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Директор:

(Име, фамилия, подпис)
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет български език и литература за 1. клас

 ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 7 часа седмично = 126 часа

№
по
ре
д

Уче
бна
сед
ми
ца
по
ре
д

(ме
сец

)

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Нови 
понятия

Контекст и дейности
за всяка урочна 
единица

Методи и 
форми на 
оценяван
е по теми 
и/или 
раздели

Забележк
а

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

1. Се
пте
мв
ри
1.

1. Първи 
ден в 
училище

Нови Социална 
компетентност 
Участва в диалог, 
отговаря на 
въпроси, свободно 
разказва.

Пеене на песен, 
разглеждане на 
картина, отговор на 
въпроси,
рисуване и оцветяване
на цвете.

Беседа
Устни 
отговори
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2. 2. Рисуване.
Писане на 
прави 
линии

Входяща 
диагности

Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Рисува по образци. 
Пише правилно 
елемента в 
различни позиции. 
Спазва основни 
изисквания при 
писане

Повтаряне и 
довършване на прави 
линии. Писане на 
прави линии в 
различни позиции.
Разглеждане на 
картини. Отговор на 
въпроси

Наблюден
ие
Писане по 
образец
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

3. 3. В 
училище с 
приятели

Упражнени Комуникативна
компетентност
Умее устно да 
разказва.
Използва формули 
от речевия етикет.

Общуване Упражняване на 
речеви етикет за 
запознаване.
Ограждане на първата
буква на името. 
Отговор на въпроси по
позната приказка.
Съставяне на 
изречения.

Беседа
Наблюден
ие
Устен 
разказ
Устни 
отговори 
на въпроси

4. 4. Писане 
на обърнато
бастунче

Нови Начално 
ограмотяван
Комуникативна
компетентност
Комуникативна и
езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно елемента. 
Ориентира се в 
тесен и широк ред.

Отгатване на гатанка.
Повтаряне на 
елемента по пунктир в
изображения и 
самостоятелно 
писане. 
Съставяне на 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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5. 5. Текст. Нови Комуникативна и
езикова
Компетентност
Математическа 
компетентност
Разпознава текст и 
го свързва със 
серия от картини. 
Разказва устно по 
сетивна опора.

Текст Съставяне на 
изречения по картини 
от серия.
Определяне на броя 
на изреченията.
Разглеждане на 
схемата на текста и 
определяне на броя на
изреченията.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Устен 
разказ

6. 6. Писане 
на право 
бастунче и 
писане на 
изучени 
елементи

Нови 
знания

Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно елемента.

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на начален и краен 
звук. Повтаряне на 
елемента по пунктир в
изображения и 
самостоятелно 
писане. 
Съставяне на 
изречения по модели 
и картина.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

7. 7. 
Изречение. 
Главна 
буква. 
Точка

Нови Комуникативна и
езикова 
компетентност
Умения за учене
Разпознава 
изречение и 
разбира неговия 
смисъл. Разпознава 
и назовава точка в 
края на 

Изречение
Точка

Назоваване на 
елементи от картина. 
Съставяне на 
изречения. 
Определяне на броя 
на думите. 
Определяне и 
назоваване на главна 
буква и точка.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности 
Устни 
отговори
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изречението.
Разграничава текст 
и изречение.

8. 2. 1. Писане 
на луличка

Нови знания Начално 
ограмотяване
Комуникативна и
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно елемента.

Повтаряне на 
елемента по пунктир в
изображения и 
Самостоятелно 
писане.
Съставяне на 
изречения по модели 
и картина.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

9. 2. 
Изречение. 
Въпросител
ен знак. 
Удивителен 
знак

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова,
Комуникативна,
Социална 
компетентност
Разбира смисъла на 
изречение. 
Разпознава и 
назовава 

Въпросите
лен знак
Удивителе
н знак

Разказване по картини
и съставяне на 
изречения. 
Определяне и 
назоваване на главна 
буква, въпросителен и
удивителен знак.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Изиграван
е на 
диалог
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въпросителен и 
удивителен знак в 
края на 
изречението. 
Съставя изречения.

10. 3. Писане 
на ченгелче
и на 
изучени 
елементи

Нови знания Езикова и 
комуникативна
компетентност
Начално 
ограмотяване
Пише и свързва 
правилно елемента.

Повтаряне на 
елемента по пунктир в
изображения и 
самостоятелно 
писане.
Съставяне на 
изречения по модели 
и картина.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

11. 4. Дума Нови знания Начално 
ограмотяване
Комуникативна и
езикова 
компетентност
Разпознава дума и 
разбира нейното 
значение. 
Разграничава 
изречение и дума.

Дума Назоваване на 
елементи от картина с
думи.
Свързване на дума с 
модел.
Съставяне на 
изречения и 
определяне на броя на
думи.
Разширяване на 
изречения с думи по 
въпроси.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Практичес
ки
дейности
Устни 
отговори
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12. 5. Писане 
на кръгче.

Нови знания Езикова 
компетентност
Начално 
ограмотяване
Разпознава сричка
в думата.
Разграничава 
модели на дума и 
сричка.

Повтаряне на 
елемента по пунктир в
изображения и писане
самостоятелно.
Съставяне на 
изречения по модели 
и картина.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

13. 6. Сричка Нови знания Начално 
ограмотяване
Комуникативна,
езикова 
компетентност
Математическа 
компетентност
Разпознава сричка
в думи и определя
броя им.

Сричка Игра. Изговаряне на 
думи по картина на 
срички и цялостно. 
Определяне на броя 
на срички в думи.

Наблюден
ие
Беседа
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Устно 
съставяне 
на 
изречения

14. 7. Писане 
на 
полукръгче 
и на 
изучени 
елементи.

Нови знания Начално 
ограмотяване
Комуникативна и
езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно 
елемента

Повтаряне на 
елемента по пунктир в
изображения и 
самостоятелно 
писане.
Съставяне на 
изречения по модели 
и картина.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
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тетрадки
Самооценк
а

15. Ок
то
мв
ри

3.

1. Дума и 
сричка

Упражнение Начално 
ограмотяване
Умения за учене
Математическа 
компетентност
Разпознава дума и 
нейния модел. 
Определя броя на 
думите в изречение 
и на сричките в 
думата.

Свързване на модели 
с думи. Определяне на
броя на сричките.
Устно разказване по 
сетивна опора.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Устен 
отговор на
въпроси
Устен 
разказ
по картина

16. 2. Писане 
на изучени 
елементи.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Комуникативна
компетентност
Разпознава изучени 
елементи. Пише и 
свързва правилно 
писани елементи.

Отгатване на гатанка.
Оцветяване на 
изучени елементи.
Дорисуване на образ в
мрежа. Писане на 
изучени елементи.

Оцветяван
е
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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17. 3. Звук и 
буква

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна 
компетентност 
Математическа 
компетентност
Определя начален и
краен звук в 
думите, определя 
броя на звуковете в 
тризвукови и 
четиризвукови 
думи. Разпознава 
познати букви.

Звук
Буква

Изговаряне на 
скороговорка. 
Определяне на 
начален и краен звук. 
Свързване на дума със
звуков модел.
Откриване на 
познати букви.

Беседа
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Устни 
отговори 
на въпроси

18. 4. Писане 
на долно 
камшиче.

Нови знания Начално 
ограмотяване
Комуникативна и 
езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно елемента.

Повтаряне по пунктир 
на елемента в 
изображения и 
самостоятелно 
писане.
Съставяне на 
изречения по картина 
и модели.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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19. 5. Текст, 
изречение, 
дума, 
сричка, звук

Обобщение Начално 
ограмотяване
Умения за учене
Разграничава 
основни езикови 
единици.
Разказва устно по 
сетивна опора.

Определяне на броя 
на думи в изречение, 
на срички и звукове в 
думи. Разказване 
устно по картини.

Наблюден
ие
Беседа
Практичес
ки 
дейности
Устно 
обяснение
Устен 
отговор на
въпрос
Устен 
разказ по 
серия от 
картини

20. 6. Писане 
на горно 
камшиче и 
на изучени 
елементи

Нови знания Начално 
ограмотяване
Комуникативна и
езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно елемента.

Повтаряне на 
елементи в 
изображения и 
самостоятелно 
писане. Съставяне на 
изречения по модели 
и картина.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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21. 7. Писане и
рисуване

Упражнение Начално 
ограмотяване
Комуникативна и
езикова 
компетентност
Разпознава изучени 
елементи. Пише и 
свързва правилно 
изучени елементи.

Повтаряне на 
елементи по пунктир в
изображение и 
самостоятелно 
писане. Съставяне на 
изречения по модели 
и картина. Разказване 
устно на позната 
приказка.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки

22. 4. 1.Звук/букв
а А а

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
математическа
 компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква А 
а. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя 
звука като гласен. 
Чете по догадка. 
Разграничава думи 
названия и думи 
имена.

Звук и 
буква
 А а. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Гласен 
звук.

Откриване на звук а в 
думи, свързани с 
картина. Изговаряне 
на а самостоятелно. 
Определяне на 
мястото на звука и 
буквата в модели. 
Четене по догадка.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
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23. 2. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква а

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква а.

Оцветяване на 
буквата на 
собственото име.
Определяне на броя 
на написани букви. 
Повтаряне на буквата 
по линия и 
самостоятелно и 
свързано писане.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

24. 3. 
Звук/буква 
А а

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна
компетентност 
Познава букви А а. 
Чете по догадка. 
Чете правилно 
възклицание в 
контекста на 
ситуация. Съставя 
устно изречения по 
сетивна опора. 
Използва речеви 
етикет.

Свързване на модел и 
дума и определяне на 
мястото на буквата. 
Четене на 
възклицания в 
контекста на 
ситуации. Определяне
на мястото на буквата 
в азбуката.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Устно 
обяснение
Четене 
наглас
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25. 4. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква А

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква А.

Назоваване на имена. 
Повтаряне на буквата 
по линия и 
самостоятелно 
свързано писане.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки

26. 5. 
Звук/буква 
Е е

Нови знания Начално 
ограмотяване 
Езикова и
комуникативна
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Е 
е. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя е
като гласен звук. 
Чете по догадка. 
Чете правилно 
възклицание в 
контекста на 
ситуация. Използва 
речеви етикет.

Звук и 
буква Е е. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Гласен 
звук

Изговаряне на думи и 
определяне на 
мястото на звука. 
Самостоятелно 
изговаряне на е. 
Свързване на модели 
и думи.
Четене по догадка. 
Съставяне на 
изречения по модели.

Наблюден
ие Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
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27. 6. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква е

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква е.

