева и агресията. Ефективно 
разрешаване на конфликти . 

 

20 III Празниците при различните етноси и религии.  

21 IV 
Поведение и действие на учениците при 
различни замърсявания. 

 

22 IV 
Превенция на тероризма и поведение при 
терористична заплаха. Тероризъм – лицето на 
страха . 

 

23 IV План за действие и евакуация при пожар.  

24 IV Посещение на културно-масово меропреятие  

25 V 
09  Май – Ден на Европа.Електронно управление 
и медийна грамотност. 

 

26 V 
24 май – ден на сллавянската писменост и 
култура. 

 

27 V 
02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата 
на България. 

 

28 VI 
Безопасни занимания през лятната ваканция. 
Воден травматизъм. 

 

29 VI Тържество за края на учебната година.  
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

 

В началото на годината постъпват двадесет и седем ученици, от които петнадесет момчета и 
дванадесет момичета. В класа няма второгодници. Има трима нови ученици (две момчета от 
разформирования 4 е клас в училището и едно момиче от друго училище).   
Паралелката се отличава с дружелюбни отношения и разбирателство между учениците. 
Началният учител е положил съществени  усилия и се наблюдава разбирателство по важни 
въпроси.  
 
ЗАДАЧИ през учебната 2021/2022 г: 
 1. Да съдействам за продължаване на оформянето на класа като единен колектив и 
приобщаването на новите ученици.  
2. Да бъда в  постоянна връзка с родителите.  
3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни 
качества.   
4. Да стимулирам личностната изява на учениците в значимите за тях области на познанието, 
спорта, изкуствата. 
 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни отношения между учениците. 
 2.Подпомагане на учениците в търсенето  на тяхната индивидуалност и ангажираност към 
света на науката, спорта, културата, изкуствата. 
 3. Изграждане на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност в колектива 
.4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на 
свободното време.  
5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния 
правилник.  
6. Изява на разностранните интереси на учениците.  
7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  
8. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.               9. 
Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование.  
10. Създаване на колектив – единен в разнообразието. 
 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 
 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа  
2.Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа  
3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план)  
4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ -  6 
часа  
5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на конфликтите – 3 
часа  
6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 2 часа 
7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  
8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 
 
 



 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
 

месец № тема бележки 

IX 1.  22 септември - Ден на независимостта 

на България 

 

IX 2.  Инструктаж за безопасна работа на 

учениците и предотвратяване на 

заболяване от Корона вирус.  

Избор на ученически съвет. 

 Обсъждане на етични правила на класа 

за новата учебна година. 

 

X 3.  Запознаване с актуализирания 

Правилник за дейността на училището и 

обсъждане на плана за провеждане на 

час на класа.    

 

X 4.  5 октомври - Ден на Стара Загора  

X 5.  „Толерантност, уважение и 

взаимоотношения между учениците в 

класа. „Гневът в мен или агресията 

извън мен“    

 

X 6.  1 ноември – Ден на народните 

будители. 

 

XI 7.  Kак да разпознаем насилието? Как се 

чувстваме когато видим прояви на 

тормоз и какво правим? 

Противопоставяне на насилието 

 

XI 8.  16 ноември -Международен ден на 

толерантността       

 

XI 9.  Съвременни измерения на агресията, 

форми и методи за превенция и 

противодействие.    

 

XII 10.  1 декември - Световен ден за борба със 

СПИН 

 

XII 11.  Здравословно хранене. Хранителни 

разстройства 

 

XII 12.  10 декември -  Световен ден за защита 

правата на човека.  

Харта за защита правата на детето 

 

I 13.  Правила за поведение и действие на 

учениците при бедствия, аварии и 

катастрофи 

 

I 14.  Успешно общуване между родители, 

учители и подрастващи. 

 

I 15.  Увреждане на стави и кости-навяхване, 

изкълчване и счупване. Първа помощ - 

обездвижване със стандартни и 

подръчни средства. 

 

II 16.  Спасяване при пожар. Земетресението –  



природно бедствие. Инструкции за 

поведение. 

II 17.  Моето училище – настояще и бъдеще. 

Патронен празник на Пето основно 

училище. 

 

II 18.  „Интернет общуване и безопасност. 

Кибертормоз“ 

 

II 19.  19 февруари – 149 години от обесването 

на Дякон Васил Иванов Кунчев - Левски 

 

III 20.  3 март – Национален празник на 

България 

 

III 21.  Как да реагирам при ураганен вятър и 

наводнение. 

 

III 22.  Какво е корупция? Готов ли съм да 

вземам решения? 

 

IV 23.  Промишлени производства и 

екологични последици. Да опазим 

природата, за да спасим себе си.   

 

IV 24.  Култура на общуване. Етикеция. 

Общуване с различни етноси и култури. 

 

V 25.  „Тероризмът – новата заплаха за 

Европа.“ Стратегия на оцеляването 

 

V 26.  9 май- Ден на Европа  

V 27.  24 май  - Ден на  българската просвета  

и култура и на славянската писменост. 

 

VI 28.  Електронно управление и медийна 

грамотност. 

 

VI 29.  Инструктаж преди лятна ваканция:  да 

се забавляваме и да се пазим през 

ваканцията 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

В началото на годината постъпиха двадесет и осем ученика, тринадесет 

момичета и петнадесет момчета.  Има три нови ученика (едно момиче и 

две момчета от разформирования 5 в клас в училището ).  

За настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ:  

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив и 

приобщаването на новите ученици.  

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите.  

3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от 

неговите личностни качества.  

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  
1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни 

отношения между децата.  

