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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет български език и литература за 2. клас

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа
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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 Литература

Преговор от първи 
клас

Преговор от 
първи клас

Знае имена на известни 
автори на детски 
произведения. Познава 
съдържанието на изучени 
литературни 
произведения. Чете с 
разбиране.

Изпълняване на 
диагностични задачи в 
тетрадката по четене.
Установяване на уменията 
за четене с разбиране – 
върху основата на първия 
текст в читанката за втори 
клас (стихотворението 
„Първи училищен ден“, 
Елин Пелин). Обсъждане на 
чувствата и преживяванията
на героите от 
стихотворението. Научаване
наизуст на части от него. 

Устна и писмена 
проверка

2 Български език

Да си припомним 
наученото в първи 
клас

Преговор от 
първи клас

Пише думи и изречения, 
като спазва изучените в 
първи клас книжовни 
норми.

Попълване на пропуснати 
букви в думи. Графично 
оформяне на изречение. 
Пренасяне на части от 
двусрични думи на нов ред.

Формиращо 
оценяване 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3 1 Литература

Защо? – Кирил 
Кадийски

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 

Тестови задачи за проверка 
на разбирането. Препис на 
част от стихотворението с 
цел запомняне. Коментар 
относно празниците, на 
които е подходящо да се 
изпълни това 
стихотворение.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

4 1 Български език

Да си припомним 
наученото в първи клас

Диагностика на 
входно ниво

Определя правилно 
границите на изречение и 
поставя знаците за край 
на изречение. Поставя 
главни букви в началото 
на изречение и при имена 
на хора и животни. Пише 
думи с йо и с ьо.

Изпълнение на тестови 
задачи с избираем отговор. 
Решаване на 
кръстословица. Писане на 
кратък текст под диктовка.
Проверка на разбирането 
при четене/писане на текста
от диктовката. 

Тестова писмена 
проверка/ 
самостоятелна 
работа

5 1 Литература

Тема: Есен

Сбогом – Михаил 
Лъкатник 

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

повторени 
думи

Тестови задачи за проверка 
на разбирането при четене. 
Откриване на повторени 
думи и изрази. Игра с думи 
от стихотворението.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

6 1 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Текст

Обобщение от 
първи клас

Озаглавява собствен и 
чужд текст. Прави разлика
между текст и редица от 
изречения без обща тема. 
Открива 
последователността в 
събитийния план на 
разказ.

текст Сравняване на текст с 
изречения, между които 
няма смислова връзка. 
Разделяне на илюстрации 
от три истории с един и същ
герой в три серии картини и
устно разказване на всяка 
от изобразените три 
истории.

Устна проверка

7 1 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Текст

Затвърдяване Съставя кратки текстове 
по серия картини. 
Ориентира се в 
последователността на 
езизодите в 
повествователен текст.

Подреждане на части на 
текст в тяхната 
последователност. Замяна 
на повторени думи и изрази
в текст чрез избор от 
предложени думи с близко 

Устна проверка
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
значение. Добавяне на 
пропуснати думи в текст. 
Писане на кратък текст по 
серия картини.

8 2 Литература

Сънят на врабчето – 
българска народна 
приказка

Нови знания Ориентира се в 
последователността на 
епизодите при развитието 
на действието в изучавано
произведение.

Тестови задачи за проверка 
на разбирането при четене. 
Номериране на епизодите 
на историята в правилен 
ред. Съчиняване на гатанки.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

9 2 Български език

Общуване

Нови знания Различава устно от 
писмено общуване. 
Ориентира се в условията 
на речевата ситуация. 
Използва думи от речевия 
етикет.

Анализиране на различни 
ситуации на речево 
общуване от детското 
ежедневие. Съставяне на 
диалози по определена 
тема. Създаване на 
изказвания, съобразени с 
целта на общуването в 
конкретни речеви ситуации.

Устна проверка

10 2 Литература

Тема: Игри

Ех, че е весело – Асен 
Босев

Нови знания Открива повторение в 
изучавани произведения.

повторение Тестови задачи за проверка 
на разбирането на 
прочетеното. Съотнасяне на
части от текста с 
предложени изображения. 
Препис на повторените 
думи и изрази.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

11 2 Български език

Общуване

Затвърдяване Разграничава пряко от 
непряко общуване. 

Обсъждане на 
комуникативни ситуации. 
Попълване на изказвания на
герои в балони за реч. 
Писане на думи за 
учтивост. 

Устна проверка

12 2 Литература

Тема: Игри

Карнавал – Леда Милев

Нови знания Отговаря на въпроси, 
свързани със 
съдържанието на 
изучавано произведение.

Тестови задачи за проверка 
на разбирането. Устен 
преразказ на текста. 
Обсъждане на поведението 
на героите. Съчиняване на 
свои истории по подобие на
авторовата.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
13 2 Формиране на 

комуникативно-
речеви умения

Устно общуване 

Обобщение от 
първи клас

Осмисля ролите при 
общуване – говорител и 
слушател. Ориентира се в 
комуникативноречевата 
ситуация (Кой говори? На 
кого? За какво? Защо? 
Кога? Как? Къде?). 
Прилага правилата за 
речева учтивост (съгласие,
несъгласие).

диалог Съставяне на диалози към 
различни комуникативни 
ситуации. Илюстриране 
чрез собствени примери на 
случаи на неправилно 
речево общуване. 
Обсъждане на варианти за 
речево поведение в 
ситуации за изразяване на 
съгласие или несъгласие. 
Допълване на изказвания на
участници в общуването за 
изразяване на съгласие или 
несъгласие в учтива форма.

Устна проверка

14 2 Извънкласно четене

Приказки („Врана и 
лисица“) – Елин Пелин 

Нови знания Знае възможен кръг от 
детски книги за четене. 
Стреми се да запомни 
заглавието на предложена 
книга и името на нейния 
автор. 

заглавие на 
книга

Разглеждане на различни 
книги с приказки на Елин 
Пелин. Обсъждане на 
предложената в читанката 
приказка. Разказване на 
други приказки от същия 
автор.

Устна проверка

15 3 Литература

Тема: Родина

Старият щърк – 
Константин 
Константинов

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Тестови задачи за проверка 
на разбирането при четене. 
Препис на думите на героя, 
свързани с обичта към 
родината, с цел да се 
запомнят. Игри с думи от 
текста.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

16 3 Български език

Строеж на езика

Нови знания Ориентира се за 
системните отношения в 
езика: звук – дума – 
изречение – текст.

Комбиниране на звукове и 
букви в срички. Образуване 
на думи от срички. 
Подреждане на думи в 
изречение. Съставяне на 
текст от предложени 
изречения.

Устна проверка

17 3 Литература

Тема: Родина

Затвърдяване Установява сходство и 
различия между две 
литературни 

Преразказване на части от 
текста по избор. Четене на 
други произведения за 

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

Старият щърк – 
Константин 
Константинов

произведения. България – стихотворенията
на Младен Исаев и на 
Пеньо Пенев. Обсъждане на
сходството между трите 
текста.

18 3 Български език

Строеж на езика

Затвърдяване Ориентира се във 
взаимовръзките между 
езиковите единици.

Съставяне на звуко-буквени
модели на думи. 
Комбиниране на думи в 
изречения. Номериране на 
изречения в 
последователност за 
съставяне на текст.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

19 3 Литература

Тема: Родина

Де е България – Иван 
Вазов

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори 
(например „Де е 
България“ от Иван Вазов).

Беседа по въпроси, чиито 
отговори изискват четене на
части от текста. Добавяне 
на пропуснати думи в 
откъси от текста. 
Изразително четене и 
рецитиране на 
стихотворението. 
Наизустяване на 
стихотворението. 

Устна проверка

20 3 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Писмено общуване 

Затвърдяване Осмисля ролите при 
общуващите – пишещ и 
четящ. Разграничава 
пряко от непряко 
общуване. Уместно 
употребява изучаваните 
езикови средства според 
комуникативната 
ситуация.

