
Директор:

     (Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 2. КЛАС

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на
оценяване по теми

и/или раздели

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1. Какво научих в 

1. клас
Диагностика Установяването на равнището на 

знанията и уменията на учениците се 
извършва чрез решаване на задачи, 
свързани с учебното съдържание в 1. 
клас и във връзка с резултатите, 
предвидени в учебната програма.

Работи върху тестови задачи и извършва практическа дейност, 
свързани с основните очаквани резултати в края на 1. клас.
Ученикът назовава и определя части в един механизъм, правила
за безопасност, функции на предмети, основни икономически 
понятия. В диагностичната процедура е включена и 
практическа задача за изработване на модел по техническа 
рисунка.

тестово оценяване

2. 2. Животни във 
фермата

Нови знания Посочва основни грижи за домашните 
животни - хранене, поене, почистване 
и подслон.

Ученикът участва в дискусия за отглеждането на домашните 
животни и труда на хората, които се грижат за тях. Посочва и 
назовава грижите за обслужване на животните.
Изпълнява операциите рязане, биговане, прегъване, лепене, 
като се придържа към образеца и технологията.
(околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/конструиране на изделие по 
зададен негов образ, като търси подобие.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка 

3. 3. Сандвичи Нови знания Посочва начини за студена обработка 
на хранителните продукти.

студена
обработка на
хранителни
продукти

Ученикът описва и изпълнява начини за студена обработка на 
хранителни продукти. Прилага практически основните 
технологични операции при приготвяне на сандвичи. Спазва 
представената технология. Дава идеи.
(околен свят, БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/изразяване в 
писмена и устна форма на български език. Социални и 
граждански компетентности/самостоятелно избиране на 
организацията на дейността – индивидуална, групова.

заключителна 
дискусия, 
дегустиране на 
готовите сандвичи, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

4. 4. Ключодържател Свързва елементи от текстил чрез 
шиенe.
Оценява своята и работата на другите 
по зададени критерии.

текстил
шиене

Ученикът се запознава с текстилните материали и шиенето като
технологична операция, бод тропоска. Осъществява 
практическа работа при изпълнение на основни етапи в 
изработване на изделието. Оценява изделие  на основата на 

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 



предварително зададени критерии.
Изпълнява операциите рязане, шиене, съединяване на халка.
 (БЕЛ)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество/шиене и украсяване на текстилни материали с бод 
тропоска.

обобщаване, оценка, 
самооценка

5. 5. Моята градинка Нови знания Познава начини за засаждане на 
растения чрез луковица.

засаждане

Ученикът дискутира основните начини за отглеждане на 
растения. Запознава се със засаждане на луковица. Изпълнява 
технология за засаждане и отглеждане на растение.
(околен свят)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен 
начин на живот и спорт/засаждане на растения чрез луковици.

заключителна 
дискусия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

6. 6. Играчка от 
текстил

Затвърдяване Свързва елементи от текстил чрез 
шиенe.

Ученикът обсъжда и посочва начини за украса на текстилни 
изделия. Актуализира и прилага знания и умения за изпълнение
на операцията шиене. Изпълнява съединителен и декоративен 
бод тропоска при изработване на играчката. Дава примери и 
идеи.
(околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество/шиене и украсяване на текстилни материали с бод 
тропоска.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

7. 7. Нашето 
стопанство

Обобщаване В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на 
работата по темата „Планиране и обработка“. Учителят 
организира дискусия за активизиране на мисленето на 
учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в 
съдържанието като подготовка за самостоятелната работа с 
работния лист. Съчетава се интелектуалната дейност с 
практическа работа за прилагане на наученото.
(БЕЛ)
Компетентности в областта на българския език/изразяване в 
писмена и устна форма на български език.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

8. 8. Професиите на 
хората около нас

Нови знания Разбира, че за труда си хората 
получават заплащане.
Посочва значимостта на всяка 
професия за общността. доход

Ученикът назовава различни професии, свързва трудът на 
хората с ползата за обществото. Научава и обяснява връзката 
между трудът и заплащането.
За операционализиране на понятията е предвидена практическа
дейност и работен лист.
(БЕЛ, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/участие в сюжетна игра, 
свързана с популярни професии.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

9. 9. Хайде на пазар Нови знания Познава местата, на които закупува 
основни стоки за дома.