2.Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване 

и самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и 

ангажираност.  

4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 

използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната 

среда.  

8. Оформянето на класа като единен колектив.  

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на 

обществени места.  

10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно 

образование.  

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  
1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 

часа  

2.Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа  

3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния 

план)  

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 

Първа помощ - 6 часа  

5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване 

на конфликтите – 3 часа  

6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, 

киберзащита – 2 часа  

7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  

8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

Месец № ТЕМА ЗАБЕЛЕЖКА 

ІХ 1 Правилата в училище  

ІХ 2 Ден на независимостта на България  

Х 3 Ден на Стара Загора  

Х 4 Култура на общуване  

Х 5 Ден на народните будители  

Х 6 Толерантността през моите очи  

ХІ 7 Електронно управление и медийна 

грамотност 

 

ХІ 8 Как да разпознаем насилието?  

ХІ 9 Изкуството в моят живот  

ХІІ 10 Световен ден за болба със СПИН  

ХІІ 11 Моите права и отговорности  

ХІІ 12 Коледно тържество  

І 13 Първа помощ при увреждания на стави 

и кости 

 

І 14 Правила при бедствия, аварии и 

катастрофи 

 

І 15 Моето училище  

ІІ 16 Васил Левски  

ІІ 17 Какво е корупция?  

ІІ 18 Промишлени производства и 

екологични последици 

 

ІІ 19 Трети март  

ІІІ 20 Как да реагирам при ураганен вятър и 

наводнение? 

 

ІІІ 21 Интернет общуване и безопасност  

ІІІ 22 Изкуството в моя живот  

ІV 23 Ден на Земята  

ІV 24 Тероризъм-лицето на страха  

V 25 Гергьовден  

V 26 Ден на българската просвета и култура  

V 27 Ден на Ботев и загиналите за свободата 

на България 

 

VІ 28 Воден травматизъм  

VІ 29 Тържество за края на учебната година  
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 І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

 
Новата 2021 /2022 учебна година, класът се състои от двадесет и осем ученика, 
от които шестнайсет момичета и дванайсет момчета. Има пет новиученика /три 
момичета и две момчета/от разформированата паралелка. Новите ученици са 
приети много добре от съучениците си. В класът има много  добър микроклимат. 
Няма деление и формиране на групи. В класът се обучават две деца със СОП. 
Няма второгодници. 
 
ЗАДАЧИ за настоящата 2021 / 2022 учебна година:  
1. Да съдействам за запазването на класа като единен колектив и приобщаването 
на новите ученици.  
2. Да поддържам постоянна връзка с родителите.  
3. Да бъда ангажирана индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от 
неговите личностни качества.  
 
 
 
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  
 
1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни 
отношения между децата.  
2.Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 
самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност.  
3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност.  
4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 
използване на свободното време.  
5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 
училищния правилник.  
6. Изява на разностранните интереси на учениците.  
7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  
8. Оформянето на класа като единен колектив.  
9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени 
места.  
10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование.  
 
 
 
III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  
1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа  
2.Толерантност и интеркултурен диалог – 2 часа  
3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план)  
4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 
Първа помощ - 5 часа  
5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 
конфликтите – 2 часа  
6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 
2 часа  
7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  
8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 



I. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

МЕСЕЦ № Тема Забележка 

IX. 

1. 22 септември – Ден на независимостта на България  

2. 
 Запознаване с актуализирания училищен правилник и обсъждане на 
плана за провеждане на час на класа. Избор на ученически съвет. 

 

X. 

3. 5 октомври - Ден на Стара Загора.  

4. 1. ноември – Ден на народните будители.  

5. Култура на общуване между различни народи, дискриминация.  

XI. 

6. 
Толерантност, уважение и взаимоотношения между учениците в 
класа. „Толерантносттта през моите очи“ 

 

7. Електронно управление и медийна грамотност.  

8. Световен ден за борба със СПИН.  

9. Как да разпознаем насилието?  

XII. 

10. Коледни традиции.  

11. Изкуството в моя живот.  

12. Моите права и отговорности.  

I. 

13. 
Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване и счупване. Първа 
помощ - обездвижване със стандартни и подръчни средства. 

 

14. Правила при бедствия,аварии и катастрофи.  

15. 
Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен празник на Пето 
основно училище. 

 

II. 

16. Какво е корупция?  

17. Васил Левски.  

18. Безопасен интернет.  

III. 

19. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, че съм българин?  

20. Интернет общуване и безопасност.  

21. Промишлени производства и екологични последици.  

IV. 

22. Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение?  

23. Ден на Земята.  

24. Изкуството в моя живот.  

V. 

25. 
9 май – Ден на Европа.  
Гергьовден. 

 

26. Тероризъм-лицето на страха.  

27. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  

VI. 
28. 

Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се пазим през 
ваканцията! 

 

29. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.  



 
 

 
ПЕТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” 

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

 

                                                    

 

Утвърдил:…………………… 

 

Директор  

на Пето основно училище 

 „Митьо Станев“ 

гр.Стара Загора 

 

 

 

 

 

                     

ТЕМАТИЧНО – КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 

1 ЧАС СЕДМИЧНО, 29 ЧАСА ГОДИШНО 

УЧЕБНА ГОДИНА – 2021/2022 

 

VI в клас 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:………………… 

Теменужка Карамитева 

Класен ръководител на VIв клас 

  

         

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.10.04 11:21:51 +03'00'



  

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  
 
В началото на годината постъпиха двадесет и осем ученика, петнадесет 
момичета и тринадесет момчета. В класа няма второгодници. Има четири 
нови ученика (две момичета и две момчета от разформированата паралелка 
в училището) .  
За настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ:  
1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив и 
приобщаването на новите ученици.  
2. Да бъда в постоянна връзка с родителите.  
3. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от 
неговите личностни качества.  
 