Коментар относно 
необходимостта от писмено
общуване върху основата на
откъс от детска книга. 
Разграничаване на форми 
на писмено общуване. 
Възпроизвеждане на речеви
ситуации от писмени 
съобщения на хартия и в 
дигитален формат.

Устна проверка

21 3 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Писмено общуване 

Затвърдяване Съставя кратки текстове 
за целите на конкретни 
ситуации на писмено 
общуване. Дава примери 
за общуване чрез 
различни средства, 

Включване в ситуации на 
писмено общуване. 
Създаване на собствен 
писмен текст в училищен 
форум. Откриване на 
грешки в текст и 

Писмена 
проверка
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
включително електронни. поправянето им с помощта 

на насочващи въпроси.
22 4 Литература

Тема: Родина

Родна стряха – Ран 
Босилек

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на България.

Тестова проверка на 
разбирането при четене. 
Четене на части от текста с 
цел да се запомнят. 
Допълване на пропуснати 
думи от стихотворението в 
предложен откъс от него. 
Писане на кратък текст за 
родния край. Наизустяване 
на стихотворението. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

23 4 Български език

Българската азбука. 
Азбучен ред

Нови знания Знае българската азбука. 
Използва азбучен ред. 
Подрежда думи по 
азбучен ред.

азбучен ред Добавяне на пропуснати 
букви от азбуката. 
Откриване на грешки при 
подреждане на думи по 
азбучен ред. Съставяне на 
списъци с имена при 
спазване на азбучния ред. 
Подреждане на книги по 
азбучен ред на техните 
заглавия и на техните 
автори.

Текущо 
формиращо 
оценяване

24 4 Литература

Тема: Игри

Пътешественици (откъс
от книгата „Антон и 
Точица“) – Ерих 
Кестнер 

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Тестови задачи за проверка 
на разбирането. Обсъждане 
на героите и тяхното 
поведение. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

25 4 Български език

Българската азбука. 
Азбучен ред

Затвърдяване Използва азбучния ред 
при съставяне на списъци.

Попълване на буквени 
верижки. Решаване на 
кръстословици. Поправяне 
на грешки в списък с думи. 
Подреждане на имена по 
азбучен ред. 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
26 4 Литература

Тема: Игри

Пътешественици (откъс
от книгата „Антон и 
Точица“) – Ерих 
Кестнер 

Нови знания Осмисля литературната 
творба и я интерпретира 
съобразно със своя 
житейски и читателски 
опит.

Преразказ на текста или на 
части от него. Съчиняване 
на текст по подобие на 
авторовия – например със 
заглавие „Асансьор към 
звездите“.

Устна проверка

27 4 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Думите за учтивост при
общуване 

Дава примери за речева 
учтивост при общуване. 
Прилага правила за речева
учтивост при изразяване 
на съгласие или 
несъгласие. Уместно 
употребява езикови 
средства според 
комуникативната 
ситуация.

Откриване в текст на 
многообразие от примери за
поздрав при общуване. 
Съотнасяне на речеви 
етикетни изрази с 
конкретни ситуации на 
тяхната употреба. 
Предлагане на изказвания 
към речеви ситуации, за да 
се изрази по учтив начин 
съгласие или несъгласие. 
Посочване на примери за 
неучтиво поведение.

Устна проверка

28 4 Извънкласно четене

Пет приказки (откъс 
„Приятели“) – Валери 
Петров 

Нови знания Разглежда книги и по 
техните корици и 
илюстрации се ориентира 
в съдържанието им.

Изложба от книги на 
Валери Петров. Обсъждане 
на техния външен вид. 
Четене на откъси от книгата
„Пет приказки“ 
(включително предложения 
в читанката).

Устна проверка

29 5 Литература

Тема: Знание

Най-скъпоценният плод
– българска народна 
приказка

Нови знания Познава литературни и 
фолклорни произведения, 
посветени на знанието.

Тестови задачи за проверка 
на разбирането. Обсъждане 
на героите и поведението 
им. Преразказване на 
приказката и 
осъвременяване на 
историята.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

30 5 Български език

Речници. Правописен 

Нови знания  Познава учебни речници.
Използва азбучен ред при 
работа с речник.

правописен 
речник

Разграничаване на 
правописния речник от 
други речници, свързани с 

Текущо 
формиращо 
оценяване
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
речник лексикалното значение на 

думите. Подреждане на 
думи в правописен речник. 
Откриване на думи в 
страници на правописен 
речник.

31 5  Литература

Тема: Знание

Най-скъпоценният плод
– българска народна 
приказка

Затвърдяване Дава идеи за разпределяне
на ролите и за 
поведението на героите 
при сценичното 
представяне на изучавано 
произведение.

Обсъждане на съвременните 
източници на знание – разказ
за прочетени книги, 
споделяне на интересни 
научни факти и т.н. 
Подготовка за представление
по приказката.

Устна проверка

32 5 Български език

Речници. Правописен 
речник

Затвърдяване Прави справка в 
правописен речник.

Подреждане по азбучен ред 
на страници от правописен 
речник. Проверка на думи в
правописен речник. 
Запомняне на думи с 
непроверяем правопис.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

33 5 Литература

Тема: Знание

Къде живеят дните – 
Иван Кръстев

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Тестова проверка на 
разбирането при четене. 
Обсъждане на единиците на
времето във връзка с 
уроците по околен свят. 
Подреждане на месеците в 
годината според тяхната 
последователност. Препис 
на гатанки по темата на 
стихотворението.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

34 5 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съобщение 

Нови знания  нае основните елементи, 
които се съдържат в 
писмено съобщение. Дава 
примери за общуване чрез
различни средства, 
включително електронни.

съобщение Анализиране на различни 
писмени съобщения и 
определяне на участниците 
в комуникацията и целта на 
общуването. Откриване на 
наличие или липса на 
задължителните елементи 
на писменото съобщение в 
предложени обяви.

Устна проверка

8



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
35 5 Формиране на 

комуникативно-
речеви умения

Съобщение 

Затвърдяване Съставя кратки писмени 
съобщения. Прави 
разлика между лични 
съобщения и съобщения 
за по-широк кръг от хора 
(обяви). Прави разлики 
при четене на текст от 
хартиена страница и от 
дисплей.

Писане на съобщение за 
спортен празник – 
самостоятелно или чрез 
използване на опорни думи и
изрази. Съставяне на писмен 
коментар по тема от 
училищен форум. Създаване 
на обява за предстоящо 
събитие в класа.

Писмена 
проверка

36 6 Литература

Тема: Природа

Тополата – Елисавета 
Багряна

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 

Тестова проверка на 
разбирането при четене. 
Сравняване на текста с 
научно описание на 
тополата. Рисуване на 
топола през различните 
годишни сезони. 
Обсъждане на други 
дървета, разпространени в 
България. Наизустяване на 
стихотворението. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

37 6 Български език

Звуковете и буквите в 
българския език

Нови знания Разграничава гласни и 
съгласни звукове и техни 
признаци.

Игри с думи чрез добавяне 
и отнемане на звукове. 
Препис на гатанки. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация, 
свързана с употребата на 
звуковете в речта.

Текущо 
формиращо 
оценяване

38 6 Литература

Селянинът и дяволът – 
Братя Грим

Нови знания Доказва разбиране на 
въпроси по съдържанието 
на изучаваното 
литературно 
произведение.

Тестова проверка на 
разбирането при четене. 
Подреждане на думи в 
пословица, подходяща за 
приказката. Отделяне на 
епизодите в текста. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

39 6 Български език

Звуковете и буквите в 
българския език

Затвърдяване Разграничава гласни от 
съгласни звукове.

Означаване на гласни и 
съгласни в звукови модели 
на думи. Гатанки с 
отговори, означени чрез 
звукови модели. Игра за 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

9



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
свързване на букви в думи 
от пословица. Подреждане 
на букви в думи.

40 6 Литература

Селянинът и дяволът – 
Братя Грим

Затвърдяване Коментира постъпките на 
героите от изучавано 
произведение. Научава 
значението на непознати 
думи в контекста на 
изучаваната творба.