семеен бюджет
разход

Ученикът назовава и изброява местата, на които се осъществява
търговска дейност, свързва употребата на стоки и услуги с 
понятията разход и семеен бюджет. Осъществява планиране, 
създаване на бюджет, опитва самостоятелно вземане на 
решения.
(математика, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/участие в благотворителни 

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,
оценка, самооценка



дейности (дарения, базари).
10. 10. Ремонт у дома Нови знания Познава основна услуга, която ползва 

(сервиране, подстригване, ремонт) и 
др.

Ученикът дискутира и описва дейности и професии, които 
предоставят услуги, свързани с основни ремонтни дейности. 
Прави избор и изработва изделие, като реже, сгъва, съединява.
(математика, околен свят, изобразително изкуство).
Инициативност и предприемчивост/участие в сюжетна игра, 
свързана с удовлетворяване на потребностите и желанията на 
членовете на семейството.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

11. 11. В ресторанта Нови знания Осъзнава, че изразходването на пари за
потребностите и желанията на 
семейството трябва да се планира.
Познава основна услуга, която ползва 
(сервиране, подстригване, ремонт)

Ученикът дискутира и описва дейности и професии, които 
предоставят услуги, свързани с обслужване на местата за 
хранене(сервиране). Изработва изделие, като сгъва и съединява.
(околен свят, математика)
Социални и граждански компетентности/участие в сюжетна 
игра, свързана с популярни професии.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

12. 12. Модерна 
прическа

Нови знания Познава местата, на които използва 
основни услуги (сервиране, 
подстригване или ремонт).

Ученикът дискутира и описва дейности и професии, които 
предоставят услуги, свързани с поддържане на външния вид на 
човека. Прави избор и изработва изделие като реже, сгъва, 
огъва, съединява. Обсъжда и предлага идеи за бизнес. 
(БЕЛ, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/проучване на местата, 
където ползва услуги и закупува стоки за дома.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

13. 13. Да посрещнем 
Коледа

Затвърдяване Свързва изразходването на парите в 
семейството със задоволяването на 
неговите потребности и желания.

Ученикът разказва за традициите и обичаите при посрещането 
на Коледа. Свързва подготовката и посрещането на празниците 
с разходи.
Изработва празнична украса и организира празничен базар.
(околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество /изработване на изделия, свързани с подготовката на
разнообразни празници и обичаи.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

14. 14. Семеен съвет Обобщаване В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на 
работата по темата „Професии и предприемачество“. Учителят 
организира дискусия за активизиране на мисленето на 
учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в 
съдържанието като подготовка за самостоятелната работа с 
работния лист. Съчетава се интелектуалната дейност с 
практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна 
дискусия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

15. 15. Домашни уреди Нови знания Познава предназначението и начина на
използване на популярни електроуреди
(прахосмукачка, сешоар).
Посочва основни правила за безопасна
работа с електроуреди.

Ученикът изброява домашни електроуреди, които се използват 
в бита на хората и правилата за тяхната употреба.
Използва печатна разгъвки и подръчни материали за 
изработване на модел чрез рязане с ножица, огъване и 
съединяване чрез залепване.
(околен свят, БЕЛ)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/участие в сюжетна игра с 
използване на модели на прахосмукачка и сешоар.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

16. 16. Перална машина Затвърдяване Посочва основни правила за безопасна Ученикът назовава и описва предназначението на машини, заключителна 



работа с електроуреди. които помагат за изпълнението на различни битови дейности от
ежедневието на хората (перална машина).
Използва рязане с ножица, съединяване чрез залепване, за 
определяне и свързване на надписи върху пералните машини и 
изпълнението на различни действия от програмите за пране.
(околен свят, изобразително изкуство)
Умения за общуване на чужди езици/апликиране на популярни 
надписи на чужд език (оn, off, stop, final, entry, exit) при 
създаване на конструкции и модели.

дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

17. 17. Катапулт Нови знания Разграничава детайлите в механизъм.

лост

Ученикът се ориентира на практическа основа в същността на 
понятието лостов механизъм – разглежда примери, описва 
приложението му, разграничава детайлите.
Изработва забавна играчка от подръчни материали.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/изработване на изделие с 
лостов механизъм.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

18. 18. Везна Нови знания Използва лостов механизъм в 
конструкции или модели.

Ученикът изпълнява операциите рязане, биговане, прегъване, 
съединяване при обработка на хартия и картон и подръчни 
материали.
Осъществява подвижно съединение между части на 
конструкцията на изделие. Конструира модел на везна.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/изработване на изделие с 
лостов механизъм.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на
оценяване по теми

и/или раздели

Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. 1. В света на 

техниката
Обобщаване В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на 

работата по темата „Уреди, машини, механизми“. Учителят 
организира дискусия за активизиране на мисленето на 
учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в 
съдържанието като подготовка за самостоятелната работа с 
работния лист. Съчетава се интелектуалната дейност с 
практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

20. 2. Баба Марта Затвърдяване Прилага начини за обработка на 
хартия и картон при работа с други 
материали с листова форма.
Свързва получаването на хартията и 
картона с изразходване на природни 

Ученикът обработва хартия, картон, текстилни материали чрез 
рязане, усукване, връзване. Осъществява пренос на умения за 
обработка на различни материали с листова форма.
Изработва изделия по образец. Дава идеи и взема решения в 
контекста на темата.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 



ресурси. (околен свят)
Умения за учене/използване на различни инструменти и 
спазване инструкциите за безопасност.

самооценка

21. 3. Гривна за мама Нови знания Разпознава растителен и животински 
произход на текстилните материали.

Ученикът се запознава с произхода на текстилни материали. 
Работи с прежда като преплита, връзва и украсява с мъниста.
Конструира играчка по инструкция и образец.
(изобразително изкуство, околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество/рисуване и моделиране на различни по 
предназначение конструкции, изделия, модели.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

22. 4. Великден Затвърдяване Прилага начини за обработка на 
хартия и картон при работа с други 
материали с листова форма.
Оценява своята и работата на другите 
по зададени критерии.

Ученикът реже хартия по права и крива линия и прегъва. 
Конструира самостоятелно, като спазва технологията 
Великденска украса. Обсъжда и дава оценка на изделие по 
зададени критерии.
(изобразително изкуство, математика)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия. 
Умения за учене/очертаване и изрязване на материали с листова
форма.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

23. 5. Играчка от 
пластмаса

Нови знания Разграничава хартията и пластмасата, 
като сравнява техни свойства.

пластмаса

Ученикът се запознава със свойствата на хартията и 
пластмасата, сравнява ги. Изработва играчка, като комбинира 
елементи от пластмаса. Осъществява достъпен опит, като 
формулира извод.
(изобразително изкуство, БЕЛ)
Умения за учене/анализиране и описване на модели, изделия.
Умения за учене/изработване на модели, изделия от хартия, 
природни материали, текстил, пластмаса.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

24. 6. Контейнер за 
отпадъци

Нови знания Обяснява ползата от разделното 
събиране на отпадъци.