 
 
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  
 
1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни 
отношения между децата.  
2.Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 
самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност.  
3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и 
ангажираност.  
4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 
използване на свободното време.  
5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 
училищния правилник.  
6. Изява на разностранните интереси на учениците.  
7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната 
среда.  
8. Оформянето на класа като единен колектив.  
9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени 
места.  
10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно 
образование.  
 
 
 
 



 
III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  
1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 
часа  
2.Толерантност и интеркултурен диалог – 2 часа  
3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план)  
4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 
Първа помощ - 5 часа  
5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване 
на конфликтите – 2 часа  
6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, 
киберзащита – 2 часа  
7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  
8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 
 
 

I. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

 

Месе
ц 

№                                              Тема  Забележка 

 
 
 
IX 
 
 

 
1. 
 
 
 

 
22 септември – Ден на независимостта на 
България 

 

2.  Запознаване с актуализирания училищен 
правилник и обсъждане на плана за провеждане 
на час на класа. Избор на ученически съвет.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
3. 
 
 

 
5 октомври - Ден на Стара Загора. 
 

 

4. 1. ноември – Ден на народните будители. 
 

 

5. Култура на общуване между различни народи, 
дискриминация. 

 



 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 

6. Толерантност, уважение и взаимоотношения 
между учениците в класа. „Толерантносттта през 
моите очи“ 

 

7. Електронно управление и медийна грамотност. 
 

 

8. Световен ден за борба със СПИН 
 

 

9.    
Как да разпознаем насилието? 
     

 

 
 
 
 
XII 

 
10. 

 
 
Коледни традиции 
 
 

 

11.  
Изкуството в моя живот 
 

 

12. Моите права и отговорности. 
 

 

 
 
 
 
I 
 
 

13. 
 
 

Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване 
и счупване. Първа помощ - обездвижване със 
стандартни и подръчни средства. 

 

14. Правила при бедствия,аварии и катастрофи 
 

 

15. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен 
празник на Пето основно училище. 

 

 
 
 
 
II 

 
16. 

 
Какво е корупция? 
 

 

 
17. 

Васил Левски 
 

 

 
18. 

 
Безопасен интернет 
 

 

 
 
 
 

 
19. 

 
3-ти март - национален празник. Защо се гордея, 
че съм българин? 
 

 



 
 
 

III 
 

 
20. 

Интернет общуване и безопасност 
 

 

21. Промишлени производства и екологични 
последици 
 

 

 

 
 
 
 
IV 
 

22. 
 
 

 
Как да реагирам при ураганен вятър и 
наводнение? 
 

 
 
 

23. Ден на Земята 
 

 

24. Изкуството в моя живот 
 

 

 
 
 
 
V 
 
 
 

25. 9 май – Ден на Европа.  
Гергьовден 
 
 

 

 
26. 

Тероризъм-лицето на страха 
 

 

 
27. 

Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 
 

 

 
 
 
VI 
 
 

 
28. 

Воден травматизъм 
Да се забавляваме и да се пазим през ваканцията! 
 

 

29. Ден на Ботев и загиналите за свободата на 
България 
 

 



           

    П Е Т О    О С Н О В Н О   У Ч И Л И Щ Е  „МИТЬО СТАНЕВ”  
                                       

                                                   ГР.СТАРА ЗАГОРА  

 

 

 

 

 

 

                                                                         Утвърждава:……………………..  
.                                                                                                ДИРЕКТОР НА V OУ 

                                                                                                 ГР.СТАРА ЗАГОРА  

 

 

 

               

 

 

 

                        ТЕМАТИЧНО  КАЛЕНДАРНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
                                  

                                                  

                                                  

                                                        ЗА ЧАСА НА КЛАСА  

  

 

                                                               VI    Г. клас 
                                                     

                                                 

                                                    за учебната 2021/2022г.                 

                                                   29 ч. годишно/1 ч. седмично 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:……………..  
              Стела Димитрова 

              кл. ръководител 

              на VI г. клас  

 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.10.05 13:49:31 
+03'00'



 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  

 

В началото на годината постъпиха двадесет и осем ученика, четиринадесет момичета и 

четиринадесет момчета. В класа няма второгодници. Има трима нови ученика (две 

момичета и едно момче от разформирования 5 в. клас в училището и едно момче от 

друго училище). В класа има и ученик с ДЦП. 

 

II. ЗАДАЧИ:  

 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив.  

2. Да подпомогна приобщаването на новите ученици. 

3. Да бъда в постоянна връзка с родителите.  

4. Да работя индивидуално с всеки един от учениците в зависимост от неговите 

личностни качества и потребности. 

 

 ІІI. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  

 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата.  

2.Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на 

свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния 

правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места.  

9. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование.  

 

IV. ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:  

 

1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 4 часа 

2.Толерантност и интеркултурен диалог – 2 часа  

3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа 

помощ - 5 часа  

5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 2 часа  

6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, кибер защита – 2 

часа  

7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  



8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 

 

II. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

 

 

Месец №                                              Тема  Забележка 

 

 

 

IX 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Правилата в училище. Избор на ученически съвет.  

 

 

 

2. Национални празници на България.  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Ден на Стара Загора. 

 

 

 

4. Култура на общуване.  

5. Ден на народните будители.  

6. Толерантни ли сме? Да се запознаем с различни етноси и 

религии. 