Преразказ на текста или на 
отделни епизоди от 
историята. Обсъждане на 
поведението на героите. 
Свързване на всеки от тях с 
посочени качества. 

Устна проверка

41 6 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съобщение – поправка 

Затвърдяване Редактира собствен текст 
– писмено съобщение.

Проверка на съставения 
текст на обява с оглед на 
задължителните елементи в 
нея. Откриване и поправяне
на грешки в чужд текст на 
съобщение.

Писмена 
проверка

42 6 Извънкласно четене

Приказки по телефона 
(„Бърканица в 
приказките“) – Джани 
Родари 

Нови знания Отразява впечатленията 
си от самостоятелно 
прочетено произведение.

Самостоятелно четене на 
приказката, предложена в 
читанката. Споделяне на 
впечатления от 
прочетеното. Разглеждане 
на книгата „Приказки по 
телефона“. Коментиране на 
нейните илюстрации. 
Прочитане на други 
приказки от тази книга.

Устна проверка

43 7  Литература

Хитрото врабче – 
турска народна 
приказка

Нови знания Коментира постъпките на 
героите от изучавано 
произведение.

Тестова проверка на 
разбирането при четене. 
Определяне на качествата на 
героите чрез избор на думи 
от предложени 
прилагателни. Съставяне на 
кратък писмен текст, свързан
с поуката на приказката.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

44 7 Български език

Гласни звукове. 
Ударение

Нови знания Открива в корелативни 
двойки тесните и 
широките гласни звукове 
(а – ъ; е – и; о – о). 
Разграничава думите с 

ударена и 
неударена 
сричка

Игра за образуване на 
двойките гласни според 
техния широк и тесен 
изговор. Запомняне на думи
с непроверяем правопис на 

Текущо 
формиращо 
оценяване

10



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ударение от думите без 
ударение.

гласните. Игри за 
определяне на ударенията в 
думи. Препис на текст с 
римувани думи с еднакво 
място на ударението.

45 7  Литература

Да се радвам ли – Петя
Кокудева

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Проверка на разбирането 
при четене. Четене на 
сентенции за свободата и 
откриване на връзката 
между тях и изучаваното 
стихотворение. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

46 7 Български език

Гласни звукове. 
Ударение

Затвърдяване Разграничава ударена от 
неударена гласна и знака 
за ударение.

Игрословица с добавяне на 
гласни. Записване на думи с
еднакво място на 
ударението. Преписване на 
двойки думи според 
ударената сричка в тях.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

47 7  Литература

Тема: Приятелство

За да имаш приятели – 
Йордан Радичков

Нови знания Ориентира се в 
последователността на 
епизодите при развитието 
на действието в изучавано
произведение.

Четене на текста с водеща 
смислова догадка. Проверка
на разбирането. 
Разграничаване на 
епизодите в текста. 
Преразказ на всеки от тях с 
опора на картинен план.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

48 7 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Поздравителна 
картичка 

Нови знания Знае елементите на 
поздравителна картичка. 
Открива пропуски в 
чужди поздравителни 
картички. Прави разлики 
при четене на текст от 
хартиена страница и от 
дисплей.

поздравителна 
картичка

Коментар относно 
функциите на 
поздравителната картичка. 
Наблюдение върху 
разнообразие от 
поздравителни картички и 
определяне на празници, с 
които те са свързани. 
Обсъждане на особеностите
на поздравителната 
картичка.

Устна проверка

49 7 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Затвърдяване Създава текст на 
поздравителна картичка.

Попълване на елементите 
на електронна 
поздравителна картичка за 

Писмена 
проверка

11



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

Поздравителна 
картичка 

Нова година. Писане на 
поздрав и пожелания за 
празника, адресирани към 
конкретен получател на 
картичка. 

50 8  Литература

Тема: Приятелство

За да имаш приятели – 
Йордан Радичков
Ръкавичка – Виктор 
Самуилов

Затвърдяване Установява сходство и 
различия между две 
литературни 
произведения.

Преписване на пословици и
сентенции, изразяващи 
идейното внушение на 
текста. Четене на 
стихотворение на сходна 
тема – „Ръкавичка“ на 
Виктор Самуилов, свързано
със съдружието на пръстите
на ръката. 

Устна проверка

51 8 Български език

Правопис на гласните 
звукове

Нови знания Познава начини за 
правописна проверка на 
гласни в неударени 
срички.

Сравняване на образци за 
проверка на правописа на 
неударени гласни. Игри за 
добавяне на пропуснати 
гласни в неударени срички 
на думи. Игри за 
правописна проверка на 
гласни.

Текущо 
формиращо 
оценяване

52 8  Литература

Защо кукуригат петлите
– Георги Мишев

Нови знания Аргументира 
предпочитания към герои 
и епизоди.

Четене на текста с водеща 
смислова догадка. Проверка
на разбирането при четене. 
Описване на поведението 
на героя с помощта на 
предложени опорни думи. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

53 8 Български език

Правопис на гласните 
звукове

Затвърдяване Прави проверка за 
правописа на гласни в 
неударена сричка.

Игри за добавяне на 
пропуснати гласни в думи с 
правописни особености. 
Поправяне на грешки при 
гласните в думи и в текст. 
Запомняне на думи с 
непроверяем правопис на 
гласните.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

12



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
54 8  Литература

Защо кукуригат петлите
– Георги Мишев

Затвърдяване Установява сходство и 
различия между две 
литературни 
произведения.

Преразказ на текста или на 
отделни епизоди от 
историята. Сравняване на 
произведението с откъс от 
стихотворението 
„Кукуригу!“ на Гео Милев. 
Преписване на гатанки, 
отнасящи се до героя в 
двете литературни творби.

Устна проверка

55 8 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Поздравителна 
картичка – поправка 

Затвърдяване Пише правилно 
поздравителна картичка. 

Поправка на допуснати 
грешки при написаните 
поздравителни картички за 
Нова година. Избор на 
различни пожелания според
особеностите на получателя
на картичката. Правописна 
работа.

Писмена 
проверка

56 8 Извънкласно четене

Небивалици 
(„Хвърчилото“) Доналд 
Бисет 

Нови знания Проявява интерес към 
предложена му книга.

Разглеждане на различни 
издания на книгата и 
сравняване на техните 
корици и илюстрации. 
Четене на откъси от книгата
(включително предложения 
в читанката).

Устна проверка

57 9  Литература

Неволята – българска 
народна приказка

Нови знания Открива значението на 
непознати думи в 
контекста на изучаваното 
произведение.

Четене на текста и проверка
на неговото разбиране. 
Обсъждане на поведението 
на героите и определяне на 
значението на думата 
„неволя“. Предлагане на 
примери от детското 
ежедневие, за които тази 
дума е подходяща.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

58 9 Български език

Съгласни звукове

Нови знания Сравнява основните 
корелативни двойки 
съгласни звукове по 
признака звучност – 
беззвучност (б – п; в – ф; г

звучни и 
беззвучни 
съгласни

Игри за образуване на 
двойки думи, различаващи 
се по вида на съгласния 
звук. Екипна работа за 
добавяне на пропуснати 

Текущо 
формиращо 
оценяване

13



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
– к; д – т; з – с; ж – ш, дж 
– ч; дз – ц).

съгласни. Препис на гатанка
с особености при писането 
на съгласните. Обсъждане 
на комуникативна ситуация 
с неправилно изговаряне на 
съгласни звукове.

59 9  Литература

Неволята – българска 
народна приказка

Затвърдяване Преразказва устно 
художествен текст. 
Съставя текст по подобие.

Разграничаване на 
епизодите в приказката. 
Преразказ по предложен 
план и по серия от картини 
към текста. Подреждане на 
предложени изречения в 
кратък текст по подобие на 
идеята в народната 
приказка. 

Устна проверка

60 9 Български език

Съгласни звукове

Затвърдяване Знае двойките съгласни по
признака звучност – 
беззвучност. 