Определяне на броя 
на написани букви. 
Четене на 
възклицания по 
картина. Повтаряне на
буквата по линия и 
самостоятелно и 
свързано писане.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

28. 7. 
Звук/буква 
Е е

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна
компетентност
Познава букви Е е. 
Чете по догадка. 
Чете възклицание в 
контекста на 
ситуация. Разказва 
устно по сетивна 
опора

Свързване на модели 
и думи.
Съставяне на 
изречения по картини.
Четене на 
възклицателни 
изречения. 
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Устно 
обяснение
Четене 
наглас

29. 5. 1. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Е

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно ръкописна
буква Е

Назоваване на имена. 
Повтаряне на буквата 
по линия и 
самостоятелно и 
свързано писане.
Писане на 
възклицателни 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
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тетрадки

30. 2.Звук/букв
а М м

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква М 
м. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя м
като съгласен звук. 
Чете цялостно 
срички и думи по 
срички и цялостно.
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
М м. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква. 
Съгласен 
звук

Откриване на звук м в 
думи по картината. 
Свързване на звуков и 
буквен модел. Четене 
на срички, четене на 
думи по срички и 
цялостно.
Четене на изречения.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас

31. 3. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква м

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Пише и свързва 

Откриване на броя на 
написани срички. 
Повтаряне на буквата 
по линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
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правилно буква м. срички и думи. дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

32. 4. 
Звук/буква 
М м

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова и 
социална 
компетентност
Чете срички, думи и
изречения. 
Разграничава думи 
названия и думи 
имена.
Съставя изречения 
по картина. Разбира
прочетеното.

Съставяне и четене на
думи, четене на думи 
с преобразуване.
Четене на изречения.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката

Практичес
ки 
дейности
Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас

33. 5. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква М 

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно М. 
Преписва и пише 
срички и думи.

Повтаряне на буквата 
по линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
срички и кратък текст.

Оцветяван
е
Демонстра
ция
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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34. 6. 
Звук/буква
Н н

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Н 
н. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
модели. Определя н
като съгласен звук. 
Чете срички 
цялостно  и думи по
срички и цялостно, 
изречения.

Звук и 
буква 
Н н. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на звука. 
Свързване на звуков и 
буквен модел. Четене 
на срички, думи по 
срички и цялостно. 
Четене по догадка. 
Четене на изречения.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Устно 
обяснение
Четене 
наглас

35. 7. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква н

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Математическа
 компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно н. Пише 
срички и думи.
Разбира написаното.

Откриване на броя на 
написани срички.
Повтаряне на буквата 
и срички и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
думи за допълване на 
изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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36. 6. 1. 
Звук/буква 
Н н

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Определя 
поредност на 
звуковете в думи от 
два и три звука. 
Чете срички, думи и
изречения.
Разбира смисъла на 
прочетени 
изречения.

Съставят и четат 
думи. Четат изречения
и ги съотнасят към 
картина.
Съставят изречения 
по картина.
Определят мястото на 
буквата в азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обяснение
Устен 
отговор на
въпроси
Четене 
наглас

37. 2. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Н

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно Н. Пише 
срички, думи и 
изречение по 
сетивни опори. 
Пише имена.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
имена и кратки 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
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38. 3. 
Звук/буква 
О о

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква О 
о. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. 
Определя о като 
гласен звук. Чете 
срички, думи и 
изречения. Разбира 
значение на думи и 
смисъл на 
изречение.

Звук и 
буква 
О о.Главна
и малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Гласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Свързване на 
звуков и буквен 
модел.
Четене на срички, 
думи по срички и 
цялостно, изречения.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни 
практичес
ки 
дейности
Устен 
отговор на
въпрос
Четене 
наглас

39. 4. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква о

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно о. Пише 
срички и думи.

Откриване на броя на 
написани срички. 
Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. Откриване и 
писане на думи.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
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40. 5. 
Звук/буква 
О о

Упражнение Начално 
ограмотяване
Умения за учене
Образува правилно 
думи. Определя 
поредността на 
звукове в думи от 
два и три звука. 
Чете срички, думи и
изречения. Разказва
устно по сетивна 
опора.
Разбира значението 
на думи и смисъл на
изречение.

Образуване на имена 
и четене. Четене на 
възклицателни 
изречения във връзка 
с контекст .
Съставяне на 
изречения по картина.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Съставяне 
и 
изиграван
е на 
диалог

41. 6. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква О о

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква О. 

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
имена и кратък текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки
дейности 
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Пише срички и 
преписва кратък 
ръкописен текст. 
Разбира написаното.

Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

42. 7. 
Звук/буква 
И и

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква И 
и. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думата и 
звукови и буквени  
модели. Определя и
като гласен звук.
Чете срички, думи и
изречения. Задава 
въпроси. Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
И и. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Гласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук.
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи на срички и 
цялостно.
Четене на изречения.
Задаване на въпроси 
по картина.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Практичес
ки 
дейности
Устно 
задаване 
на въпроси
по картина

43. 7. 1. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква и

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна
компетентност
Пише и свързва 
правилно и. Пише 

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Съставяне и писане на
думи.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
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срички и думи. ки 
дейности
Самооценк
а

44. 2. 
Звук/буква 
И и

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Определя 
поредността на 
звукове в думи от 
четири звука. Чете 
думи с 
преобразуване и 
изречения. Разбира 
значение на думи и 
смисъл на 
изречение. 
Използва речеви 
етикет.

Четене на думи с 
преобразуване. 
Четене на 
възклицания в 
съответствие с 
контекст. Четене на 
изречения. 
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас
Изиграван
е на 
диалог
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45. 3. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква И

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно И. Пише 
думи и преписва 
кратък ръкописен 
текст. 
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
главни букви И-М.
Писане на имена и 
кратък текст

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Оцветяван
е
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Самооценк
а

46. 4. Зрително-
слухова 
диктовка на
изучени 
букви, 
думи, 
изречения

Упражнение Пише правилно под 
диктовка изучени 
букви, срички, думи 
и кратки изречения.

Писане под диктовка 
на букви, срички и 
трудни думи от 
изреченията.
Четене на 
изреченията и 
преписване под 
диктовка.

Проверка 
на 
тетрадки
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47. 5. 
Звук/буква 
Р р

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Р 
р. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. 
Определя р като 
съгласен звук. Чете 
срички, думи с 
преобразуване, 
изречения. Разбира 
значението на думи 
и смисъл на 
изречения.

Звук и 
буква 
Р р.
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Свързване на 
звуков и буквен 
модел. Четене на 
срички, думи по 
срички и цялостно.
Четене на изречения.
Разказване по картина

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Практичес
ки 
дейности
Устни 
отговори
Четене 
наглас

48. 6. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква р

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква р. 
Пише срички, думи 
и преписва 
изречения. 
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно писане
Повтаряне на думи.
Образуване на думи и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
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тетрадки
Самооценк
а

49. 7. 
Звук/буква 
Р р

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова и
Комуникативна 
компетентност
Образува и чете 
имена. Чете 
изречения. 
Разпознава 
прочетени думи в 
изречение. Разбира 
смисъл на 
изречение – 
преразказва устно 
по сетивна опора.

Образуване и четене 
на имена.
Четене на думи, 
изречения и 
откриване на думите.
Четене на изречения.
Преразказване устно 
по текст и картина.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас
Устен 
разказ по 
текст и 
картина
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50. Но
емв
ри
8.

1. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Р

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Математическа 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Р. 
Пише срички и 
имена. Разбира 
смисъла на 
написаното.

Откриване на броя на 
написани срички. 
Повтаряне на буквата,
срички, имена по 
линия.
Допълване и писане 
на думи в изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Оцветяван
е
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Самооценк
а

51. 2. 
Звук/буква 
Л л

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Л 
л. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя л
като съгласен звук. 
Чете срички и 
образувани думи, 
изречения. 
Разбира смисъла на 
изречения.

Звук и 
буква 
Л л. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Четене на 
срички, думи по 
срички и цялостно. 
Образуване на думи и 
четене. Четене на 
изречения.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
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52. 3. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква л

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква л.
Пише думи. Разбира
значението на думи.

Определяне на броя 
на написани срички.
Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. 
Писане на думи и 
свързване с 
подходящо 
изображение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

53. 4. 
Звук/буква 
Л л

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Чете думи  и кратък
текст – диалог. 
Разбира смисъла на 
прочетеното.

Четене на думи и 
преоткриване в 
изречения. Четене на 
думи с преобразуване.
Четене на диалог и 
думи от изреченията 
по въпрос.
 Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас

26



54. 5. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Л

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Л. 
Пише думи с главна 
и малка буква, 
срички, думи и 
кратък текст. 
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
имена.
Преписване на кратък 
текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Самооценк
а

55. 6. Зрително 
–слухова 
диктовка на
изучени 
букви, 
думи, 
изречения.

Упражнение Пише правилно под 
диктовка изучени 
букви, срички, думи,
изречения.

Писане под диктовка 
на думи. Четене на 
изреченията и писане 
под диктовка.

Проверка 
на 
тетрадки
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56. 7. 
Звук/буква 
Ъ ъ

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Математическа
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ъ 
ъ. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя ъ
като гласен звук. 
Чете срички, думи, 
изречения. Разбира 
значението на думи 
и смисъл на 
изречения.

Звук и 
буква 
Ъ ъ. 
Главна и 
малка, 
ръкописна
и печатна 
буква.
Гласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел. Четене 
на срички, думи по 
срички и цялостно.
Четене на изречения. 
Съставяне на 
изречения по картина.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Практичес
ки 
дейности
Четене на 
глас
Устни 
отговори 
на въпроси

57. 9. 1. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ъ

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква ъ. 
Пише срички и 
думи. Преписва 
печатно написани 
думи. 
Разбира значение на

Откриване на броя на 
написани срички. 
Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на думи 
по картинки.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
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думи. Самооценк
а

58. 2. 
Звук/буква 
Ъ ъ

Упражнение Начално 
ограмотяване 
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Чете думи и разбира
значението им. Чете
кратък текст. 
Разбира смисъла на 
прочетеното. 
Задава въпроси по 
картина.

Четене на думи и 
преоткриване в 
изречение.
Четене на изречения и
текст. Откриване на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас
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59. 3. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ъ

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква Ъ. 
Пише срички и 
преписва кратък 
ръкописен текст. 
Разбира написаното.

Свързване на букви с 
техните елементи.
Писане на буквата и 
срички по линия и 
самостоятелно.
Преписване на текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности.
Оцветяван
е
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

60. 4. 
Звук/буква 
У у

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква У 
у. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя у
като гласен звук. 
Чете срички, думи, 
изречения.
Разбира значението 

Звук и 
буква 
У у. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Гласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел. Четене 
на срички, думи по 
срички и цялостно.
Четене и съставяне на
възклицателни 
изречения според 
контекст.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Устни 
отговори 
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на думи и смисъл на
изречения. Устно 
разказва по 
картина.

на въпроси

61. 5. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква у

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква 
у.Пише срички и 
думи. Пише печатно
написани думи.

Откриване на броя на 
написани срички. 
Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на думи .

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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62. 6. 
Звук/буква 
У у

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Социална 
компетентност
Чете думи с 
преобразуване и 
разбира тяхното 
значение. Чете 
изречения и 
разбира техния 
смисъл. 
Определя броя на 
думите в изречение.

Четене на думи и 
преоткриване в 
изречение. Четене на 
думи и изречения с 
преобразуване. 
Четене на думи от 
изречения по въпроси.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас
Изиграван
е на 
диалог

63. 7. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква У

Нови знания Начално 
ограмотяване 
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква У. 
Разпознава 
елементи на букви. 
Пише срички, 
преписва кратък 
ръкописен текст.