 

 

 

 

 

XI 

7. Интернет общуване и безопасност.  

8. Kак да разпознаем насилието и агресията?   

9. Не на агресията-разпознавам и контролирам чувствата и 

емоциите си. 

 

 

 

 

 

XII 

 

10. 

Световен ден за борба със СПИН.  

 

 

11. Моите права и отговорности. 

 

 

12. Правила за действие при пожари.  

 

 

 

 

I 

 

 

13. 

 

 

Първа помощ при увреждане на стави и кости.  

14. Правила за действие при природни бедствия.  

15. Моето училище. Известни старозагорци.  



. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

16. 

Васил Левски. 

 

 

 

17. 

ДА на здравословното хранене и начин на живот.  

 

18. 

Промишлени производства и екологични последици или как 

да пазим природата. 

 

 

 

 

 

III 

 

 

19. 

 

3-ти март  

 

 

 

20. 

Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение? 

 

 

21. Какво е корупция?  

 

 

 

 

IV 

 

22. 

 

 

Как да се справим с насилието и агресията в училище?  

 

 

23. Ден на Земята .  

24. Тероризъм – лицето на страха.  

 

 

 

 

V 

 

 

 

25. Медийна грамотност.  

 

26. 

Ден на  българската просвета  и култура и на славянската 

писменост. 

 

 

27. 

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.  

 

 

 

VI 

 

 

 

28. 

Аз и другите.  

29. Воден травматизъм. 

 

 



 

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

 
 
 

Утвърдил:  

 

Директор на Пето основно        училище 

„Митьо Станев“ 

гр. Стара Загора 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧНО  КАЛЕНДАРНО   

ПЛАНИРАНЕ  

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 

 
 

                                     
VI д клас 

 

 

Учебна 2021/2022 година 
 
 

29 часа годишно 
1 час седмично 

 
 

 
 
 
 
 

Изготвил:                                                             
Теодора Сандева  ……………………… 
Класен ръководител на 6д клас         

                                                 в V ОУ „Митьо Станев“       

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by 
DIMITRINKA PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.10.04 10:41:04 
+03'00'



І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА  
 Паралелката се състои от двадесет и шест ученици, тринадесет момичета и 

тринадесет момчета. В класа няма второгодници. Има трима нови ученици – две 

момичета и едно момче от разформирования 6 клас в училището.  

 

Задачи за настоящата учебна година:  

1. Приобщаване на новите ученици.  

2. Поддържане на изградените позитивни и толерантни взаимоотношения. 

3. Постоянна връзка с родителите.  

4. индивидуална с всеки един от учениците в зависимост от неговите личностни 

качества.  

 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ:  
1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни 

отношения между децата.  

2.Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност.  

3. Създаване на чувство за сигурност, доверие, отговорност, ред и ангажираност.  

4.Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно 

използване на свободното време.  

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и 

училищния правилник.  

6. Изява на разностранните интереси на учениците.  

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда.  

8. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени 

места.  

9. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно 

образование.  

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  
1.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 4 часа  

2.Толерантност и интеркултурен диалог – 2 часа  

3.Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план)  

4.Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на 

Първа помощ - 4 часа  

5.Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа  

6.Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита 

– 2 часа  

7.Превенция и противодействие на корупцията – 1 час  

8.Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

Месец ТЕМА 

IX 1. Провеждане на инструктаж. 

IX 2. Запознаване с Правилника на вътрешния ред на училището. 

X 3. Да познаваме и обичаме родината си. 

X 4. Граждани на Република България (права и отговорности). 

X 5. Глобализация и толерантност в съвременността. 

X 6. Опазване от замърсяване на въздуха, водата и почвата.  

XI 7. Разделно събиране на отпадъци. Съвременни технологии за 

рециклиране на отпадъци.  

XI 8. Водноспасителен минимум и травматизъм.  

XI 9. Оказване на първа помощ.  

XII 10. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.  

XII 11. Какво да правим при земетресение? 

XII 12. Какво да правим при пожар? 

I 13. Запознаване с плана за действие при бедствия и аварии в 

училището. 

I 14. Лична хигиена в контекста на Covid. 

I 15. Агресия и насилие между ученици в училище. 

II 16. Позитивно решаване на конфликти. 

II 17. Как да овладеем гнева си. 

II 18. Техники за справяне с негативни състояния. 

II 19. Асертивно поведение. 

III 20. Здравословно хранене. 

III 21. Медийна грамотност. Езикът на медиите. 

III 22. Толерантност между етносите. 

IV 23. Диалог между различните етнически култури. 

IV 24. Факти и митове за тютюнопушенето и алкохола. 

V 25. „Невидимият“ (филм за вредата от тютюнопушенето). 

V 26. Марихуана – факти за тийнейджъри. 

V 27. Добротворчество. 

VI 28. Ориентиране в света на професиите. Изчезващи и 

предпочитани професии. 

VI 29. Превенция на тероризма и поведение при терористична 

заплаха. 

 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 

град Стара Загора, община Стара Загора 
 

 

 

                                      Утвърждава:  

Директор на Пето основно            

училище „Митьо Станев“ 

гр. Стара Загора 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 

                                              

                                     

VII а клас 

Учебна 2021/2022 година 

 

32 часа годишно 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Изготвил:                                                             

      Павлина Елинова     …………… 
      класен ръководител на VII а клас 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

През учебната 2021-2022 година в класа са двадесет и пет ученици. Няма второгодници и 

нови ученици.  

За настоящата учебна година определям следните ЗАДАЧИ: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

3. Да мотивирам учениците за по-добри резултати от обучението. 