Игри за свързване на 
съгласните по двойки. 
Игрословица за образуване 
на думи чрез добавяне или 
отпадане на съгласен в тях. 
Ограждане на съгласни в 
буквени модели на думи. 
Препис на текст с добавяне 
на пропуснати съгласни.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

61 9  Литература

Тема: Знание

Когато вали – Леда 
Милева 

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 
Открива повторението 
като изразно средство в 
конкретно литературно 
произведение.

Проверка на разбирането 
при четене. Откриване на 
повторени думи и изрази. 
Изразително четене на 
стихотворението. 
Кръстословица и гатанка, 
свързани с произведението. 
Обсъждане на прочетени 
книги като доказателство за 
отношението на детето към 
детските книжки.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

62 9 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Затвърдяване
 

Преразказва 
съдържанието на кратък 
художествен 

Четене на кратък 
художествен текст и беседа 
относно неговото 

Устна проверка

14



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

Разказване на текст 
повествователен текст. съдържание. Преобразуване

на речта на героите в реч на
автора. Устен преразказ на 
историята с помощта на 
картинен план и насочващи 
въпроси. 

63 9 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Разказване на текст 

Затвърдяване Открива структурни и 
езикови грешки в чужд 
преразказ на текст.

Поправяне на повторени 
думи и изрази в чужд 
писмен преразказ. 
Откриване на неправилно 
добавени изречения в чужд 
преразказ на текст.

Писмена 
проверка

64 10  Литература

Светулка – Иван 
Давидков

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Проверка на разбирането и 
емоционалното въздействие
на стихотворението. 
Подреждане на действията 
на светулката в тяхната 
последователност. 
Сравняване на 
стихотворението с научен 
текст от рубриката „Знаете 
ли, че...“. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

65 10 Български език

Писане на съгласни в 
средата на думата

Нови знания Открива звуковата 
промяна на звучни 
съгласни пред 
беззвучните.

Сравняване на образци за 
правописна проверка при 
обеззвучаване в средата на 
думата. Игри за определяне 
на думите за проверка на 
звукова промяна при 
съгласен. Екипна работа за 
допълване на пропуснат 
съгласен в думи с 
правописна особеност. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация на 
писмена реч с правописни 
грешки при съгласните. 

Текущо 
формиращо 
оценяване

66 10  Литература Нови знания Коментира постъпките на 
героите от изучавано 

Четене с последваща 
проверка на разбирането. 

Тестови задачи с 
избираеми 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Лястовица и врабче – 
българска народна 
приказка

произведение. Обсъждане на поведението 
на героите. Определяне на 
техните качества чрез избор
на думи от предложени 
прилагателни имена. Четене
по роли.

отговори

67 10 Български език

Писане на съгласни в 
средата на думата

Затвърдяване Знае начини за проверка 
на съгласни при 
обеззвучаването им в 
средата на думата.

Игри за свързване на думи с
пропусната буква със 
съответните съгласни. 
Избор на правилния 
съгласен в думи с 
правописна особеност. 
Поправяне на надписи с 
правописни грешки при 
съгласните. Препис на текст
с добавяне на пропуснати 
обеззвучени съгласни. 
Запомняне на думи с 
непроверяем правопис при 
съгласните.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

68 10  Литература

Лястовица и врабче – 
българска народна 
приказка

Затвърдяване Преразказва устно 
приказка.

Преразказ на приказката по 
предложен план и серия 
картини към текста. 
Обсъждане на мъдростта в 
приказката и обосноваване 
на същността ѝ чрез 
примери от детското 
ежедневие.

Устна проверка

69 10 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Как поправяме разказан
текст 

Затвърдяване Поправя съществени 
грешки в собствен и чужд 
писмен текст. 

Откриване и поправяне на 
грешки при преразказване 
на текст. Правилно 
преписване на поправената 
чернова. Правописна 
проверка на думи в 
написания текст.

Писмена 
проверка

70 10 Извънкласно четене
Ние, врабчетата 
(„Яйцето“) – Йордан 

Нови знания Участва в обсъждането на 
откъси от книги. 

Четене на откъс от книгата. 
Обсъждане на прочетеното. 
Разглеждане на 

Устна проверка
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Радичков илюстрациите в книгата. 

Преглеждане на 
съдържанието на книгата. 

71 11  Литература

Тема: Знание

Цамбур – Катя 
Воденичарова

Нови знания Открива значението на 
непознати думи в 
контекста на изучаваното 
произведение.

Четене с последваща 
проверка на разбирането. 
Обсъждане на значението 
на думата „цамбур“ и на 
други думи от детския 
речник (прас; бум, тряс; 
пляс и т.н.). 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

72 11 Български език

Писане на съгласни в 
края на думата

Нови знания Познава начини за 
правописна проверка на 
звучни съгласни в края на 
думата.

Сравняване на образци за 
правописна проверка на 
звучни съгласни в края на 
думата. Игри за определяне 
на съгласни в краесловие. 
Игри за откриване на думи 
с грешки при съгласните. 
Препис на текст с думи, 
изискващи правописна 
проверка при съгласния в 
края. Обсъждане на 
комуникативна ситуация, 
свързана с правописни 
особености на съгласните. 

Текущо 
формиращо 
оценяване

73 11  Литература

Тема: Знание

Цамбур – Катя 
Воденичарова

Затвърдяване Преразказва устно 
изучавано художествено 
произведение.

Преразказ на текста. 
Словотворчески игри – 
„Изиграй думата“, „Верижка 
от думи“, „Измисли нова 
дума“, „Скрабъл“, 
„Бесеница“ и т.н.

Устна проверка

74 11 Български език

Писане на съгласни в 
края на думата

Затвърдяване Открива думи за проверка
при обеззвучаване на 
съгласния в краесловие.

Добавяне на пропуснати 
съгласни в пословици, 
съдържащи думи с 
правописни особености. 
Попълване на верижка с 
думи със звучен съгласен в 
своя край. Поправяне на 
неправилно написани 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
съгласни. Препис на текст с 
пропуснати съгласни в края 
на думи.

75 11  Литература

Лъжливото овчарче – 
българска народна 
приказка

Нови знания Ориентира се в 
последователността на 
епизодите при развитието 
на действието в изучавано
произведение.

Четене с последваща 
проверка на разбирането на 
съдържанието на 
приказката. Отделяне на 
епизодите в историята. 
Преразказване в устна 
форма с опора на картинен 
план на текста. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

76 11 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Разказване на приказка 

Затвърдяване Преразказва 
съдържанието на кратък 
художествен 
повествователен текст.

Четене на кратка авторова 
приказка и беседа относно 
нейното съдържание. 
Обсъждане на поведението 
на героите. Упражнения за 
преобразуване на пряка в 
непряка реч.

Устна проверка

77 11 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Разказване на приказка 

Затвърдяване Ориентира се в 
последователността на 
епизодите в приказка. 
Открива пропуснати 
епизоди при 
преразказване на 
приказка.

Подреждане на части от 
писмен преразказ на 
приказка в тяхната 
последователност. 
Откриване в чужд преразказ
на пропуснати части от 
текста. Обобщаване на 
основните изисквания при 
преразказване на приказка.

Устна проверка

78 12 Литература

Припомнете си 
наученото
(литературните 
произведения от 
раздела „Есен“)

Обобщение Познава литературни и 
фолклорни произведения, 
посветени на България, 
приятелството и знанието.

Свързване на части от 
изучени произведения с 
техните заглавия. 
Разграничаване на разказ, 
приказка и стихотворение. 
Откриване на повторения в 
непознат текст.

Текущо 
формиращо 
оценяване

79 12 Български език

Правопис на съгласните
звукове

Обобщение Познава начини за 
правописна проверка на 
звучни съгласни в края на 
думата и пред беззвучни. 

Игри за проверка на 
съгласни при 
обеззвучаването им в 
средата и в края на думите. 

Текущо 
формиращо 
оценяване
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Търси думи с правописни 
особености в правописен 
речник.