Свързване на изучени 
букви с техните 
елементи. Повтаряне 
на буквата и срички по
линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Свързване
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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64. 10. 1. 
Звук/буква 
Й й

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Й 
й. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. 
Разграничава 
И - Й.Определя й 
като съгласен 
звук.Чете 
срички,думи, 
изречения.Разбира 
значението на думи 
и смисъл на 
изречения.

Звук и 
буква
 Й й. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква. 
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук.
Свързване на звуков и 
буквен модел. 
Сравняване на й-и. 
Четене на срички, 
думи по срички и 
цялостно.
Четене на текст. Устно
преразказване по 
текста и картината.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Устен 
преразказ 
по текст и 
картина

65. 2. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква й

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Математическа 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква й. 
Пише й-и, срички и 

Откриване на броя на 
написани срички. 
Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на думи .

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
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думи. а

66. 3. 
Звук/буква 
Й й

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Образува и чете 
думи. Чете текст. 
Разбира 
прочетеното. 
Разказва по текст и 
картина.

Образуване и четене 
на думи. 
Преоткриване в 
изречения. 
Четене на изречения и
текст. Разказване по 
картина и текст.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас

67. 4. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Й

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Й. 
Пише Й-И. Пише 
срички, думи и 
преписва кратък 
ръкописен текст.

Писане на думи с й-и. 
Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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68. 5. Гласни 
звукове

Обобщение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Знае кои звукове са 
гласни. Определя 
броя на срички в 
думите според броя 
на гласните. Чете 
думи, изречения и 
кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

Четене на думи и 
имена. Четене на думи
с преобразуване, 
изречения. Свързване 
на изречения с 
картина.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас

69. 6. Писане 
букви на 
гласни 
звукове

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Разпознава 
ръкописните 
буквите на гласните
звукове и ги пише 
правилно. Пише 
думи и  изречения.

Оцветяване и писане 
на буквите на 
гласните звукове. 
Четене и писане на 
думи.
Съставяне и писане на
изречения по модели.

Оцветяван
е 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
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70. 7. Съгласни 
звукове

Обобщение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Разбира кои звукове
са съгласни. Чете 
думи, образува 
изречения и 
разбира смисъла 
им. Чете изречения 
и разбира 
прочетеното.

Четене на думи и 
имена. Четене на думи
с преобразуване. 
Съставяне и четене на
изречения. 
Свързване на 
изречения с картина.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас

71. 11. 1. Писане 
букви на 
съгласни 
звукове.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Разпознава 
ръкописните букви 
на съгласните 
звукове и ги пише 
правилно. Преписва 
кратък текст и 
разбира 
написаното.

Оцветяване и писане 
на буквите на 
съгласните звукове. 
Преписване на 
текст.

Оцветяван
е 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
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72. 2. Буква Я я Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Я 
я. Определя 
мястото на  буквата 
в думи по буквени 
модели. Разбира, че 
буква я образува 
срички със 
съгласните. Чете 
срички, думи, текст.
Разбира значението 
на думи и смисъл на
изречения.

Буква Я я Определяне на 
начина, по който се 
пишат думи
от картината по 
буквен модел. Четене 
на срички и думи по 
срички и цялостно. 
Образуване на и 
четене на имена. 
Четене на диалог.

Наблюден
ие
Устно 
обяснение
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас

73. 3. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква я

Нови знания Начално огр 
амотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква я.
Пише срички и думи
с я.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. 
Писане на думи, 
разпределени по 
мястото на я в думите.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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74. 4. Буква Я я Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Чете думи и разбира
тяхното значение. 
Чете кратък текст 
диалог и разбира 
неговия смисъл. 
Участва в диалог.

Четене на думи и 
преоткриване в 
изречения.
Свързване на думи по 
смисъл. Четене на 
думи с преобразуване 
и текст.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас по 
роли

75. 5. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Я

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Я. 
Пише думи и 
преписва кратък 
ръкописен тест.

Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на думи по 
картинки и 
преписване на текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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76. 6. Звукове и
букви я, а, 
и, й

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Разграничава 
гласни и съгласни 
звукове, звук и 
буква. Чете думи, 
образува думи. Чете
текст. Разбира 
прочетеното. Устно 
преразказва по 
текст и картина.

Четене на думи и 
имена.
Свързване на думи с 
картина. Четене на 
диалог и свързване на
изречения с картина.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Устен 
преразказ 
по текст и 
картина 

77. 7. Писане 
на й, я 

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Разпознава 
ръкописни букви 
й ,я. Пише думи с й 
и с я като препис и 
самостоятелно. 
Разбира 
написаното. Пише 
имена.

Оцветяване на й-я.
Преписване на думи и 
допълване на 
изречения. Свързване 
на думи с картина.

Оцветяван
е
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности.
Проверка 
на 
тетрадки
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78. Де
кем
ври
12.

1. 
Звук/буква 
Т т

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Т 
т. Определя мястото
на звука и буквата в
думи и звукови и 
буквени модели. 
Определя т като 
съгласен звук. Чете 
срички, думи, имена
и кратък диалог. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
Т т. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук.

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Свързване на 
звуков и буквен 
модел. Четене на 
срички, думи. 
Преоткриване и 
четене на срички в 
думите. Четене на 
диалог. Четене и 
изговаряне на 
скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
нагла
Изиграван
е на 
диалог

79. 2. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква т

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно т. 
Определя 
поредност на 
звукове и букви в 
петзвукови думи. 
Пише срички и 
думи. Разбира 
значение на думи.

Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Свързване на думи с 
картинка и писане.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а
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80. 3. 
Звук/буква 
Т т

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Чете думи и 
изречения. Разбира 
прочетеното. 
Задава въпроси по 
картина.

Четене на думи и 
свързване по смисъл с
изречение.
Четене на изречения и
свързване с картина.
Отговор на въпроси.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Устен 
отговор на
въпроси
Избор на 
верен 
отговор

81. 4. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Т

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква Т. 
Пише срички и 
думи. Преписва 
кратък ръкописен 
текст.

Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на думи по 
картинка. Преписване 
на текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

41



82. 5. 
Звук/буква 
Д д

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Д 
д. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя д
като съгласен звук. 
Чете срички, думи, 
имена и диалог. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
Д д. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Свързване на 
звуков и буквен 
модел. Четене на 
срички, думи. 
Преоткриване и 
четене в думите на 
срички. Четене на 
диалог. Четене и 
изговаряне на 
скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Четене на 
глас
Изиграван
е на 
диалог

83. 6. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква д

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква д. 
Пише срички и думи
като препис и 
самостоятелно.

Определяне на броя 
на срички. Повтаряне 
на буквата, срички и 
думи по линия и 
самостоятелно 
писане. Свързване на 
думи с картинка и 
писане. Писане на 
отговор на въпрос .

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Съставяне 
и писане 
отговор на
въпрос

42



Самооценк
а

84. 7. 
Звук/буква 
Д д

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Чете думи, 
изречения и текст. 
Разбира 
прочетеното.

Четене на думи и 
свързване по смисъл. 
Четене на изречения, 
текст. Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката. 
Устно преразказване 
на откъс от текст.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас 
Устен 
преразказ 
по текст и 
картина.
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85. 13. 1. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Д

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Д. 
Образува имена, 
пише думи и кратък
текст като препис и 
самостоятелно.

Образуване и писане 
на имена. Повтаряне 
на букви и срички по 
линия, самостоятелно 
писане. Преписване на
думи и текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

86. 2. 
Звук/буква 
С с

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква С 
с. Определя мястото
на звука и буквата в
думи и звукови и 
буквени модели. 
Определя с като 
съгласен звук. Чете 
срички със струпани
съгласни, думи, 
имена и кратък 
диалог. Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
С с. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква. 
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел. Четене 
на срички, думи, 
имена.
Четене на изречения и
свързване с картина. 
Преразказване по 
картината и 
изреченията.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Свързване 
на 
изречения 
с картина.
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87. 3. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква с

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква с. 
Пише срички , думи 
и изречения. Пише с
-със. Разбира 
написаното.

Определяне на броя 
на написани срички. 
Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на с-със.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Избор на 
верен 
отговор
Самооценк
а

88. 4. 
Звук/буква 
С с

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Чете думи и 
изречения, в които 
те трябва да се 
употребят. Чете 
кратък текст. Устно 
преразказва по 
текст и картина.

Четене на думи и 
допълване по смисъл 
в изречения.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения по въпроси.
Отговор на въпрос. 
Определяне на 
мястото на буквата.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор
Устен 
преразказ 
по текст и 
картина.
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89. 5. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква С

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква С. 
Пише срички, думи 
и кратък ръкописен 
текст като препис и 
самостоятелно.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. Преписване на
думи и писане на думи
по картинка.
Преписване на текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

90. 6. 
Звук/буква 
З з

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква З 
з. Определя мястото
на звука и буквата в
думи и звукови и 
буквени модели. 
Определя з като 
съгласен звук. Чете 
срички със струпани
съгласни, думи, 
имена и текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква
З з. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Свързване на 
звуков и буквен 
модел. Четене на 
срички, думи, имена. 
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
от текста по картина.
Отговор на въпроси.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Избор на 
верен 
отговор
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91. 7. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква з

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква з. 
Пише срички, думи 
и преписва 
ръкописно написано
изречение. Разбира 
написаното.

Определяне на броя 
на написани срички. 
Повтаряне на буквата,
срички и думи по 
линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на думи по 
картинки. Преписване 
на изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

92. 14. 1. 
Звук/буква 
З з

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Чете думи и 
образувани от тях 
имена. Разбира 
значението им.
Чете  текст. Разбира
прочетеното. Устно 
разказва по 
картина.

Четене на думи и 
имена.
Откриване в 
изречения.
Четене на съчетания 
от думи. Свързване с 
картинка. 
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения по въпроси.
Отговор на въпрос.
Определяне на 
мястото на буквата.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор
Устен 
преразказ 
по текст и 
картина.
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93. 2. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква З

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква З. 
Пише думи с малка 
буква и имена. 
Пише текст.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на З-Е. Писане
на имена.
Препис на думи за 
допълване в текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

94. 3. Звук и 
буква К к

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква К 
к. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели.
Определя к като 
съгласен звук. Чете 
срички със струпани
съгласни, думи, 
имена и текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
К к. 
Главна и 
малка 
буква, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Четене на думи и 
свързване с картина.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
от текста по картина.
Четене и изговаряне 
на скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Четене на 
изречения 
по картина
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95. 4. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква к

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква к. 
Пише срички, думи. 
Съставя и пише 
изречение. Разбира 
написаното.

Определяне на броя 
на написани срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи. 
Писане на думи за 
един и много 
предмети.
Съставяне и писане на
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

96. 5. 
Звук/буква 
К к

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Съставя и чете думи
и кратък текст. 
Разбира 
прочетеното. Устно 
съставя изречения 
по картина.