4. Да им съдействам при разрешаване на проблеми. 

 

  ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на 

свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния 

правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда. 

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа 

3. Безопасност на движение по пътищата – 5 часа (извън календарния план) 

4. Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ 

- 6 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 2 часа 

7. Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

8. Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

 

Месец  № Тема Забележка 

IX 1. 22 септември - Ден на независимостта на България  

IX 2. Запознаване с актуализирания училищен 

правилник и обсъждане на плана за провеждане на 

час на класа. Избор на ученически съвет 

 

X 3. 5 октомври - Ден на Стара Загора  

X 4. „Толерантност, уважение и взаимоотношения 

между учениците в класа. „Гневът в мен или 

агресията извън мен“ 

 

X 5. 1. ноември – Ден на народните будители  

X 6. Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме 

когато видим прояви на тормоз и какво правим? 

 

XI 7. Съвременни измерения на агресията, форми и 

методи за превенция и противодействие 

 

XI 8. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

XI 9. 10 декември - Световен ден за защита правата на 

човека. Моите права и отговорности 

 

XII 10. Хранителните разстройства и аз  

XII 11. Успешно общуване между родители и тинейджъри  

XII 12. Коледа  

I 13. Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване 

и счупване. Първа помощ - обездвижване със 

стандартни и подръчни средства 

 

I 14. Самоспасяване и спасяване при пожар. 

Земетресението – природно бедствие. Инструкции 

за поведение 

 

I 15. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен 

празник на Пето основно училище 

 

II 16. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз  

II 17. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника на  



Васил Левски 

II 18. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, че 

съм българин? 

 

II 19. Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение  

III 20. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам 

решения? 

 

III 21. Промишлени производства и екологични 

последици. Да опазим природата, за да спасим себе 

си 

 

III 22. Култура на общуване между различни народи, 

между ученик и учител, дете и родител 

 

III 23. Кой има право? Дискриминация.  

IV 24. Тероризмът – новата заплаха за Европа  

IV 25. Честване на 22 април- Ден на Земята   

V 26. Електронно управление и медийна грамотност. 

Защита на личните данни - защо е важно! 

 

V 27. 9 май – Ден на Европа  

V 28. 24 май - Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост 

 

VI 29. 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата 

на България 

 

VI 30. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се 

пазим през ваканцията! 

 

VI 31. 5 юни - Световен ден на околната среда  

VI 32. Тържество за края на учебната година  

  



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

 
 
 

Утвърждава:  

Димитринка Йовчева 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

През учебната 2021-2022 година в класа са записани 26 ученика. Има един ученик със специални 

образователни потребности и един нов ученик. 

За настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

3. Да мотивирам учениците за по-добри резултати от обучението. 

4. Да им съдействам при разрешаване на проблеми. 

  ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения между 

децата. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и самоопределяне чрез 

разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на свободното 

време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда. 

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа 

3. Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4. Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ - 6 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на конфликтите – 3 

часа 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 2 часа 

7. Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

8. Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

Месец  № Тема Забележка 

IX 1. 22 септември - Ден на независимостта на България  

IX 2. Запознаване с актуализирания училищен правилник и 

обсъждане на плана за провеждане на час на класа. 

Избор на ученически съвет 

 

X 3. 5 октомври - Ден на Стара Загора  

X 4. „Толерантност, уважение и взаимоотношения между 

учениците в класа. „Гневът в мен или агресията извън 

мен“ 

 

X 5. 1. ноември – Ден на народните будители  

X 6. Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме когато 

видим прояви на тормоз и какво правим? 

 

XI 7. Съвременни измерения на агресията, форми и методи 

за превенция и противодействие 

 

XI 8. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

XI 9. 10 декември - Световен ден за защита правата на 

човека. Моите права и отговорности 

 

XII 10. Хранителните разстройства и аз  

XII 11. Успешно общуване между родители и тинейджъри  

XII 12. Коледа  

I 13. Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване и 

счупване. Първа помощ - обездвижване със стандартни 

и подръчни средства 

 

I 14. Самоспасяване и спасяване при пожар. Земетресението 

– природно бедствие. Инструкции за поведение 

 

I 15. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен празник 

на Пето основно училище 

 

II 16. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз  

II 17. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника на 

Васил Левски 

 

II 18. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, че съм 

българин? 

 

II 19. Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение  



III 20. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам решения?  

III 21. Промишлени производства и екологични последици. Да 

опазим природата, за да спасим себе си 

 

III 22. Култура на общуване между различни народи, между 

ученик и учител, дете и родител 

 

III 23. Кой има право? Дискриминация.  

IV 24. Тероризмът – новата заплаха за Европа  

IV 25. Честване на 22 април- Ден на Земята   

V 26. Електронно управление и медийна грамотност. Защита 

на личните данни - защо е важно! 

 

V 27. 9 май – Ден на Европа  

V 28. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

 

VI 29. 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на 

България 

 

VI 30. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се пазим 

през ваканцията! 

 

VI 31. 5 юни - Световен ден на околната среда  

  



 

ПЕТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ” 

ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

 

                                                    

 

Утвърдил:…………………… 

Директор на Пето основно училище  

 

 

 

 

                     

 

 

ТЕМАТИЧНО – КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 

1 ЧАС СЕДМИЧНО, 36 ЧАСА ГОДИШНО 

УЧЕБНА ГОДИНА – 2021/2022 

 

VI I  в клас 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:………………… 

                Хр. Георгиева 

                Класен ръководител 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

През учебната 2021-2022 година в класа са двадесет и шест ученици-15 момичета и 11 

момчета. Няма второгодници. Учениците редовно посещават училище и допускат 

отсъствия само по уважителни причини, спазват правилника за вътрешния ред на 

училището, запознати са със структурата и  йерархията в училище. При необходимост 

се обръщат за помощ към класния ръководител, други учители, заместник-директори, 

директор, медицинско лице, помощен персонал.  