Екипна работа за добавяне 
на пропуснати букви в думи
с правописни особености 
при съгласните. Препис на 
текст, съдържащ думи с 
обеззвучени съгласни. 
Използване на правописен 
речник за проверка на думи 
с непроверяем правопис на 
съгласните. Обсъждане на 
комуникативна ситуация с 
правописно затруднение 
при съгласни.

80 12 Литература

Тема: Зима

Зимен пейзаж – Валери 
Петров 

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене. 
Откриване на повторението 
в текста. Допълване на 
пропуснати думи в откъс от 
стихотворението. Правилно 
подреждане на думи от 
текста, за да се получи част 
от стихотворението. 
Наизустяване на 
стихотворението. 

Устна проверка

81 12 Български език

Правопис на съгласните
звукове

Обобщение Открива думи за проверка
на обеззвучени съгласни в
средата и в края на 
думата.

Игри за откриване на 
пропуснати съгласни в 
думи. Поправяне на 
правописни грешки. Избор 
на правилен съгласен в 
думи. Препис на текст с 
пропуснати букви в думи с 
правописни особености.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

82 12 Литература

Тема: Зима

Най – Биньо Иванов 

Нови знания Открива изброяване в 
изучавани произведения.

изброяване Изразително четене на 
стихотворението. Проверка 
на разбирането. Беседа чрез
въпроси с отговори от 
текста. Наизустяване на 
стихотворението или на 
части от него.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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83 12 Формиране на 

комуникативно-
речеви умения

Как поправяме 
разказана приказка

Затвърдяване Открива грешки при 
изграждането на писмен 
преразказ на приказка.

Правилно преписване на 
преразказана приказка. 
Откриване и поправка на 
грешки в написаното. 
Проверка за допуснати 
правописни грешки при 
думите в преразказа. 
Запомняне на думи с 
непроверяем правопис.

Писмена 
проверка

84 12 Извънкласно четене

Дракончето Поли 
(„Поли“) – Екатерина 
Йосифова

Нови знания Разглежда книга и 
запомня нейното заглавие 
и името на автора ѝ.

Четене на откъса от 
книгата, предложен в 
читанката. Съотнасяне на 
прочетеното с илюстрации 
от книгата. Обсъждане на 
героите и на тяхното 
поведение.

Устна проверка

85 13 Литература

Тема: Зима

Мечето Топчо – Цанко 
Лалев

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене с 
последващо оценяване на 
разбраното. Беседа с 
въпроси, чиито отговори са 
части от стихотворението. 
Преписване на избрани 
части от текста с цел да се 
научат наизуст.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

86 13 Български език

Трудности при писане

Затвърдяване Открива правописни 
особености на думи с щ, 
ю, я, йо, ьо, дз, дж.

Допълване на пропуснати 
букви. Игра за откриване на
думи с буквата щ. Препис 
на текст с думи, в които са 
пропуснати буквите ю и я. 
Игрословица с думи, 
съдържащи дж и дз. Думи с
прозорчета за йо и ьо. 
Комуникативна ситуация, в 
която е използвано 
съобщение с правописни 
грешки.

Текущо 
формиращо 
оценяване

87 13 Литература Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 

Изразително четене и 
последваща проверка на 

Тестови задачи с 
избираеми 
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Тема: Зима

Шарко и Марко – 
Янаки Петров

български автори. осъщественото разбиране. 
Съпоставка между 
поведението на двамата 
герои, за да се определят 
техни качества. Дописване 
на изречения от 
стихотворението с цел да се
научат наизуст части от 
него.

отговори

88 13 Български език

Трудности при писане

Затвърдяване Пише правилно думи с щ,
ю, я, йо, ьо, дз, дж.

Редактиране на имейл, 
написан от дете, допуснало 
грешки при думи с буквите 
ю и я. Препис на текст, 
съдържащ думи с буквата 
щ. Поправка на думи с дж 
и дз, написани неправилно 
от чужденец. Игра за избор 
на йо или ьо в думи.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

89 13 Литература

Тема: Празници

На Коледа – Доналд 
Бисет

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на празниците. 
Аргументира 
предпочитания към герои 
и епизоди.

Четене с водеща смислова 
догадка и проверка на 
разбирането. Съотнасяне на
части от текста с 
илюстрациите в читанката. 
Обсъждане на историята и 
на героите в нея.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

90 13 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение по серия 
картини 

Затвърдяване Изразява чрез текст 
съдържанието на история,
визуализирана чрез серия 
картини.

Проследяване на история с 
опора на нейния картинен 
план. Обсъждане на 
събитията и героите. 
Съставяне на изречения към
всяка от картините в 
серията. Устен преразказ на 
историята.

Устна проверка

91 13 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение по серия 

Затвърдяване Съставя кратък писмен 
текст по серия картини.

Озаглавяване на собствено 
съчинение. Писане на 
текста – самостоятелно или 
с помощта на предложени 
думи и изрази.

Писмена 
проверка
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картини Обсъждане на 

възможностите за 
правописни грешки при 
ключовите думи в текста.

92 14 Литература
Тема: Празници

На Коледа – Доналд 
Бисет

Затвърдяване Преразказва устно 
изучавано литературно 
произведения. Съчинява 
своя история по подобие 
на авторовата.

Преразказване на текста. 
Съчиняване на свои 
приказки за Дядо Коледа по
подобие на авторовата или с
други предложени заглавия 
и обстоятелства.

Устна проверка

93 14 Български език

Думите в речта

Нови знания Разграничава класове от 
думи върху основата на 
тяхното значение. 
Пренася правилно 
многосрични думи.

Игра за съотнасяне на думи 
към въпроса, на който те 
отговарят. Определяне на 
вида думи в три гатанки. 
Откриване на излишна дума
в колонка с думи. 
Пренасяне на многосрични 
думи независимо от техния 
лексико-семантичен клас. 
Комуникативна задача, 
свързана с недоразумение 
при речево общуване 
поради неправилно 
пропусната дума.

Текущо 
формиращо 
оценяване

94 14 Литература

Тема: Празници

Чудна звезда – Йордан 
Стубел

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на празниците.

Изразително четене и 
проверка на разбирането. 
Дописване на части от 
стихотворението с цел да се
научат наизуст. 
Съпоставяне на 
литературното 
произведение с 
научнопопулярен текст на 
същата тема, за да се 
откроят особеностите на 
мерената реч в 
стихотворенията. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

95 14 Български език Обобщение Познава начини за Тестови задачи за проверка Тест/
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Да си припомним 
наученото за звуковете 
и думите

правописна проверка на 
гласни в неударени 
срички. Познава начини за
правописна проверка на 
звучни съгласни в края на 
думата и пред беззвучни.

на наученото за звуковете и 
думите. Диктовка на текст с
правописни особености при
неударени гласни и 
обеззвучени съгласни. 
Проверка на разбирането 
при четене/писане на текста
от диктовката.

самостоятелна
работа за 
диагностика на 
междинно ниво

96 14 Литература

Тема: Празници

Януарски гости – 
Димитър Спасов

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на празниците.

Изразително четене и 
проверка на разбирането. 
Четене на текст, представящ
българския народен обичай.
Споделяне на детски 
впечатления от 
празнуването на този 
обичай. Добавяне на 
пропуснати думи във 
втората половина на 
стихотворението с цел да се
научи наизуст и да се 
използват тези пожелания 
при сурвакане. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

97 14 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения
Съчинение по серия 
картини – поправка 

Затвърдяване Открива в собствен текст 
грешки при писането на 
думите и при съставянето 
на изреченията.

Коментар върху 
възможните грешки при 
писане на текст. Проверка 
на собственото съчинение 
за пропуснати епизоди и за 
грешки при езиковото 
оформяне. Преписване на 
текста и запомняне на 
правописни особености на 
някои от използваните 
думи. 

Писмена 
проверка

98 14 Извънкласно четене
Разкази и приказки 
(„Къщичка под снега“) 
– Емилиян Станев 

Нови знания Споделя впечатления за 
прочетени книги или 
откъси от тях. 