Четене на текст 
по изречения и 
цялостно. Четене на 
думи от изречения по 
въпроси.
Съставяне и четене на
думи.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Четене и 
Изиграван
е на 
диалог
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97. 6. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква К

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква К. 
Пише думи с малка 
буква и имена. 
Пише срички и 
думи. Преписва 
кратък печатен 
текст. Озаглавява.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на К-Н.
Писане на имена и 
думи, от които са 
образувани.
Препис на думи и 
текст. Озаглавяване 
на текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

98. 7. Коледа. 
Нова година

Упражнение Езикова 
компетентност
Културна 
компетентност
Назовава детайли 
от картина. Чете 
думи и кратки 
текстове. Разбира 
прочетеното. 
Разказва устно по 
сетивна опора.

Четене на думи с 
преобразуване.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения и
думи от текста по 
картина.
Разказ по картина.

Наблюден
ие
Практичес
ки 
дейности
Четене на 
глас
Устен 
разказ по 
картина и 
текст
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99. Яну
ари
15.

1. 
Звук/буква 
Г г

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Г 
г. Определя мястото
на звука и буквата в
думи и звукови и 
буквени модели 
Определя г като 
съгласен звук. Чете 
срички, думи, имена
и кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква
Г г. Главна
и малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук.
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Четене на думи. 
Свързване с картина.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
от текста по картина.
Четене и изговаряне 
на скороговорка.
Отговор на въпрос.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Избор на 
верен 
отговор

10
0.

2. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква г

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна
компетентност
Математическа 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква г. 
Пише срички, думи 
и изречения. Пише 

Определяне на броя 
на написани срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи. 
Писане на думи за 
един и много 
предмети с г в края.
Препис на изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
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10
1.

3. Звук и 
буква Г г

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Социална 
компетентност
Чете изречения и 
кратък текст. 
Подрежда 
изречения по 

Четене на думи и 
допълване в 
изречения.
Четене на изречения и
свързване с картина.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Отговор на въпрос. 
Преразказ по текст и 
картина.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане10

2.
4. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Г

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква Г. 
Пише думи, имена. 
Съставя по опори 
кратък текст и го 
пише.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на Г-Т-Р.
Писане на думи по 
картини.
Съставяне на текст по
опори и писане под 
диктовка.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Съставяне 
на текст 
по опори
Проверка 
на 
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10
3.

5. 
Звук/буква 
П п

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква П 
п. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. 

Звук и 
буква 
П п. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук.
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Четене на ръкописно 
написани изречения.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
от текста по въпроси.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Избор на 
верен 
отговор10

4.
6. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква п

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Математическа 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква п.
Разграничава при 
писане п и т. Пише 
срички, думи. 
Съставя и пише 

Определяне на броя 
на написани срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на т-п.
Препис на думи. 
Писане по картинки.
Съставяне и
препис на изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Съставяне 
и писане 
на 
изречение
Проверка 

53



10
5.

7. 
Звук/буква 
П п

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Социална 
компетентност
Чете думи с 
преобразуване,
изречения и думи, 
които се съдържат 
в тях, кратък текст. 
Преразказва устно 

Четене на думи и 
допълване в 
изречения.
Четене на думи и 
преоткриване в 
изречения.
Четене на думи с 
преобразуване. 
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Преразказване по 
текст и картина.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас 106

.
16. 1. Писане 

на главна 
ръкописна 
буква П

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква П. 
Разграничава при 
писане главни 
букви 
П-Т. Пише имена и 
преписва ръкописен
текст. Разбира 
написаното.

Решаване на 
кръстословица.
Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на П-Т.
Писане на имена.
Препис и озаглавяване
на текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Съставяне 
на текст 
по опори
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

54
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.

2. 
Звук/буква 
Б б

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Б 
б. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели.
Определя б като 
съгласен звук. Чете 
срички, думи, имена
и кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
Б б. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена .
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения в текста по 
въпроси.
Четене и изговаряне 
на скороговорка.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Озаглавяв
ане
на текст
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

108
.

3. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква б

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Пише и свързва 
правилно буква б. 
Пише срички, 
образува и пише 
думи. Пише 
изречения. Разбира 
написаното.

Определяне на броя 
на срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на б-д.
Препис на думи. 
Писане на изречения и
избор на отговор.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Избира 
верен 
отговор
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
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а

109
.

4. 
Звук/буква 
Б б

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Чете думи и ги 
свързва по смисъл с
изречение. Чете 
думи с б в края. 
Чете кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

Четене на съчетания 
от думи и свързване с 
изречения.
Четене на думи с б в 
края.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Преразказ по текст и 
картина.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор

110
.

5. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Б

Нови знания Начално 
ограмотяване 
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Б. 
Пише срички, имена
и думи с б в края. 

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на имена.
Писане на думи с б в 
края.
Препис текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
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Преписва печатен 
текст.
Разбира написаното.

на 
тетрадки
Самооценк
а

111
.

6. 
Звук/буква 
Ф ф

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ф 
ф. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. 
Определя ф като 
съгласен звук. Чете 
срички, думи, имена
и кратък текст. 
Разбира 
прочетеното. 
Преразказва устно 
по текст и картина.

Звук и 
буква
Ф ф. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Свързване и четене по
смисъл на думи.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения в текста по 
въпроси.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Свързване 
на 
изречения 
от текста с
картина
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.

7. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ф

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква ф. 
Пише срички и 
думи, думи за един 
и много предмети. 
Преписва печатно 
написано 
изречение.
Разбира написаното.

Определяне на броя 
на срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи. 
Писане на думи за 
един и много 
предмети.
Препис на изречения и
избор на отговор. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

113
..

17. 1. 
Звук/буква 
Ф ф

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Чете думи и текст. 
Разбира 
прочетеното.
Съставя изречения 
по картина.

Образуване и четене 
на думи.
Четене на думи с ф в 
края.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи в 
изречения от текста 
по въпроси и 
изречения по картина.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор
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.

2. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ф

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Ф. 
Пише срички, 
имена. Преписва 
печатно написан 
кратък текст.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане. Писане на 
думи за допълване в 
изречения.
Препис на текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

115
.

3. 
Звук/буква 
В в

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква В 
в. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели.
Определя в като 
съгласен звук. Чете 
срички , думи, 
изречения. Чете 
текст. Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
В в. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Съставяне и четене на
изречения.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения в текста по 
въпроси.
Четене и изговаряне 
на скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
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.

4. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква в

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква в. 
Пише срички, думи, 
изречение. 
Разграничава и 
пише думи.
Разбира написаното.

Определяне на броя 
на срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи.
Разграничаване и 
писане на думи.
Препис на изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

117
.

5. 
Звук/буква 
В

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Социална 
компетентност
Чете думи и 
изречения с 
употреба на в-във. 
Чете текст. Разбира 
прочетеното.

Четене на в-във
в изречение.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Свързване на части от
текста с картина.
Избор на отговор.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор
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.

6. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква В

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише думи с в 
накрая. Пише 
имена. Преписва 
печатно написан 
кратък текст.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на имена. 
Писане на в-във в 
изречения.
Препис на текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

119
.

7. Звук 
буква Ш ш

Нови знания Начално 
ограмотяване.
Езикова 
компетентност 
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ш 
ш. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя 
ш като съгласен 
звук. Чете срички, 
думи, имена. 
Образува и чете 
изречения. Чете 
кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква
Ш ш. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква.
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук.
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Съставяне и четене на
изречения.
Четене на думи за 
допълване в 
изречения.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения в текста по 
въпроси
Четене и изговаряне 
на скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 14 седмици X 7 часа седмично = 98 часа

12
0.

Фе
вру
ари
18.

1. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ш

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква ш. 
Пише срички, думи, 
изречение.
Разбира написаното.

Определяне на броя 
на срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи.
Съставяне и писане на
думи и изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Образуван
е и писане 
на 
изречение
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

12
1.

2. 
Звук/буква 
Ш ш

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Комуникативна 
компетентност
Чете думи, думи за 
един и много 
предмети. Чете 
текст. Разбира 
прочетеното.

Четене на думи за 
един и много 
предмети. Четене на 
думи и свързване с 
изображение.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Отговор на въпроси. 
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 

62



наглас 
Устен 
преразказ 
по текст и 
картина

12
2.

3. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ш

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Ш. 
Пише срички, думи, 
имена. Преписва 
печатно написан 
кратък текст.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на 
имена. Писане на 
думи по картинки.
Препис на текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

12
3.

4. 
Звук/буква 
Ж ж

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Социална 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ж 

Звук и 
буква 
Ж ж. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква
Съгласен 

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Свързване на думи по 

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни  и 
творчески
практичес
ки 

63



ж. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. Определя 
ж като съгласен 
звук. Чете срички, 
думи, имена. Чете 
кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

звук смисъл.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения в текста по 
въпроси.
Четене и изговаряне 
на скороговорка.

дейности
Четене на 
глас
Четене на 
изречения 
от текста 
по картина

12
4.

5. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ж

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
Комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква ж. 
Пише срички, думи, 
думи с ж в края, 
изречения. Разбира 
написаното.

Определяне на броя 
на срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи.
Писане на думи с ж в 
края.
Допълване на думи в 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Образуван
е и писане 
на 
изречение
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

64



12
5.

6. Звук и 
буква Ж ж

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна
компетентност
Чете думи с ж в 
края. Чете 
изречения с 
допълване на думи 
по смисъл. Чете 
кратък текст. 
Разбира 
прочетеното.

Четене на думи с ж в 
края и думи за 
проверка имена и 
думи названия.
Четена на въпрос и 
избор на отговор.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Отговор на въпрос.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор

12
6.

7. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ж

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно буква Ж. 
Пише имена. 
Преписва кратък 
печатно написан 
текст. Разбира 
написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис и писане на 
имена. Препис на 
текст. 

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

65
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19. 1. Съгласни 
звукове

Обобщение Езикова 
компетентност 
Комуникативна 
компетентност
Знае кои звукове са 
съгласни. Чете думи
със  със съгласни т, 
с, к, п, ф, ш в края. 
Чете текст. Разбира 
прочетеното

Назоваване на буквите
на съгласни звукове.
Четене на думи и думи
за проверка.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
от текста по въпроси.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки
дейности
Четене 
наглас
Четене на 
думи в 
изречения 
по въпроси

128
.

2. Писане 
букви на 
съгласните 
звукове т, 
д, с, з, к, г, 
п, б, в, ф, ш,
ж. 

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Умения за учене
Разпознава 
ръкописните букви 
на изучени съгласни
звукове. Пише 
ръкописните букви, 
думи, думи за един 
и много предмети.
Разбира написаното.

Оцветяване и писане 
на съгласни.
Писане на думи с б, в,
ж в края и думи по 
картинки.
Допълване на букви в 
думи от текст.

Оцветяван
е
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
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3. Съгласни 
звукове

Упражнение Езикова 
компетентност 
Комуникативна 
компетентност
Чете текст по 
изречения и 
цялостно. Разбира 
прочетеното.
Преразказва устно 
по картинка и текст.
Разбира 
прочетеното.