 

 

 

 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

 

 

 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата от класа. 

2. Съдействие за оформянето на класа като единен колектив. 

3. Поставяне на краткосрочни цели, за да усети класът радостта от победата, а това да 

доведе до нови амбиции и мотивировка. 

4. Поддържане на  постоянна връзка с родителите. 

5. Индивидуална  работа с всеки един от учениците в зависимост от личностните  

потребности. 

6. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

7. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно  образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Теми. 
 

Учебна 

седмица 

Тема Вид Бележки 

1 22 септември - Ден на 

независимостта на България 

НЗ  

2 Запознаване с актуализирания 

училищен правилник и обсъждане 

на плана за провеждане на час на 

класа. Избор на ученически съвет. 

НЗ  

3 5 октомври - Ден на Стара Загора НЗ  

4 „Толерантност, уважение и 

взаимоотношения между учениците 

в класа. „Гневът в мен или 

агресията извън мен“ 

НЗ  

5 1. ноември – Ден на народните 

будители. 

НЗ  

6 Kак да разпознаем насилието? Как 

се чувстваме когато видим прояви 

на тормоз и какво правим? 

НЗ  

7 Правила за поведение и действие на 

учениците при бедствия, аварии и 

катастрофи. Съвременни измерения 

на агресията, форми и методи за 

превенция и противодействие. 

НЗ  

8 Оценка и самооценка на 

способностите и предпочитанията 

НЗ  

9 1 декември - Световен ден за борба 

със СПИН. 

НЗ  

10 Хранителните разстройства НЗ  

11 10 декември - Световен ден за 

защита правата на човека. Моите 

права и отговорности. 

НЗ  

12 Коледа НЗ  

13 Успешно общуване между родители 

и тинейджъри. 

НЗ  

14 Увреждане на стави и кости-

навяхване, изкълчване и счупване. 

Първа помощ - обездвижване със 

стандартни и подръчни средства. 

НЗ  

15 Самоспасяване и спасяване при 

пожар. Земетресението – природно 

бедствие. Инструкции за поведение. 

НЗ  

16 Инициативност и предприемчивост НЗ  

17 Интернет общуване и безопасност. 

Кибертормоз 

НЗ  

18 19 февруари - Поднасяне цветя пред 

паметника на Васил Левски. 

НЗ  

19 3-ти март - национален празник. НЗ  



Защо се гордея, че съм българин? 

20 Как да реагирам при ураганен вятър 

и наводнение. 

НЗ  

21 Какво е корупция? Готов ли съм да 

вземам решения? 

НЗ  

22 Промишлени производства и 

екологични последици. Да опазим 

природата, за да спасим себе си. 

НЗ  

23 Култура на общуване между 

различни народи, между ученик и 

учител, дете и родител. Кой има 

право? Дискриминация. 

НЗ  

24 Тероризмът – новата заплаха за 

Европа 

НЗ  

25 Честване на 22 април- Ден на Земята 

. 

НЗ  

26 Изгаряния.Оказване на първа 

помощ 

НЗ  

27 9 май – Ден на Европа. НЗ  

28 24 май - Ден на българската 

просвета и култура и на славянската 

писменост. 

НЗ  

29 02 юни – Ден на Ботев и загиналите 

за свободата на България. 

НЗ  

30 Воден травматизъм. Да се 

забавляваме и да се пазим през 

ваканцията! 

НЗ  

31 Тържество за края на учебната 

година. 

НЗ  

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Брой часове по теми и дейности 

 

 

Теми и дейности Брой часове 

Патриотично възпитание и изграждане на националното 

самочувствиe: 

1. 22 септември - Ден на независимостта на България. 

2. 5 октомври - Ден на Стара Загора; Моят град древен и млад. 

3. 1. ноември – Ден на народните будители. 

4. Коледа- традиции и обичаи. 

5. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника на Васил Левски. 

6. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, че съм 

българин? 

7. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

8. 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. 

8 

Толерантност и интеркултурен диалог: 

1. „Толерантност, уважение и взаимоотношения между учениците 

в класа. „Гневът в мен или агресията извън мен“. 

2. Култура на общуване между различни народи, между ученик и 

учител, дете и родител. Кой има право? Дискриминация. 

2 

Безопасност на движението по пътищата 4 

Защита на населението при бедствия и аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ: 

1. Правила за поведение и действие на учениците при бедствия, 

аварии и катастрофи. Съвременни измерения на агресията, 

форми и методи за превенция и противодействие. 

2. Увреждане на стави и кости-навяхване, изкълчване и счупване. 

Първа помощ - обездвижване със стандартни и подръчни 

средства. 

3. Самоспасяване и спасяване при пожар. Земетресението – 

природно бедствие. Инструкции за поведение. 

4. Как да реагирам при ураганен вятър и наводнение. 

5. Изгаряния. Оказване на първа помощ. 

5 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти: 

1. Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме когато видим 

прояви на тормоз и какво правим? 

2. Съвременни измерения на агресията, форми и методи за 

превенция и противодействие. 

2 

Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита: 

1. Тероризмът – новата заплаха за Европа 

2 



 

 

                                                                                   Кл. ръководител: Христина Георгиева 

2. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз 

Кариерно ориентиране: 

      1. Оценка и самооценка на способностите и предпочитанията. 