Изложба от различни 
издания на книги с разкази 
на Емилиян Станев. 
Сравняване на кориците и 
илюстрациите. Четене на 

Устна проверка
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части от книга, 
включително разказа от 
читанката.

99 15 Литература

Тема: Труд

Как ли? – Иван Цанев

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене. 
Игрословица с думи от 
стихотворението. 
Подреждане на думи в 
пословици за 
трудолюбието. Четене на 
гатанки за мравките. 
Откриване на двойките 
римувани думи. 
Привеждане на свои 
примери за трудолюбието 
на ученика.

Устна проверка

100 15 Български език

Съществителни имена

Нови знания Познава съществителното
име като част на речта.

Откриване на 
съществителни имена в 
текст. Екипна работа за 
привеждане на примери за 
съществителни имена. 
Препис на думи с й в 
средата и съставяне на 
изречения с тях, за да се 
запомни правилното им 
писане. Преписване на 
текст със съществителни 
имена. Упражняване на 
правилото за писане на 
двойните предлози във и 
със. Комуникативна задача.

Текущо 
формиращо 
оценяване

101 15 Литература

Пчелите и стършелите 
– Лафонтен 

Нови знания Разпознава баснята по 
осмиваните човешки 
недостатъци и поуката, 
свързана с тях.

басня Четене с последваща 
проверка на разбирането. 
Обобщаване на жанровите 
специфики на баснята чрез 
определение и коментар 
към него. Обсъждане на 
собствено поведение при 
подобна ситуация.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
102 15 Български език

Съществителни имена

Затвърдяване Разграничава 
съществителни имена от 
останалите думи в потока 
на речта.

Попълване на таблица със 
съществителни имена от 
различни групи. Добавяне 
на пропуснати 
съществителни имена в 
пословици. Препис на 
текст, съдържащ 
съществителни имена с 
правописни особености.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

103 15 Литература

Пипи и полицаите 
(откъс от „Пипи 
Дългото чорапче) – 
Астрид Линдгрен

Нови знания Аргументира 
предпочитания към герои 
и епизоди.

Четене с водеща смислова 
догадка. Беседа относно 
съдържанието. Обсъждане 
на поведението на героите с
посочване на примери от 
текста.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

104 15 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на история 
по подобие на друга 

Нови знания Съчинява устно текст по 
предложена словесна 
опора – аналогия.

Четене на авторов текст. 
Беседа относно героите и 
техните действия. 
Сравняване на 
илюстрацията към 
авторовия текст с 
илюстрация с променени 
герои. Устно разказване на 
историята с променените 
герои.

Устна проверка

105 15 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на история 
по подобие на друга 

Затвърдяване Свързва герои от текст с 
техни действия и 
особености на 
поведението им.

Четене на чуждо съчинение 
по подобие на авторовия 
текст. Добавяне към него на
думи, назоваващи герои и 
техни действия. Съотнасяне
на предложеното писмено 
съчинение с илюстрации с 
променените герои.

Писмена 
проверка

25



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

106 16 Литература

Пипи и полицаите 
(откъс от „Пипи 
Дългото чорапче) – 
Астрид Линдгрен

Затвърдяване Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Преразказ на текста или на 
отделни епизоди от 
историята. Насочване към 
книгата с препоръка да бъде
намерена и прочетена през 
лятната ваканция. 
Съчиняване на собствени 
истории с литературния 
герой – по дадено начало 
или по предложени опорни 
думи и изрази.

Устна проверка

107 16 Български език

Род и число на 
съществителните имена

Нови знания Определя рода и числото 
на съществителното име. 
Изговаря правилно 
съществителни имена в 
единствено число, при 
които в множествено 
число изпада гласен -ъ, -а.

Игри за съотнасяне на 
съществителни имена към 
граматическия им род. 
Образуване на множествено
число на съществителни с 
гласна ъ в последната 
сричка. Допълване на 
пропуснати букви в обява. 
Комуникативна задача.

Текущо 
формиращо 
оценяване

108 16 Литература

Тема: Приятелство

Мечката и лошата дума 
– българска народна 
приказка

Нови знания Аргументира 
предпочитания към герои 
и епизоди.

Четене с водеща смислова 
догадка и проверка на 
разбирането. Коментари 
относно поведението на 
героите и обсъждане на 
мъдростта, утвърдена чрез 
приказката.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

109 16 Български език

Род и число на 
съществителните имена

Затвърдяване Разпознава рода и числото
на съществителни имена.

Оцветяване на скрита 
картина със съществителни 
имена от трите 
граматически рода. 
Подреждане на 
съществителни в групи 
според техния род. 
Образуване на 
съществителни имена от 
глаголи. Определяне на 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

рода и числото на посочени 
съществителни имена.

110 16 Литература
Тема: Приятелство

Мечката и лошата дума 
– българска народна 
приказка

Затвърдяване Преразказва устно 
изучавана приказка.

Устен преразказ на 
приказката с опора на 
предложен картинен план.
Обсъждане на подобни 
истории от детското 
ежедневие. Привеждане на 
примери за неучтиво 
поведение на познати хора.

Устна проверка

111 16 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на история 
по подобие на друга – 
поправка

Затвърдяване Пише текст, като отделя 
правилно изреченията в 
него и не допуска 
графични грешки. 

Препис на съчинена 
история по подобие на 
авторовата. Проверка на 
написаното от гледна точка 
на възможни пропуснати 
части на текста; неправилно
изградени изречения или 
правописни грешки при 
използваните думи.

Писмена 
проверка

112 16 Извънкласно четене

Приказки за злояди 
деца („Конфитюр“) – 
Красимир Дамянов 

Нови знания Чете с разбиране откъси 
от книги. 

Разглеждане на книгата. 
Самостоятелно четене на 
части от нея или на откъса, 
предложен в читанката. 
Обсъждане на 
съдържанието и изказване 
на предпочитания относно 
някоя от разказаните в 
книгата истории.

Устна проверка

113 17 Литература

Тема: Приятелство

Песен за приятелството
– Златина Билярска

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 
Установява сходство и 
различия между две 
литературни и/или 
фолклорни произведения.

Изразително четене и 
последваща проверка на 
разбирането. Откриване на 
думи от стихотворението, 
свързани с приятелството. 
Съставяне на свои 
изречения с тези думи, за да
стане видима разликата 
между разговорната реч и 
стихотворната форма. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Съпоставяне на 
стихотворението с други 
изучени произведения за 
приятелството.

114 17 Български език

Съществителни 
нарицателни и 
съществителни 
собствени имена

Нови знания Разграничава 
съществителни собствени 
и съществителни 
нарицателни имена.

съществително 
нарицателно 
име

съществително 
собствено име

Пъзел за свързване на 
съществително 
нарицателно име с 
подходящо съществително 
собствено. Екипна работа 
със състезателен характер 
за изреждане на 
съществителни собствени 
имена. Игра за 
пренареждане на 
съществителни имена от 
двата вида. Препис на 
скоропоговорка. 
Комуникативна ситуация, 
свързана с употреба на 
двата вида съществителни 
имена.

Текущо 
формиращо 
оценяване

115 17 Литература

Тема: Приятелство

Фасул и трън – Дядо 
Благо

Нови знания Разграничава басня от 
други литературни и 
фолклорни произведения.

Четене на текста и 
последваща проверка на 
разбирането. Избор на 
подходяща пословица към 
баснята. Обсъждане на 
приликите на текста с други
изучени басни. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

116 17 Български език

Съществителни 
нарицателни и 
съществителни 
собствени имена

Затвърдяване Определя вида на 
съществителното име. 

Подчертаване на 
съществителни собствени 
имена в текст. Образуване 
на съществителни 
собствени имена от 
съществителни 
нарицателни и обратно. 
Препис на текст със 
съществителни имена.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
117 17 Литература

Тема: Приятелство

Снежният човек и 
врабчето – Светослав 
Минков

Нови знания Отговаря на въпроси, 
свързани със 
съдържанието на 
изучавано произведение.