Назоваване на
буквите на съгласните
звукове. 
Четене на приказка по
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения и 
изречения от текста 
по въпроси.
Преразказване на 
откъс от приказката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности.
Четене на 
глас
Избор на 
верен 
отговор

130
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4. Писане 
букви на 
съгласни 
звукове

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Допълва и пише 
думи в текст. Чете и
разбира 
написаното. 
Отговаря на 
въпроси.

Четене на думи и думи
за проверка. Четене 
на текст и допълване 
на думи.
Отговор на въпрос.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности.
Писмен 
отговор на
въпроси.
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5. 
Звук/буква 
Ч ч

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ч 
ч. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели. 
Определя ч като 
съгласен звук. Чете 
срички, думи, 
имена, текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
Ч ч. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения в текста по 
въпроси.
Отговор на въпрос.
Четене и изговаряне 
на скороговорка

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене на 
глас
Избор на 
верен 
отговор
Устни 
отговори 
по въпроси

132
.

6. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ч

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно ч. Пише 
срички, думи, 
изречения. Разбира
написаното.

Определяне на броя 
на срички.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Препис на думи.
Препис на изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Образуван
е и писане 
на думи
Проверка 
на 
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тетрадки
Самооценк
а
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7. Звук и 
буква Ч ч

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Социална 
компетентност
Чете и допълва по 
смисъл думи в 
изречение.Чете 
текст. Разбира 
прочетеното.

Четене и допълване 
на думи в изречения.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения по въпроси.
Отговор на въпрос.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Наблюден
ие
Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас 
Избор на 
верен 
отговор
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20. 1. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ч

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно Ч.Пише 
букви срички, думи. 
Избор на думи по 
смисъл.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на имена.
Допълване на думи в 
изречения от текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

135
.

2. 
Звук/буква 
Х х

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Х 
х. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели.
Определя х като 
съгласен звук. Чете 
срички , думи, 
имена, текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
Х х. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква
Съгласен 
звук

Изговаряне на думи по
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. 
Свързване на звуков и 
буквен модел.
Четене на срички, 
думи, имена.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи в 
изречения по въпроси.
Четене и изговор на 
скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Четене на 
изречения 
по картина
Опити за 
наизустява
не
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3. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква х

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно х. Пише 
срички, думи, 
изречения. Разбира
написаното.

Определяне на броя 
на написани думи.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на думи.
Преписване на 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение 
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Образуван
е и писане 
на 
съчетания 
от думи
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

137
.

4. 
Звук/буква 
Х х

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Комуникативна 
компетентност
Чете думи и текст. 
Прави избор по 
смисъл.
Разбира 
прочетеното.

Четене на думи и 
свързване с 
изображение.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
по картина.
Отговор на въпрос.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас 
Избор на 
верен 
отговор
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Свързване 
на думи с 
картина

138
.

5. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Х

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно Х. Пише 
срички, имена. 
Избор на думи по 
смисъл.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на имена.
Допълване на думи в 
изречения от текст.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

72
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6. 
Звук/буква 
Ц ц

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност 
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ц 
ц. Определя 
мястото на звука и 
буквата в думи и 
звукови и буквени 
модели.
Определя ц като 
съгласен звук. Чете 
срички , думи, 
имена, текст. 
Разбира 
прочетеното.

Звук и 
буква 
Ц ц. 
Главна и 
малка, 
печатна и 
ръкописна
буква
Съгласен 
звук

Изговор на думи по 
картина и определяне 
на мястото на новия 
звук. Свързване на 
звуков и буквен 
модел.
Четене на срички, 
думи, имена 
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи в 
изречения по въпроси.
Четене и изговор на 
скороговорка.

Наблюден
ие
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Четене на 
думи 
детайли от
картина по
картина
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7. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ц

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Математическа 
компетентност
Пише и свързва 
правилно ц. Пише 
срички, думи, 
изречения. Разбира
написаното.

Определяне на 
честотата на написана
сричка.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Преписване на думи.
Преписване и 
образуване на 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
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Самооценк
а
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21. 1. 
Звук/буква 
Ц ц

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Чете думи и текст. 
Прави избор по 
смисъл. Разбира 
прочетеното.

Четене на думи и 
допълване в 
изречения по смисъл.
Четене на съчетания 
от думи и свързване с 
изображение.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
по картина.
Отговор на въпрос.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Избор на 
верен 
отговор
Свързване 
на  думи с 
изображен
ие
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2. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ц.

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Пише и свързва 
правилно Ц. Пише 
срички, имена. 
Избор на думи по 
смисъл.
Разбира написаното.

Повтаряне на буквата 
и срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на имена.
Допълване на думи в 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

143
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3.Съгласни 
звукове

Обобщение Езикова 
компетентност 
Умения за учене
Знае кои звукове са 
съгласни. Чете 
текст. Разбира 
прочетеното.

Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Откриване в 
изречения от текста 
думи с изучени 
съгласни. 
Озаглавяване на 
текст. Четене на 
изречения по въпроси.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Озаглавяв
ане
Четене на 
думи от 
изречения 
по въпроси
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4. Писане 
букви на 
изучени 
съгласни 
звукове.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава 
ръкописните букви 
на съгласните 
звукове. Пише думи.
Прави избор по 
смисъл. 
Разбира написаното.

Оцветяване на букви 
на съгласни звукове.
Решаване на 
кръстословица.
Допълване на букви в 
думи и думи в 
изречения.
Четене на написаното.

Оцветяван
е
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
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5. Съгласни 
звукове

Упражнение Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Чете текст. 
Разбира 
прочетеното.

Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Откриване и 
четене на думи с 
букви на съгласни в 
изречения от текст. 
Четене на изречения 
по въпроси.

Практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене на 
глас 
Четене на 
думи в 
изречения 
по 
въпроси, 
четене на 
изречения 
по въпроси
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6. Писане 
букви на 
изучени 
съгласни 
звукове.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише букви, думи.
Прави избор по 
смисъл.
Разбира написаното.

Писане на имена. 
Писане на думи с й-и. 
Допълване на букви ч-
ц в думи. Допълване и
писане на предлози в 
изречения.

Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
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7. Буква Щ 
щ

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Комуникативна 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Щ 
щ. Определя 
мястото на  буквата 
в  думи по буквени 
модели. Разбира, че 
буква щ не 
образува срички. 
Чете срички, думи, 
текст. Разбира 
значението на думи 
и смисъл на 
изречения.

Буква щ Определяне на 
мястото на новата 
буква в буквен модел. 
Четене на срички, 
думи.Четене на текст 
по изречения и 
цялостно.
Четене на думи в 
изречения по въпроси.
Изговор на 
скороговорка.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Откриване
и четене 
на думи с 
щ
Четене на 
диалог

77
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Ма
рт
22.

1. Писане 
на малка
ръкописна 
буква щ

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и
комуникативна 
компетентност
Математическа 
компетентност
Пише и свързва
правилно щ. Пише 
срички, думи, 
изречения. Разбира 
написаното.

Определяне на 
честотата на написана
буква.
Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на щ-ш, щ-ц.
Препис на думи.
Свързване на думи с 
изображение
Препис на изречение.

Демонстра
ция
Устно 
обсъждане
Практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

149
.

2. Буква Щ 
щ

Упражнение Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Чете думи и кратък 
текст.

Решаване на 
кръстословици.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
текст с щ. Четене на 
изречения по въпроси.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Откриване
в 
изречения 
от текста 
думи с щ и
четене

78
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3. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Щ 

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно Щ. Пише 
имена и изречение. 
Разбира написаното.

Повтаряне на буквите 
по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на имена и 
изречения.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Писане на 
въпрос и 
отговор

151
.

4.Буква Ю 
ю

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Културна 
компетентност
Познава малка и 
главна, печатна и 
ръкописна буква Ю 
ю. Определя 
мястото на буквата 
в  думи по буквени 
модели. Разбира, че 
буква ю образува 
срички. Чете 
срички, думи, 
имена. Разбира 
значението на думи 
и смисъл на 
изречения.

Буква ю Определяне на 
мястото на новата 
буква в буквен модел. 
Четене на срички, 
думи, имена. Четене 
на текст по изречения 
и цялостно.
Четене на думи в 
изречения по въпроси.
Четене по роли.
Четене и изговор на 
скороговорка.

Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Откриване
и четене 
на думи с 
ю
Четене на 
думи в 
изречения 
по въпроси

79
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5. Писане 
на малка 
ръкописна 
буква ю 

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова и 
комуникативна 
компетентност
Пише и свързва
правилно ю. Пише 
срички, думи. 
Разбира
написаното.

Повтаряне на буквата,
срички по линия и 
самостоятелно 
писане.
Разграничаване и 
писане на думи 
според мястото на 
буквата.

Демонстра
ция
Устно 
обсъждане
Практичес
ки 
дейности 
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

153
.

6 .Буква Ю 
ю

Упражнение Езикова 
компетентност 
Комуникативна 
компетентност
Чете изречения и 
текст. 
Прави избор по 
смисъл. Разбира 
написаното.

Четене на думи с 
преобразуване.
Допълване на 
изречения с думи. 
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
текст с ю. Преразказ 
на откъс по картина и 
текст.
Определяне на 
мястото на буквата в 
азбуката.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Откриване
в 
изречения 
от текста 
думи с ю и 
четене

80



7. Писане 
на главна 
ръкописна 
буква Ю.

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно Ю. Пише 
имена и текст. 
Отговаря на въпрос.

Повтаряне на буквите 
по линия и 
самостоятелно 
писане.
Писане на Ю-О, 
Ю-Н. Писане на 
имена.
Препис на текст и 
отговор на въпрос.

Демонстра
ция
Устно 
обяснение
Практичес
ки 
дейности
Писане на 
отговор
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

154
.

23. 1.Букви щ, 
я, ю

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Чете думи, 
изречения и текст.

Назоваване на 
буквите.
Четене на текста по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
по ключови думи и 
картина.

Практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Четене на 
думи в 
изречения 
по въпроси
Откриване
и четене 
на думи с 
щ, я, ю

81
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2.Букви щ, 
я,ю

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Чете думи, 
изречения и текст.

Четене и свързване на
думи по смисъл. 
Четене на думи и 
допълване в 
изречения. Четене на 
текст по изречения и 
цялостно. Четене на 
думи от изречения в 
диалога по въпроси.

Практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Четене на 
думи в 
изречения 
по въпроси
Откриване
и четене 
на думи с 
щ, я, ю

156
.

3. Писане 
на думи с я,
ю.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно изучени 
букви. Разбира 
написаното.

Оцветяване на букви в
скрити картини.
Разпределяне и 
писане на думи с 
изучените букви.
Допълване на думи в 
изречения от текст.

Оцветяван
е
Устно 
обяснение
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки

82
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4. Буква ь 
и съчетание
ьо.

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Културна 
компетентност
Познава буква ь и 
буквосъчетание ьо.
Пише буквата и 
буквосъчетанието. 
Пише
думи. Прави избор 
по смисъл.
Разбира написаното.

Буква ь.
Буквосъче
тание ьо.

Определяне на 
мястото на ьо в 
буквен модел. 
Четене на думи, 
имена. Четене на 
текст по изречения и 
цялостно.
Четене на думи в 
изречения по въпроси.
Четене на изречения 
по картина.

Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Откриване
и четене 
на думи с 
ьо
Четене на 
изречения 
по въпроси

158
.

5. Писане 
на буква ь и
на думи с 
ьо.

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно ь и ьо. 
Разбира написаното.

Писане на ь и ьо.
Писане на думи с ьо 
по образец и по 
картина.
Допълване на 
изречения

Демонстра
ция
Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

83
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6. 
Съчетание 
Йо, йо

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Чете срички, думи, 
имена и кратък 
текст. Разбира 
значение на думи и 
смисъл на 
изречение и текст.

Буквосъче
тание йо.

Определяне на 
мястото на йо в думи. 
Четене на срички и 
думи.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи с йо в 
изречения от текста. 
Четене на думи в 
изречения по въпроси.
Преразказване по 
текст и картина.

Практичес
ки 
дейности
Четене 
наглас
Откриване
и четене 
на думи с 
йо
Четене на 
думи в 
изречения
та и 
изречения 
в
текста по 
въпроси

160
.

7. Писане 
на думи с 
буквосъчет
ание йо.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Пише и свързва 
правилно йо. 
Разбира 
написаното.

Разпознаване на йо в 
думи.
Писане на имена и 
подреждане в азбучен
ред.
Разпределяне и
писане на думи 
според мястото на йо.
Препис на изречение.

Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

84
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24. 1. 
Съчетание 
йо, ьо

Упражнение Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Познава и 
разграничава 
съчетания ьо – йо. 
Чете думи и текст. 
Разбира 
прочетеното.

Четене на думи и 
имена и свързване по 
смисъл с изречения и 
с изображение.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на думи от 
изречения по въпроси.
Четене на изречения 
по картина

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Откриване
и четене 
на думи в 
изречения 
и на 
изречения 
В текста 
по въпроси

162
.

2. Писане 
на думи с 
ьо, йо.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Разграничава 
съчетания ьо, йо. 
Пише думи, имена и
изречение.
Разбира написаното.

Писане на думи с ой в 
края и с йо, с йо и ьо.

Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

85
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3. Писане 
на думи с 
ьо, йо.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Разграничава 
съчетания ьо, йо. 
Пише имена.
Разбира написаното.

Образуване и писане 
на имена от думи 
названия.
Писане на имена с я и 
ьо.
Писане на изречение.

Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

164
.

4. Четене на
думи с дж, 
дз

Нови знания Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Познава съчетания 
дж и дз в думи. 
Чете срички и думи.
Чете текст. 
Отговаря на въпрос.
Разбира 
прочетеното.

Четене на срички и 
думи с дж и дз.
Четене на думи с дж и
жд. Четене на текст 
по изречения и 
цялостно. Четене на 
думи с дж и дз в 
текста. Четене на 
думи в изречения по 
въпроси. Четене и 
изговаряне на 
скороговорка.

Практичес
ки 
дейности
Четене на 
глас
Откриване
и четене 
на думи с 
дж и дз
Избор на 
верен 
отговор

86
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5. Писане 
на думи с 
дз.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Познава съчетание 
дз в думи. Пише 
думи с дз. 
Съставя и пише 
изречения. Прави 
избор по смисъл.
Разбира написаното.

Писане на думи с дз. 
Съставяне и писане на
изречения.
Допълване с думи на 
изречения в текст.

Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

166
.

6. Писане 
на думи с 
дж.

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност 
Познава съчетание 
дж.
Пише думи. Прави 
избор по смисъл.
Разбира написаното.

Писане на думи за 
един и много 
предмети по 
картинки.
Допълване на дж или 
жд в думи от текст.
Четене на текста и 
подчертаване на думи
с дж

Устно 
обсъждане
Репродукт
ивни и 
творчески
практичес
ки 
дейности
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

87
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7. Азбука. 
Гласни и 
съгласни 
звукове

Обобщение Езикова 
компетентност
Културна 
компетентност
Разграничава звук и
буква, гласни и 
съгласни звукове. 
Познава букви. Знае
азбучния ред на 
буквите.
Чете текст.
Разбира 
прочетеното.

Обяснение по образец 
– букви на гласни и 
съгласни звукове, 
само букви. Отгатване
на гатанка.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
от текста по избор.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Четене на 
думи от 
изречения 
и на 
изречения 
от текста 
по въпроси

168
.

25. 1. Писане – 
звукове и 
букви

Упражнение Начално 
ограмотяване
Езикова 
компетентност
Разграничава 
печатни и 
ръкописни букви. 
Разпознава и пише 
букви. Пише думи и 
изречения. 
Разбира написаното.

Назоваване и писане 
на буквите.
Допълване на 
пропуснати букви в 
думи от текст. 
Записване на 
отговорите.
Препис на изречение 
от текста.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Допълване
по смисъл
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

88
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2. 24 май Упражнение Езикова 
компетентност
Културна 
компетентност
Чете текст.
Разбира 
прочетеното.

Слушане на разказ от 
учителя. Задаване на 
въпроси по него. 
Разглеждане на 
картината и съставяне
на изречения по нея.
Четене на текста по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
по въпроси.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Четене на 
думи от 
изречения 
и на 
изречения 
от текста 
по въпроси

170
.

3. Писане – 
Всички букви 
зная

Упражнение Езикова 
компетентност
Математическа 
компетентност
Пише думи и 
изречения 
самостоятелно.
Определя брой на 
звукове и срички в 
думи.
Определя гласни и 
съгласни звукове в 
думи.

Писане на букви и 
думи.
Обясняване на 
написаното.

Репродукт
ивни
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане

89



171
.

4. Вече мога 
да чета

Упражнение Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Чете текст и 
съотнася към 
картина.

Отгатване на гатанка.
Решаване на 
занимателна задача.
Четене на текст по 
изречения и цялостно.
Четене на изречения 
по въпроси.

Репродукт
ивни и 
творчески 
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Четене 
наглас 
Четене на 
думи от 
изречения 
и на 
изречения 
от текста 
по въпроси

172
.

5. Писане – 
Всички букви 
зная 

Упражнение Начално 
ограмотяване 
Езикова 
компетентност
Пише думи и 
изречения 
самостоятелно.
Разбира написаното.

Допълване с думи на 
изречения.
Свързване на речеви 
етикет с картина и 
писане на думите.

Творчески
практичес
ки 
дейности
Устно 
обсъждане
Проверка 
на 
тетрадки
Самооценк
а

173
.

6. Диктовка – 
писане на думи
и текст 

Упражнение Езикова 
компетентност
Може да пише 
самостоятелно и 
правилно букви в 

Писане под диктовка 
на текст и думи.

Проверка 
на 
тетрадки

90



думите, думи и 
изречения

174
.

7. Любими 
приказки

Диагностик
а

Езикова 
компетентност
Чете текст и 
разбира 
прочетеното.

Четене на откъси от 
приказки и свързване 
с изображение.

Проверка 
на 
уменията 
за четене с
разбиране

175
.

Апр
ил
26.

1. Общуване 
(КРУ)

Упражнение Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Прилага правилата 
за речево общуване 
(поздрави, 
благодарност, 
молба). Разпознава в
потока на речта 
езикови единици. 
Чете с разбиране 
малки по обем 
художествени и 
нехудожествени 
текстове.

Назоваване на 
различни видове 
общуване. 
Разпознаване на 
различни начини на 
общуване – вербално и
невербално.

Може да 
озаглавява
текст и да 
запише 
правилно 
заглавието
. 
Подрежда 
правилно 
изречения 
в текст. 
Употребяв
а уместно 
думи от 
речевия 
етикет с 
оглед на 
конкретна 
комуникат
ивна 
ситуация.

176
.

2. Звук и 
буква. Азбука

Упражнение Езикова 
компетентност
Осмисля разликата 

Нагледно представяне
на звуково-буквения 
състав на думите. 

Разпознава
звук и 
буква, 
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между звук и буква.
Актуализира 
знанията за реда на 
буквите в 
българската азбука. 
Разграничава буквен
и звуков състав на 
думата

Осмисляне на реда на 
буквите в азбуката. 
Осъзнаване на 
смислоразличителната
роля на буквите в 
думите (развиване на 
умения за 
трансформиране на 
думи и образуване на 
нови думи).

гласни и 
съгласни 
звукове.
Разпознава
сричка в 
думата.

177
.

3. Гласни и 
съгласни 
звукове

Упражнение Езикова 
компетентност
Разграничава гласен
от съгласен звук.
Разпознава гласни и
съгласни в думата.
Образува думи чрез 
заместване и 
размесване.

Разграничаване на 
гласни от съгласни 
звукове. Изговаряне 
правилно на звуковете
в думите. Означаване 
с букви на звуковия 
състав и строеж на 
думите, без да се 
пропускат букви. 
Писане под диктовка 
на букви и думи. 
Поправяне на грешки в
думите с помощта на 
учителя.

Разгранича
ва гласни 
от 
съгласни 
звукове; 
изговаря 
правилно 
звуковете 
в думите; 
означава с 
букви 
звуковия 
състав и 
строеж на 
думите, 
без да 
пропуска 
букви; 
писане под
диктовка 
на букви и 
думи; 
поправяне 
на грешки 
в думите с 
помощта 
на 
учителя.
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178
.

4. Татковина,
Отечество

Нови знания Литературна 
компетентност
Разбира 
конкретното 
съдържание на 
текст
Умее да чете 
подборно на глас 
думи в изречението 
и на изречението в 
текста.

Отговор на въпроси по
текста. Изграждане на
умение за изразяване 
на лично мнение.
Отговор на въпроси 
към художествен 
текст

Рецитиран
е на 
стихотворе
ние.
Изразява 
лично 
мнение.
Обяснява 
лексикалн
ото 
значение 
на дума

179
.

5. Родна реч Нови знания Литературна 
компетентност
Разпознава смисъла 
на думи в 
художествен текст 
според употребата 
им. Чете 
изразително. 

Стихотвор
ение

Задаване на въпроси 
по съдържанието на 
изучавания текст.
Отговор на кратки 
въпроси върху текст.
Овладяване на умения 
за възприемане на 
художествен текст

Четат 
гладко 
изречения 
от текста и
текста.
Разгранича
ват при 
четене 
интонацио
нно 
изречения
та в 
текста.

180
.

6. Родна реч Упражнение Литературна 
компетентност
Разпознава смисъла 
на думи в 
художествен текст 
според употребата 
им. Чете 
изразително. 

Задаване на въпроси 
по съдържанието на 
изучавания текст.
Отговор на кратки 
въпроси върху текст.
Овладяване на умения 
за възприемане на 
художествен текст

Четат 
гладко 
изречения 
от текста.
Разгранича
ват при 
четене 
интонацио
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Разпознава ключови 
понятия в текст

нно 
изречения
та в 
текста.

181
.

7. 
Извънкласно 
четене 

Нови знания Литературна 
компетентност
Усъвършенства 
умения за четене и 
овладява умения за 
възприемане на 
художествен текст.

Книга Четене на текст с 
разбиране на 
конкретното и 
образно-
емоционалното 
съдържание.

Четат 
гладко 
изречения 
от текста.
Разгранича
ват при 
четене 
интонацио
нно 
изречения
та в 
текста.

182
.