Ученикът дискутира разделното събиране на отпадъци, тяхната 
преработка и значението за опазването на природата. 
Комбинира хартия, картон и подръчни материали за 
изработване на контейнери за отпадъци. Прилага неподвижно 
свързване на елементи. Ориентира се по знаците на опаковките 
за възможността да бъде преработван един материал.
(БЕЛ)
Инициативност и предприемчивост/събиране на отпадъчни и 
опаковъчни материали за конструиране и моделиране.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, оценка, 
самооценка

25. 7. Пазя природата Обобщение В темата се прави цялостно обобщение на съдържанието на 
работата по темата „Инструменти и материали“. Учителят 
организира дискусия за активизиране на мисленето на 
учениците, обобщаване и извеждане на основните акценти в 
съдържанието като подготовка за самостоятелната работа с 
работния лист. Съчетава се интелектуалната дейност с 
практическа работа за прилагане на наученото.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

26. 8. Вятърна 
мелница

Затвърдяване Изработва модел на обект, който 
използва вятъра като източник на 
енергия.

Ученикът реже хартия/картон по права и крива линия.
Комбинира ги с пластмасови части. Провежда опит и 
наблюдава как работи моделът на вятърна мелница.
Осъществява подвижно съединение на части от механизъм за 

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,



задвижване на модели.
(изобразително изкуство, околен свят)
Инициативност и предприемчивост/събиране на отпадъчни и 
опаковъчни материали за конструиране и моделиране.
Компетентности в областта на българския език/използване на 
различни източници за проучване и отделяне на съществена 
информация.

оценка, самооценка

27. 9. Приказен герой Нови знания Моделира, като използва подвижно 
свързване на елементи и модули.

подвижно
свързване

Ученикът обработва хартия, картон и пластмаса при 
изработване на играчка, като осъществява подвижно и 
неподвижно свързване.
(околен свят, математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/използване на подвижно 
свързване на части, елементи или модули.
Изработване на изделие с лостов механизъм.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

28. 10. Старата крепост Нови знания Изработва модели на технически или 
архитектурни обекти чрез печатни 
разгъвки на отворени кутии.

конструкция

Ученикът обработва хартия и картон за изработване на модели 
на сгради. Конструира изделие по инструкция, образец и 
собствен замисъл.
(математика, изобразително изкуство)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/използване на печатна 
разгъвка на отворена кутия при изготвянето на модел от картон.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
изделия, 
обобщаване, оценка, 
самооценка

29. 11. Балон Затвърдяване Прави предложения за решаване на 
различни задачи чрез техническа 
рисунка.

Ученикът описва и свързва изделие с техническа рисунка.
Реже по права и крива линия. Връзва и лепи елементи от 
хартия. Изпробва модела.
(математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/конструиране на изделие по 
зададен негов образ, като търси подобие.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

30. 12. Царска корона Нови знания Посочва значението на непрекъсната и
прекъсната, тънка и дебела линия в 
графични изображения.

Ученикът демонстрира умения за сгъване на хартия за 
получаване на фигура (оригами). Разпознава и прилага 
значенията на различни видове линии.
(математика, околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в 
природните науки и технологиите/използване на графично 
изображение при работа по изделие.

заключителна 
дискусия, преглед и 
анализ на готовите 
модели, обобщаване,
оценка, самооценка

31. 13. Пътешествие 
във времето

Обобщение Ученикът демонстрира овладените знания и умения през 
годината.

заключителна 
дискусия, оценка, 
самооценка

32. 14. Какво научих 
във 2. клас

Диагностика Установяването на равнището на 
знанията и уменията на учениците се 
извършва чрез решаване на задачи, 
свързани с учебното съдържание в 
първи клас и във връзка с резултатите, 
предвидени в учебната програма - 
материали, инструменти, операции, 

Ученикът работи върху тестови задачи и извършва практическа
дейност.
Решава задачи, свързани с учебното съдържание във втори клас 
и във връзка с резултатите, предвидени в учебната програма - 
материали, инструменти, операции, свойства, хранителни 
продукти, практически умения, инициативност и 
предприемчивост.

тестово оценяване



свойства, хранителни продукти, 
практически умения, инициативност и 
предприемчивост.

РАЗРАБОТИЛ: .........................................................

(Име, фамилия, подпис)