Четене на текста с водеща 
смислова догадка и 
проверка на разбирането. 
Разграничаване на 
епизодите в него. 
Пресъздаване на диалога 
между героите. Оценка на 
тяхното поведение.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

118 17 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
по подобие на друга

Нови знания Съчинява устно приказка 
по предложена словесна 
опора – аналогия.

Четене на народна 
приказка. Разграничаване 
на епизовите в нея. 
Обсъждане на героите и 
техните качества. 
Разглеждане на картинен 
план на приказка със същия
сюжет, но с други герои. 
Устно разказване на 
променената приказка.

Устна проверка

119 17 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
по подобие на друга 

Затвърдяване Ориентира се в 
последователността на 
епизодите в приказка.

Номериране в правилен ред 
на части от съчинение по 
подобие на предложената 
приказка. Съчиняване на 
приказка по подобие върху 
основата на предложени 
опорни думи и изрази. 

Писмена 
проверка

120 18 Литература

Тема: Приятелство

Снежният човек и 
врабчето – Светослав 
Минков

Затвърдяване Съчинява устно приказка 
по подобие на друга. 

Споделяне на свои 
разсъждения относно 
приятелството. Съчиняване 
на собствени текстове – 
доизмисляне на епизоди и 
продължение на историята 
или съчиняване на подобна 
приказка, но с други герои 
(зайче и плашило в градина 
с моркови). 

Устна проверка

121 18 Български език

Правопис на 

Нови знания Пише правилно 
съществителните 
собствени имена.

Добавяне на пропусната 
буква й в средата и в края 
на съществителни 

Текущо 
формиращо 
оценяване
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
съществителните 
собствени имена

собствени имена. Игра за 
поправка на съществителни
собствени имена с грешки 
при писането на гласните и 
съгласните. Преписване на 
текст със съществителни 
собствени имена, написани 
без начални букви. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация.

122 18 Литература

Честните селяни – 
арменска народна 
приказка

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене с водеща смислова 
догадка и проверка на 
разбирането. Обсъждане на 
поведението на героите и 
изразяване на собствена 
оценка. Избор на 
пословица, съответстваща 
на мъдростта в приказката.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

123 18 Български език

Правопис на 
съществителните 
собствени имена

Затвърдяване Пише правилно 
съществителни собствени 
имена с правописни 
особености.

Попълване на лексикон. 
Допълване на пропуснати 
букви. Пъзел със 
съществителни собствени 
имена с писане на йо или ьо
в тях. Поправяне на грешки 
в написани съществителни 
собствени имена.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

124 18 Литература

Честните селяни – 
арменска народна 
приказка

Затвърдяване Дава идеи за разпределяне
на ролите и за 
поведението на героите 
при сценичното 
представяне на изучавано 
произведение.
Съчинява приказка по 
подобие на друга.

Четене на приказката по 
роли. Театрализиране на 
части от нея. Съставяне на 
собствени приказки по 
подобие
(например: за честен човек, 
намерил портмонето на 
съседа си пред своя вход; 
честни мъже, които заедно 
са засадили ябълково дърво 
и спорят кой от тях да 
прибере плодовете, и т.н.).

Устна проверка
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125 18 Формиране на 

комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
по подобие на друга – 
поправка

Затвърдяване Пише текст, като отделя 
правилно изреченията в 
него и не допуска 
графични грешки.

Препис на приказка, 
съчинена по подобие на 
друга. Проверка на 
написаното от гледна точка 
на възможни пропуснати 
части на текста, неправилно
изградени изречения или 
правописни грешки при 
използваните думи.

Писмена 
проверка

126 18 Извънкласно четене

Басни („Селянин и 
орел“, „Котката и 
мишките“) – Езоп

Нови знания Чете самостоятелно 
отделни басни от книга.

Изложба от книги с басни 
на Езоп. Обсъждане на 
илюстрациите в тях и на 
художественото 
оформление. Четене на 
басни от автора. Споделяне 
на впечатления от 
прочетеното.

Устна проверка

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици x 7 часа седмично = 98 часа

№
по
ред

У
че

бн
а 

се
дм

и
ц

а 
п

о
р

ед

Тема на урочната
единица

Вид урочна
единица

Компетентности като
очаквани резултати от

обучението
Нови понятия

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване по

теми и/или
раздели

Забележка

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

127 19 Литература

Триглавата ламя – 
Любен Петков

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене с водеща смислова 
догадка и последващо 
установяване на 
разбирането. Отделяне на 
епизодите в текста. 
Обсъждане на героите и на 
тяхното поведение. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
128 19 Български език

Умалителни 
съществителни имена

Нови знания Разпознава умалителни 
съществителни имена.

умалително 
съществително
име

Откриване на умалителни 
съществителни имена в 
текст. Образуване на 
умалителни съществителни.
Добавяне на пропуснат 
съгласен в умалителни 
съществителни имена. 
Препис на текст с 
умалителни имена. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация.

Текущо 
формиращо 
оценяване

129 Литература

Триглавата ламя – 
Любен Петков

Затвърдяване Преразказва устно 
изучавано литературно 
произведение.

Устен преразказ на 
приказката по предложен в 
тетрадката план със 
заглавия на епизодите. 
Обсъждане на жанровите 
особености на приказките. 
Съчиняване на собствена 
кратка приказка по 
словесни опори, 
предложени в тетрадката.

Устна проверка

130 19 Български език

Умалителни 
съществителни имена

Затвърдяване Употребява правилно 
умалителни 
съществителни имена.

Образуване на умалителни 
съществителни имена. 
Допълване на текст с 
пропуснати съществителни 
умалителни имена. Препис 
на текст, съдържащ 
съществителни умалителни 
имена.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

131 19 Литература

Тема: Приятелство

Кученцето Слави – 
Цанко Лалев 

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене с последваща 
проверка на разбраното. 
Устен преразказ на 
историята. Обсъждане на 
поведението на героите. 
Изразително четене на 
части от стихотворението.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

132 19 Формиране на Нови знания и Съчинява устно приказка Обсъждане на възможен Устна проверка
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комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
с предложен герой 

умения по предложена словесна 
опора: герой.

герой на приказка. 
Измисляне на истории с 
този герой. Разглеждане на 
картинен план на приказка с
предложен герой. Устно 
разказване на историята с 
опора на серия картини и 
насочващи въпроси.

133 19 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
с предложен герой 

Затвърдяване Озаглавява текст.
Ориентира се в 
последователността на 
епизодите в приказка.

Избор на заглавие на текст 
от няколко възможни. 
Съчиняване на приказка с 
предложения герой върху 
основата на редица от 
опорни думи и изрази. 
Разказване на историята или
писане на текста (по 
преценка на учителя).

Писмена 
проверка

134 20 Литература

Припомнете си 
наученото
(литературните 
произведения от 
раздела „Зима“)

Обобщение Установява сходство и 
различия между две 
литературни и/или 
фолклорни произведения.

Свързване на откъси от 
изучени произведения със 
заглавията им. Добавяне на 
пропуснати думи в познати 
стихотворения. Устен 
преразказ на баснята 
„Облакът“ на Иван Крилов. 
Споделяне на впечатления 
относно най-харесваните 
литературни произведения, 
включени в раздела „Зима“.

Текущо 
формиращо 
оценяване

135 20 Български език

Прилагателни имена

Нови знания Разпознава 
прилагателното име като 
част на речта.

прилагателно 
име

Откриване на пет разлики 
между две картини в 
различни цветове. 
Заместване на 
словосъчетания с 
прилагателни имена. Игра 
за откриване на 
прилагателни имена. 
Назоваване с прилагателни 
имена на качества на 

Текущо 
формиращо 
оценяване
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познати приказни герои. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация с 
неправилно използвано 
прилагателно име. 