27. 1. Текст (КРУ) Упражнение Комуникативна 
компетентност
Езикова 
компетентност
Разграничава текст 
от изречение.
Разбира същността 
на текст.
Извлича ключова 
информация от 
текст.

Създаване на кратък 
текст.
Разграничаване на 
изречение от текст.
Разбиране на смисъла 
на текст. Извличане на
съществена 
информация от текст. 
Определяне на 
граници на 
изречението в текста. 
Различаване на писмен
от устен текст.

Разпознава
какво е 
текст.
Създава 
кратък 
текст.

 

183
.

2. Текст (КРУ) Упражнение Комуникативна 
компетентност
Езикова 
компетентност

Създаване на кратък 
текст.
Разграничаване на 
изречение от текст.

Разпознава
какво е 
текст.
Създава 
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Разграничава текст 
от изречение.
Разбира същността 
на текст.
Извлича ключова 
информация от 
текст.

Разбиране на смисъла 
на текст. Извличане на
съществена 
информация от текст. 
Определяне на 
граници на 
изречението в текста. 
Различаване на писмен
от устен текст.

кратък 
текст.

184
.

3. Дума. 
Сричка

Упражнение Езикова 
компетентност
Разбира същността 
на понятието 
сричка.
Разбира модела на 
разграничаване на 
срички в думите.
Разбира 
лексикалното 
значение на думите.

Разделяне на думите 
на срички.
Разбиране на 
лексикалното 
значение на думата.
Разделяне правилно 
думите на части за 
пренасяне.
Разграничаване на 
сричките в думата. 
Разпознаване на 
лексикалното 
значение на думите. 
Употребяване на 
думите правилно с 
оглед на значението 
им.

Разпознава
сричка в 
думата.
Разбира 
лексикалн
ото 
значение 
на думи. 
Свързва 
думите в 
изречение.

185
.

4. Пренасяне 
на части на 
думата на 
нов ред.

Нови знания Езикова 
компетентност
Разпознава модела 
на разделяне на 
думите на части за 
пренасяне. 
Пренася правилно 

Разделяне правилно 
думите на части за 
пренасяне.
Пренасяне правилно 
части от думите

Диктовка
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думите на части. 
Оформя графически 
правилно думите 
при пренасяне на 
части от тях на нов 
ред. Конструира 
изречение.
Използва думи за 
здравословни храни.

186
.

5. Аз съм 
българче

Нови знания Литературна 
компетентност
Четат подборно 
думи от текст като 
отговор на въпрос.

Отговор на въпроси 
към текст.
Развиване на умения 
за четене с разбиране.

Открива 
връзката 
между 
текст и 
илюстраци
я към 
текста. 
Чете 
подборно 
начало и 
край на 
текста

187
.

6. Обич,
Врабче

Нови знания Литературна 
компетентност
Свързва 
представата за 
герой с неговото 
описание и с 
постъпки от текста.
Умее да отговори на
въпрос върху 
текста. 

Разказ Наблюдаване на 
детайлите в текста. 
Разбиране на 
отношението на героя 
към неговите 
родители.
Разбиране за силата 
на майчината любов, 
показана чрез 
готовността на 
майката да спаси 
рожбата си, без да 

Чете 
подборно 
начало и 
край на 
текста.
Определят
героите в 
текста.
Чете 
подборно 
думи и 
изречения 
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мисли за себе си. 
Осмисляне на 
ролевите отношения в 
семейството

за 
постъпкит
е на героя 
и ги 
свързва с 
негово 
нравствен
о качество.

188
.

7. Врабче Упражнение Литературна 
компетентност
Изграждане на 
характеристика на 
герой чрез 
изпълнение на 
езикови задачи.

Споделяне на 
прочетеното от текста 
и наученото от него.
Обвързване на езикови
единици със смисъла 
на художествения 
текст.

Чете 
подборно 
начало и 
край на 
текста.
Определя 
героите в 
текста.
Чете 
подборно 
думи и 
изречения 
за 
постъпкит
е на героя 
и ги 
свързва с 
негово 
нравствен
о качество.

189
.

28. 1. Общуване 
(КРУ)

Упражнение Езикова 
компетентност
Комуникативна 
компетентност
Прилага правилата 

Назоваване на 
различни видове 
общуване. 
Разпознаване на 
различни начини на 

Може да 
озаглавя 
текст и да 
запише 
правилно 
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за речево общуване 
(поздрави, 
благодарност, 
молба). Разпознава в
потока на речта 
езикови единици. 
Чете с разбиране 
малки по обем 
художествени и 
нехудожествени 
текстове.

общуване – вербално и
невербално.

заглавието
. 
Подрежда 
правилно 
изречения 
в текст. 
Употребяв
а уместно 
думи от 
речевия 
етикет с 
оглед на 
конкретна 
комуникат
ивна 
ситуация.

190
.

2. Изречение Упражнение Езикова и 
комуникативна 
компетентност
Разбира връзката 
между дума и 
изречение.
Оформя графично 
правилно 
изречение.
Разбира смисъла на 
дадено изречение.
Пише правилно 
изречение под 
диктовка.

Различаване на дума 
от изречение. 
Разбиране на 
смисловата цялост на 
изречението.
Оформяне графически 
правилно на началото 
и на края на 
изречението.

Пише 
правилно 
изречение 
с главна 
буква в 
началото и
с 
препинате
лен знак в 
края.
Конструир
а 
изречение.
Редактира 
с помощта 
на учителя
графичнот
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о 
оформяне 
на 
изречение
то.
Пише 
правилно в
изречение
то с/със, 
в/във.

191
.

3. Думи с а-
ъ, о-у, е-и

Упражнение Езикова 
компетентност
Преписва букви и 
думи.
Поправя с помощта 
на учителя 
допуснати грешки.
Представяне на 
буквен модел на 
думата.
Изгражда умения за 
редактиране.

Разпознаване на а-ъ, 
о-у, е-и в думите.
Проверка на думи.

Пише 
правилно 
думи с а-
ъ, о-у, е-
и.
Прави 
проверка 
на 
правописа 
на а-ъ, о-
у, е-и в 
думите.

192
.

4. Помагам 
на бате

Нови знания Литературна 
компетентност
Разбира 
конкретното 
съдържание на 
приказка.

Приказка Изводи за 
трудолюбието и 
отговорността като 
ценни нравствени 
качества на човек. 
Устен преразказ на 
откъс от приказка.
Извличане на ключови 
значения от 
художествен текст.

Чете 
подборно 
изречения 
от диалог 
в текста и 
ги 
съотнася 
към герой.
Чете 
подборно 
думи и 
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изречения 
от текста 
по 
илюстраци
я и по 
въпроси.

193
.

5. Помагам 
на бате

Упражнение Литературна 
компетентност
Преразказва устно 
откъс от приказка.
Извлича ключови 
значения от 
художествен текст.

Съзнателно участие в 
обсъждане на 
опорните думи труд и 
трудолюбие.
Извеждане на поуката 
от
приказката.

Чете 
подборно 
изречения 
от диалог 
в текста и 
ги 
съотнася 
към герой.
Чете 
подборно 
думи и 
изречения 
от текста 
по 
илюстраци
я и по 
въпроси.

194
.

6. Моята 
сестричка 
Ана

Нови знания Литературна 
компетентност
Разбира връзката 
между заглавието и 
съдържанието на 
текста.

Отговор на въпрос във 
връзка със 
съдържанието на 
текста.
Оцветяване на 
илюстрация по текста.
Обвързване на 
заглавие на текст с 
неговото съдържание.

Чете 
подборно.
Открива 
думи и 
изрази, 
които се 
отнасят до
характери
стика на 
герой в 
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текста.
195
.

7. 
Извънкласно 
четене 

Нови знания Литературна 
компетентност
Усъвършенства 
умения за четене и 
овладяване на 
умения за 
възприемане на 
художествен текст.

Корици Четене на текст с 
разбиране на 
конкретното и 
образно-
емоционалното 
съдържание.

Прилага 
техники на
четене с 
разбиране.
Разбира 
обяснение
то на 
непознати 
думи и 
думи с 
образно-
емоционал
но 
значение и
ги 
използва в 
речта си.

196
.

Ма
й
29.

1. Съчинение
по серия от 
картини

Упражнение Комуникативна и 
езикова 
компетентност
Разпознава 
същността на 
съчинението като 
вид текст.
Разбира 
последователността
при създаване на 
текст по картини.

Развиване на умения 
за работа с визуална 
опора.
Осмисляне на въпроси 
към картини.
Откриване на 
смисловите връзки 
между картини.
Развиване на умения 
за създаване на 
писмен текст.
Развиване на умения 
за извличане на 
съществена 
информация.
Редактиране с 

Озаглавяв
а текст.
Създава 
кратък 
текст.
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помощта на учителя 
на собствен текст.
Измисляне на герои и 
случка в текст. 
Ориентиране в 
представена нагледна 
опора. 
Редактиране на 
собствен текст.
Развиване на умения 
за формулиране на 
въпроси.

197
.

2. Съчинение
по серия от 
картини

Упражнение Комуникативна и 
езикова 
компетентност
Разпознава 
същността на 
съчинението като 
вид текст.
Разбира 
последователността
при създаване на 
текст по картини.

Развиване на умения 
за работа с визуална 
опора.
Осмисляне на въпроси 
към картини.
Откриване на 
смисловите връзки 
между картини.
Развиване на умения 
за създаване на 
писмен текст.
Развиване на умения 
за извличане на 
съществена 
информация.
Редактиране с 
помощта на учителя 
на собствен текст.
Измисляне на герои и 
случка в текст. 
Ориентиране в 
представена нагледна 
опора. 

Озаглавяв
а текст.
Създава 
кратък 
текст.
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Редактиране на 
собствен текст.
Развиване на умения 
за формулиране на 
въпроси.

198
.

3. Думи с т – 
д, с – з, к – г

Упражнение Езикова 
компетентност
Прави проверка на 
правописа на 
съгласни звукове в 
края на думата. 
Поправяне с 
помощта на учителя
на допуснати 
грешки при 
употребата на 
съгласни звукове в 
думите.

Преписване на букви и
думи.
Разбиране на 
разликата между 
изговор и правопис.
Изграждане на умения
за редактиране. 
Изграждане на умения
за преобразуване.

Пише 
правилно 
думи с т – 
д, с – з, к 
– г, като 
свързва 
думите с 
думи за 
проверка.

199
.

4. Думи с п – 
б, ф – в, ш – 
ж

Упражнение Езикова 
компетентност
Прави проверка на 
правописа на 
съгласни звукове в 
края на думата. 
Поправяне с 
помощта на учителя
на допуснати 
грешки при 
употребата на 
съгласни звукове в 
думите.

Преписване на букви и
думи.
Поправяне с помощта 
на учителя на 
допуснати грешки при 
употребата на 
съгласни звукове в 
думите. Разбиране на 
разликата между 
изговор и правопис

Пише 
правилно 
думи с п-б,
ф-в, ш-ж.
Прави 
проверка 
на думи.

200
.

5. Първите 
уроци 
Малък Пенчо

Нови знания Литературна 
компетентност

Изводи за героите въз 
основа на действията 

Ориентира
се в 
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Развива умение за 
изказване на 
собствено 
твърдение по 
проблем.