Инициативност и предприемчивост. 

 

            1 

Превенция и противодействие на корупцията: 

1. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам решения? 
             1 

Електронно управление и медийна грамотност: 

1. Как да различаваме фалшивите профили в социалните мрежи. 

             1 

Здравно образование: 

1. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН. 

2. Здравословно хранене. 

3. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се пазим през 

ваканцията! 

             3 

Екологично образование: 

1. Честване на 22 април- Ден на Земята. 

2. 5 юни - Световен ден на околната среда 

            2 

Други             5 

ОБЩО 36 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 

град Стара Загора, община Стара Загора 
 

 

 

Утвърждава:  

 

Директор на Пето основно        

училище „Митьо Станев“ 

гр. Стара Загора 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 

                                              

                                     

VII клас 

Учебна 2021/2022 година 

 

32 часа годишно 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

През учебната 2021-2022 година в класа са двадесет и пет ученици. Няма второгодници.  

За настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

3. Да мотивирам учениците за по-добри резултати от обучението. 

4. Да им съдействам при разрешаване на проблеми. 

  ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на 

свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния 

правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда. 

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

 10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа 

3. Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4. Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ 

- 6 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 2 часа 

7. Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

8. Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

Месец  № Тема Забележка 

IX 1. 22 септември - Ден на независимостта на 

България 

 

IX 2. Запознаване с актуализирания училищен 

правилник и обсъждане на плана за провеждане 

на час на класа. Избор на ученически съвет 

 

X 3. 5 октомври - Ден на Стара Загора  

X 4. „Толерантност, уважение и взаимоотношения 

между учениците в класа. „Гневът в мен или 

агресията извън мен“ 

 

X 5. 1. ноември – Ден на народните будители  

X 6. Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме 

когато видим прояви на тормоз и какво 

правим? 

 

XI 7. Съвременни измерения на агресията, форми и 

методи за превенция и противодействие 

 

XI 8. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

XI 9. 10 декември - Световен ден за защита правата 

на човека. Моите права и отговорности 

 

XII 10. Хранителните разстройства и аз  

XII 11. Успешно общуване между родители и 

тинейджъри 

 

XII 12. Коледа  

I 13. Увреждане на стави и кости-навяхване, 

изкълчване и счупване. Първа помощ - 

обездвижване със стандартни и подръчни 

средства 

 

I 14. Самоспасяване и спасяване при пожар. 

Земетресението – природно бедствие. 

Инструкции за поведение 

 

I 15. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен 

празник на Пето основно училище 

 



II 16. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз  

II 17. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника 

на Васил Левски 

 

II 18. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, 

че съм българин? 

 

II 19. Как да реагирам при ураганен вятър и 

наводнение 

 

III 20. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам 

решения? 

 

III 21. Промишлени производства и екологични 

последици. Да опазим природата, за да спасим 

себе си 

 

III 22. Култура на общуване между различни народи, 

между ученик и учител, дете и родител 

 

III 23. Кой има право? Дискриминация.  

IV 24. Тероризмът – новата заплаха за Европа  

IV 25. Честване на 22 април- Ден на Земята   

V 26. Електронно управление и медийна грамотност. 

Защита на личните данни - защо е важно! 

 

V 27. 9 май – Ден на Европа  

V 28. 24 май - Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 

 

VI 29. 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата 

на България 

 

VI 30. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се 

пазим през ваканцията! 

 

VI 31. 5 юни - Световен ден на околната среда  

VI 32. Тържество за края на учебната година  

  



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 

град Стара Загора, община Стара Загора 
 

 

 

Утвърждава:  

 

Директор на Пето основно        

училище „Митьо Станев“ 

гр. Стара Загора 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 
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                  І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

През учебната 2021-2022 година в класа са двадесет и двама ученици. Няма второгодници.  

За настоящата учебна година следните ЗАДАЧИ: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

3. Да мотивирам учениците за по-добри резултати от обучението. 

4. Да им съдействам при разрешаване на проблеми. 

  ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на 

свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния 

правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда. 

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

 10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа 

3. Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4. Защита на населението при бедствия,аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ - 6 

часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 2 часа 

7. Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

8. Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 



                                                         

                                                       КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

Месец  № Тема Забележка 

IX 1. 22 септември - Ден на независимостта на 

България 

 

IX 2. Запознаване с актуализирания училищен 

правилник и обсъждане на плана за провеждане 

на час на класа. Избор на ученически съвет 

 

X 3. 5 октомври - Ден на Стара Загора  

X 4. „Толерантност, уважение и взаимоотношения 

между учениците в класа. „Гневът в мен или 

агресията извън мен“ 

 

X 5. 1. ноември – Ден на народните будители  

X 6. Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме 

когато видим прояви на тормоз и какво 

правим? 

 

XI 7. Съвременни измерения на агресията, форми и 

методи за превенция и противодействие 

 

XI 8. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

XI 9. 10 декември - Световен ден за защита правата 

на човека. Моите права и отговорности 

 

XII 10. Хранителните разстройства и аз  

XII 11. Успешно общуване между родители и 

тинейджъри 

 

XII 12. Коледа  

I 13. Увреждане на стави и кости-навяхване, 

изкълчване и счупване. Първа помощ - 

обездвижване със стандартни и подръчни 

средства 

 

I 14. Самоспасяване и спасяване при пожар. 

Земетресението – природно бедствие. 

Инструкции за поведение 

 

I 15. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен 

празник на Пето основно училище 

 

II 16. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз  

II 17. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника 

на Васил Левски 

 



II 18. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, 

че съм българин? 