и мислите им. 
Изразяване на 
собствени 
преживявания, 
провокирани от 
съдържанието на 
художествен текст.
Свързване на собствен
опит с представеното 
в текста.

текста, 
като 
извлича 
смисъл от 
него.
Чете 
подборно.

201
.

6. Случка в 
класната 
стая

Нови знания Литературна 
компетентност
Разбира ролята на 
диалога в текст.
Прави изводи по 
текста.

Построяване на 
отговор, който се 
основава на твърдение
от текста.

Умее да 
отговори 
на въпрос, 
като прави
извод от 
текста.
Разбира 
връзката 
между 
заглавието
и 
съдържан
ието на 
текста.

202
.

7. Случка в 
класната 
стая

Упражнение Литературна 
компетентност
Работи с разбиране 
върху текста.
Разширява знанията
за задълбочена 
работа върху 
текста.
Актуализира 

Построяване на 
отговор, който се 
основава на твърдение
от текста.

Умее да 
отговори 
на въпрос, 
като прави
извод от 
текста.
Разбира 
връзката 
между 
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знанията върху 
текст и ги 
затвърдява.

заглавието
и 
съдържан
ието на 
текста.

203
.

30. 1. Устен 
преразказ 
(КРУ)

Упражнение Комуникативна 
компетентност
Познава понятието 
преразказ и го 
разграничава от 
разказ

Създаване на устен 
преразказ.
Ориентиране в устен 
текст.
Разграничаване на 
писмен от устен текст.
Отговор на въпроси по
съдържанието на 
текст.

Създава 
кратък 
устен 
преразказ.
Разгранича
ва 
съчинение 
от картини
от 
преразказ.

204
.

2. Думи с ьо 
или йо

Упражнение Езикова 
компетентност
Разпознава ьо/йо в 
думите.

Преписване правилно 
на думи с ьо/йо. 
Писане под диктовка 
на думи с ьо/йо. 
Съставяне на 
изречение. 
Разпознаване на думи, 
назоваващи професии.

Пише 
правилно 
думи с 
ьо/йо
Разпознава и
употребява 
правилно 
ьо/йо/ио в 
думите. 
Осмисля 
условията за
поява на 
ьо/йо в 
думите.

205
.

3. Най-
скъпоценния
т плод

Нови знания Литературна 
компетентност
Извежда поуката от 
приказката. 
Прави връзка между

Свързване на поуката 
с опорните думи ум и 
умен

Тълкува 
художеств
ен текст 
чрез 
разсъжден

105



илюстрацията и 
текста

ие. 
Открива 
връзката 
между 
илюстраци
я и текст.

206
.

4. Най-
скъпоценния
т плод

Упражнение Литературна 
компетентност
Извлича 
информация от 
текст.
Осмисля различни 
аспекти на текст.

Тълкуване на 
художествен текст 
чрез разсъждение.
Умение за 
интерпретиране на 
художествен текст 
чрез опорни въпроси.

Открива 
връзката 
между 
илюстраци
я и текст.

207
.

5. Приятел 
пръв, 
Страхлив 
другар

Нови знания Литературна 
компетентност
Усъвършенства 
четене с разбиране.
Може да участва в 
спор.

Съставяне на 
изречение с думи от 
текст с цел 
характеризиране на 
герой.

Може да 
постави 
подходящо
заглавие 
на текста. 
С думи от 
текста 
може да 
състави 
изречение,
което 
характериз
ира героя.

208
.

6. Приятел 
пръв, 
Страхлив 
другар

Упражнение Литературна 
компетентност
Разбира ролята на 
съпоставката между
двама герои

Съпоставяне между 
герои в текста.
Преразказ на отделни 
моменти от текста.

Може да 
постави 
подходящо
заглавие 
на текста. 
С думи от 
текста 
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може да 
състави 
изречение,
което 
характериз
ира героя.

210
.

7. 
Извънкласно 
четене 

Нови знания Литературна 
компетентност
Усъвършенства 
умения за четене и 
овладяване на 
умения за 
възприемане на 
художествен текст.

Обвързване на 
илюстрация с текст.
Подборно четене.
Отговор на въпроси 
към текст.

Чете текст 
с 
разбиране 
на 
конкретно
то и 
образно-
емоционал
ното 
съдържан
ие.

211
.

31. 1. Съчинение
по серия от 
картини

Упражнение Комуникативна 
компетентност
Разпознава 
същността на 
съчинението като 
вид текст. 
Разбира 
последователността
при създаване на 
текст по картини.

Развиване на умения 
за работа с визуална 
опора.
Осмисляне на въпроси 
към картини.
Откриване на 
смисловите връзки 
между картини.
Развиване на умения 
за създаване на 
писмен текст.
Развиване на умения 
за извличане на 
съществена 
информация. 
Редактиране с 
помощта на учителя 

Озаглавяв
а текст.
Създава 
кратък 
текст.
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на собствен текст.
Измисляне на герои и 
случка в текст. 
Ориентиране в 
представена нагледна 
опора.
Редактиране на 
собствен текст.
Развиване на умения 
за формулиране на 
въпроси.

212
.

2. Съчинение
по серия от 
картини

Упражнение Комуникативна 
компетентност
Разпознава 
същността на 
съчинението като 
вид текст.
Разбира 
последователността
при създаване на 
текст по картини.

Развиване на умения 
за работа с визуална 
опора.
Осмисляне на въпроси 
към картини.
Откриване на 
смисловите връзки 
между картини.
Развиване на умения 
за създаване на 
писмен текст.
Развиване на умения 
за извличане на 
съществена 
информация. 
Редактиране с 
помощта на учителя 
на собствен текст.
Измисляне на герои и 
случка в текст. 
Ориентиране в 
представена нагледна 
опора.
Редактиране на 

Озаглавяв
а текст.
Създава 
кратък 
текст.
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собствен текст.
Развиване на умения 
за формулиране на 
въпроси..

213
.

3. Думи с Й 
или И

Упражнение Езикова 
компетентност
Разпознава й/и в 
думите. 
Разпознава 
употребата на й/и в 
думи за единствено 
и множествено 
число.

Преписване на думи с 
и/й.
Писане под диктовка 
думи с и/й.
Съставяне на изречение.
Обясняване на 
лексикалното значение на 
думите.
Осмисляне на условията 
за поява на и/й в думите.

Пише 
правилно 
думи с и/й.

214
.

4. Думи с Я и
Ю

Упражнение Езикова 
компетентност
Разпознава 
разликата между 
звук и буква
Разпознава я/ю в 
думите.

Преписване на думи с 
я/ю.
Пише под диктовка 
думи с я/ю.
Съставяне на изречение.
Обясняване на 
лексикалното значение на 
думите.
Осмисляне на условията 
за поява на я/ю в думите.

Пише 
правилно 
думи с 
я/ю.

215
.

5. Пързалка 
за облаче
Звездолет

Нови знания Литературна 
компетентност
Прави изводи, като 
се опира на текста.
Различава разказ от 
стихотворение на 
емпирична основа.

Гатанка Откриване на отговор 
на гатанка и 
свързване с темата на 
текста.
Изграждане на 
творчески отговори, 
свързани с 
въображение.

Открива 
ключови 
думи и 
изрази в 
текста.
Осмисля 
текста 
през 
собствения
жизнен 
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опит.
216
.

6. Пип, Пип, 
Пип

Нови знания Литературна 
компетентност
Умее да работи с по-
голям художествен 
текст и да 
представи всички 
герои.

Разпознаване на 
значението на думи.
Свързване на думи с 
изображение.
Устен преразказ на 
част от текста.

Свързва 
думи с 
назовани 
действия 
на героите

217
.

7. Пип, Пип, 
Пип

Упражнение Литературна 
компетентност
Отговаря на 
въпроси с изразен 
аналитичен 
характер.
Може да изиграе по 
роли случка от 
текста.

Изиграване по роли на 
случка от текста.
Свързване на 
съдържанието на 
текст с изображение 
чрез подборно четене.

Свързва 
думи с 
назовани 
действия 
на героите

218
.

32. 1. Думи с щ Упражнение Езикова 
компетентност
Разпознава 
разликата между 
звук и буква.
Разпознава буквата 
щ в думите.

Писане под диктовка 
или самостоятелно на 
думи с щ. 
Съставяне на 
изречение. 
Обясняване на 
лексикалното 
значение на думи.
Конструиране на думи 
чрез промяна на 
буквата в тях. 
Конструиране на 
изречение. 
Конструиране на 
форми на думите по 
образец.

Пише 
правилно 
думи с щ.

219
.

2. Думи с дж
и дз

Упражнение Езикова 
компетентност

Преписване на думи с 
дж/дз. 

Пише 
правилно 
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Разпознава 
разликата между 
звук и буква
Разпознава дж/дз в 
думите.

Писане под диктовка 
на думи с дж/дз. 
Съставяне на 
изречение 
самостоятелно или по 
образец.

думи с 
дж/дз.
Разпознава
употребат
а на 
буквосъчет
анието 
дж/жд 

220
.

3. Вече мога 
сам

Диагностик
а на 
изходното 
равнище

Езикова 
компетентност
Качествено 
определяне на 
резултатите от 
езиковото обучение 
в първи клас.

Поправяне на текст. 
Писане правилно на 
съгласни и гласни 
звукове в думите. 
Писане правилно на 
думи с 
йо/ьо/ю/я/щ/дж/дз.

Пише 
правилно 
текст под 
диктовка.
Прави 
проверка 
на думи 
със 
съгласен 
звук в 
края.
Прави 
проверка 
на 
неударени 
гласни 
звукове в 
думите.
Създава 
изречение.

221
.

4. Трети март Нови знания Литературна 
компетентност
Възприема 
художествен текст, 
посветен на 

Разбиране на 
значението на 
националния празник.

Обвързва 
художеств
ен текст с 
допълните
лни 
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историческо 
събитие. 

познания.

222
.

5. Цветница, 
Гергьовден, 
Златното 
яйце

Нови знания Литературна 
компетентност
Познава пролетните
фолклорни 
празници. 

Тълкуване на ролята 
на сетивни представи 
в текст.
Използване на устни 
благопожелания, 
свързани с празничния
календар.

Разбира 
кой 
празник е 
пролетен и
се чества 
от всички. 
Познава 
различни 
обреди от 
празнични
я 
календар.

223
.

6. Златното 
яйце

Упражнение Литературна 
компетентност
Обвързва 
художествен текст с
обреден календар.

Свързване на ключови 
думи с части от 
текста.
Използване на устни 
благопожелания, 
свързани с празничния
календар на 
българския народ.

Познава 
ключови 
дати от 
празнични
я календар
и разказва 
за тях.

224
.

7. 
Извънкласно 
четене 

Нови знания Литературна 
компетентност
Усъвършенства 
умения за четене и 
овладяване на 
умения за 
възприемане на 
художествен текст.

Обвързване на 
илюстрация с текст.
Четене подборно.
Отговор на въпроси 
към текст.

Чете текст 
с 
разбиране 
на 
конкретно
то и 
образно-
емоционал
ното 
съдържан
ие.
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............................................. Изготвил:
……………...........................………

(гр./с. ................................. (име и фамилия)
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