 

II 19. Как да реагирам при ураганен вятър и 

наводнение 

 

III 20. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам 

решения? 

 

III 21. Промишлени производства и екологични 

последици. Да опазим природата, за да спасим 

себе си 

 

III 22. Култура на общуване между различни народи, 

между ученик и учител, дете и родител 

 

III 23. Кой има право? Дискриминация.  

IV 24. Тероризмът – новата заплаха за Европа  

IV 25. Честване на 22 април- Ден на Земята   

V 26. Електронно управление и медийна грамотност. 

Защита на личните данни - защо е важно! 

 

V 27. 9 май – Ден на Европа  

V 28. 24 май - Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 

 

VI 29. 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата 

на България 

 

VI 30. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се 

пазим през ваканцията! 

 

VI 31. 5 юни - Световен ден на околната среда  

  



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 

град Стара Загора, община Стара Загора 
 

 

 

Утвърждава:  

 

Директор на Пето основно        

училище „Митьо Станев“ 

гр. Стара Загора 

 

 

 

ТЕМАТИЧНО КАЛЕНДАРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

ЗА ЧАС НА КЛАСА 

                                              

                                     

VII клас 

Учебна 2021/2022 година 

 

32 часа годишно 
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І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСА 

През учебната 2021-2022 година в класа са двадесет и пет ученици. Няма второгодници.  

За настоящата учебна година поставям следните ЗАДАЧИ: 

1. Да съдействам за оформянето на класа като единен колектив. 

2. Да бъда в постоянна връзка с родителите. 

3. Да мотивирам учениците за по-добри резултати от обучението. 

4. Да им съдействам при разрешаване на проблеми. 

  ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане на умения за осъществяване на толерантни междуличностни отношения 

между децата. 

2. Подпомагане на учениците в търсене на свои пътища за самоопознаване и 

самоопределяне чрез разкриване на тяхната индивидуалност. 

3. Създаване на чувство за сигурност и доверие, отговорност, ред и ангажираност. 

4. Съвместна работа за формиране на умения и навици за ползотворно използване на 

свободното време. 

5. Възпитаване в дисциплинираност - спазване на законовите разпоредби и училищния 

правилник. 

6. Изява на разностранните интереси на учениците. 

7. Коригиране на негативните влияния на някои фактори от социалната среда. 

8. Оформянето на класа като единен колектив. 

9. Изграждане на умения за културно поведение в училище и на обществени места. 

 10. Осигуряване на гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование. 

III.ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

1. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие – 6 часа 

2. Толерантност и интеркултурен диалог – 3 часа 

3. Безопасност на движение по пътищата – 5 часа ( извън календарния план) 

4. Защита на населението при бедствия и аварии, и катастрофи, оказване на Първа помощ 

- 6 часа 

5. Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно решаване на 

конфликтите – 3 часа 

6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха, киберзащита – 2 часа 

7. Превенция и противодействие на корупцията – 1 час 

8. Електронно управление и медийна грамотност – 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

Месец  № Тема Забележка 

IX 1. 22 септември - Ден на независимостта на 

България 

 

IX 2. Запознаване с актуализирания училищен 

правилник и обсъждане на плана за провеждане 

на час на класа. Избор на ученически съвет 

 

X 3. 5 октомври - Ден на Стара Загора  

X 4. „Толерантност, уважение и взаимоотношения 

между учениците в класа. „Гневът в мен или 

агресията извън мен“ 

 

X 5. 1. ноември – Ден на народните будители  

X 6. Kак да разпознаем насилието? Как се чувстваме 

когато видим прояви на тормоз и какво 

правим? 

 

XI 7. Съвременни измерения на агресията, форми и 

методи за превенция и противодействие 

 

XI 8. 1 декември - Световен ден за борба със СПИН  

XI 9. 10 декември - Световен ден за защита правата 

на човека. Моите права и отговорности 

 

XII 10. Хранителните разстройства и аз  

XII 11. Успешно общуване между родители и 

тинейджъри 

 

XII 12. Коледа  

I 13. Увреждане на стави и кости-навяхване, 

изкълчване и счупване. Първа помощ - 

обездвижване със стандартни и подръчни 

средства 

 

I 14. Самоспасяване и спасяване при пожар. 

Земетресението – природно бедствие. 

Инструкции за поведение 

 

I 15. Моето училище – настояще и бъдеще. Патронен 

празник на Пето основно училище 

 



II 16. Интернет общуване и безопасност. Кибертормоз  

II 17. 19 февруари - Поднасяне цветя пред паметника 

на Васил Левски 

 

II 18. 3-ти март - национален празник. Защо се гордея, 

че съм българин? 

 

II 19. Как да реагирам при ураганен вятър и 

наводнение 

 

III 20. Какво е корупция? Готов ли съм да вземам 

решения? 

 

III 21. Промишлени производства и екологични 

последици. Да опазим природата, за да спасим 

себе си 

 

III 22. Култура на общуване между различни народи, 

между ученик и учител, дете и родител 

 

III 23. Кой има право? Дискриминация.  

IV 24. Тероризмът – новата заплаха за Европа  

IV 25. Честване на 22 април- Ден на Земята   

V 26. Електронно управление и медийна грамотност. 

Защита на личните данни - защо е важно! 

 

V 27. 9 май – Ден на Европа  

V 28. 24 май - Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 

 

VI 29. 02 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата 

на България 

 

VI 30. Воден травматизъм. Да се забавляваме и да се 

пазим през ваканцията! 

 

VI 31. 5 юни - Световен ден на околната среда  

VI 32. Тържество за края на учебната година  
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