136 20 Литература

Тема: Предвестници 
на пролетта

Кокиче – Николай 
Райнов 

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене с водеща смислова 
догадка и последваща 
проверка на разбирането. 
Обсъждане на героите и на 
тяхното поведение. Четене 
по роли и театрализиране на
текста или на части от него. 
Измисляне на продължение 
на историята.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

137 20 Български език

Прилагателни имена

Затвърдяване Пише правилно 
прилагателни имена. 
Употребява уместно 
прилагателни имена.

Откриване на прилагателни 
имена в текст. Правилно 
писане на прилагателни 
имена с правописни 
особености. Образуване на 
прилагателни имена от 
словосъчетания. 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

138 20 Литература

Тема: Предвестници 
на пролетта

Кокиче – Николай 
Райнов
Момиче мъничко – 
българска народна 
песен

Затвърдяване Установява сходство и 
различия между две 
литературни и/или 
фолклорни произведения.
Разграничава народна 
песен от други 
литературни и фолклорни 
произведения.

народна песен Устен преразказ на 
историята в произведението
на Николай Райнов. Четене 
на народната песен. 
Изясняване на непознати 
думи в нея. Обсъждане на 
нейното съдържание. 
Словесно описание на 
момичето. Наблюдение 
върху особеностите на 
текста и обобщаване на 
жанровите специфики на 
народната песен върху 
основата на предложеното 
определение.

Устна проверка

139 20 Формиране на 
комуникативно-

Затвърдяване Пише текст, като отделя 
правилно изреченията в 

Поправка на приказка, 
съчинена по словесни опори

Писмена 
проверка
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речеви умения

Съчинение на приказка 
с предложен герой – 
поправка 

него и не допуска 
графични грешки.

и с предложен герой. 
Проверка на написаното от 
гледна точка на неправилно 
изградени изречения или 
правописни грешки при 
използваните думи.

140 20 Извънкласно четене

Приказки („Лозарят и 
косето“) – Ангел 
Каралийчев 

Нови знания Знае имената на известни 
български автори на 
детска литература.

Припомняне на изучени 
приказки от автора. 
Разглеждане на негови 
книги, за да се открият 
заглавията на познатите 
приказки. Четене на други 
приказки, включително 
предложената в читанката.

Устна проверка

141 21 Литература

Тема: Предвестници 
на пролетта

Мартеници – Георги 
Марковски

Нови знания Познава литературни и 
фолклорни произведения, 
посветени на празниците.

Четене с последваща 
проверка на разбирането. 
Обсъждане на 
съдържанието. Преразказ на
епизодите, свързани с 
празника и с народния 
обичай. Добавяне на свои 
примери, отнасящи се до 
мартениците. Писане на 
поздравителна картичка за 
Първи март.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

142 21 Български език

Род и число на 
прилагателните имена

Нови знания Разпознава рода и числото
на прилагателното име. 
Съгласува прилагателното
и съществителното име по
род и число.

Разпределяне на 
прилагателни имена в групи
според техния граматически
род. Съгласуване на 
прилагателни и 
съществителни имена. Игра 
за съотнасяне на 
прилагателни имена към 
техния граматически род. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация, 
свързана с употреба на 
прилагателни. 

Текущо 
формиращо 
оценяване
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143 21 Литература

Тема: Предвестници 
на пролетта

Мартеници – Георги 
Марковски

Затвърдяване Съставя текст описание.
Преразказва устно текст 
или част от изучавано 
литературно 
произведение.

Откриване в текста на думи 
и изрази, свързани с 
настъпването на пролетта, и
съставяне на описание на 
пролетната картина.
Четене и преразказване на 
онази част от текста, която 
се отнася до българската 
народна приказка 
„Девойчето и дванадесетте 
месеца“. Устно 
преразказване на тази 
приказка с опора на двете 
илюстрации към нея. 

Устна проверка

144 21 Български език

Род и число на 
прилагателните имена

Затвърдяване Променя прилагателни 
имена по род и число и ги 
съгласува със 
съществителни имена.

Определяне на 
граматическия род и число 
на прилагателни имена. 
Кръстословица с различни 
форми на прилагателни 
имена. Попълване на 
таблица с промяна на 
формата за род и число. 
Допълване на пропуснати 
прилагателни имена в текст.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

145 21 Литература

Тема: Пролет

Пролет – Александър 
Вутимски

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене на 
стихотворение и проверка 
на разбирането. Добавяне 
на пропуснати думи в 
откъси от текста с цел да се 
обогати речникът на 
ученика с думи от 
художествената реч. Четене 
на гатанки за пролетта. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

146 21 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 

Нови знания и 
умения

Съчинява устно приказка 
по предложена словесна 
опора: начало.

Четене на предложено 
начало на приказка. 
Обсъждане на възможни 
варианти за продължаване 
на историята. Разглеждане 

Устна проверка
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по дадено начало на картинен план за 

възможно продължаване на 
приказката. Устно 
разказване на историята. 

147 21 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
по дадено начало 

Затвърдяване Ориентира се в 
последователността на 
епизодите в приказка.

Съставяне на собствена 
приказка. Устен разказ на 
съчинената приказка или 
създаване на писмен текст с 
помощта на картинен план 
и с предложени опорни 
думи и изрази. 

Писмена 
проверка

148 22 Литература

Костенурка – Дора 
Габе

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене с последваща 
проверка на разбирането. 
Свързване на героите от 
историята с техни действия.
Съчиняване на текст по 
подобие – например с 
промяна на героите (охлюв 
и таралеж). 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

149 22 Български език

Правопис на 
прилагателните имена

Нови знания Изговаря правилно 
прилагателни имена в 
мъжки род, при които в 
женски и среден род и в 
множествено число 
изпада гласният звук -ъ.
Пише правилно формите 
на прилагателните имена 
за мъжки, женски и 
среден род; за единствено 
и множествено число.

Игри за допълване на 
пропуснати букви на 
неударени гласни и 
обеззвучени съгласни в 
прилагателни имена. 
Определяне на думите за 
проверка на правописни 
особености при 
прилагателните имена. 
Препис на текст. Обсъждане
на комуникативна ситуация 
с допуснати правописни 
грешки при прилагателните 
имена.

Текущо 
формиращо 
оценяване

150 22 Литература

Тема: Осми март

Мама – Калина Малина

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
празниците.

Проверка на разбирането 
при четене. Изразителен 
прочит на стихотворението. 
Обсъждане на темата и 
изразените чувства в текста.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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Решаване на кръстословици
с нежни думи, 
предназначени за мама. 
Рецитиране на други 
познати стихотворения за 
обичта към майката.

151 22 Български език

Правопис на 
прилагателните имена

Затвърдяване Изговаря и пише 
правилно прилагателни 
имена.

Добавяне на пропуснати 
букви на неударени гласни и
на обеззвучени съгласни в 
прилагателни имена. 
Препис на текстове с 
правописни особености при
прилагателните имена.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

152 22 Литература

Тема: Мама

Знаеш ли – Петя 
Александрова

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене на 
стихотворението и проверка
на разбирането му. 
Отделяне на думите, с които
всяко от животните в текста 
изразява отношението си 
към своята рожба. 
Съотнасяне на техните 
чувства с обичта между 
майката и детето. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

153 22 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Съчинение на приказка 
по дадено начало – 
поправка 

Затвърдяване Пише текст, като отделя 
правилно изреченията в 
него и не допуска 
графични грешки.

Препис на приказка, 
съчинена по дадено начало. 
Проверка на написаното от 
гледна точка на възможни 
грешки – неправилно 
изградени изречения или 
правописни грешки при 
използваните думи.

Писмена 
проверка

154 22 Извънкласно четене

Приказки от оная гора 
(„Мама знае пътя“) – 
Мая Дългъчева 

Нови знания Проявява интерес към 
разглеждана книга.

Разглеждане на книгата. 
Обсъждане на кориците и 
илюстрациите. Четене на 
части от книгата, 
включително предложената 
в читанката приказка.

Устна проверка

155 23 Литература Нови знания Ориентира се в Четене с водеща смислова Тестови задачи с 
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Тема: Мама

Най-хубавото птиче – 
Георги Райчев

последователността на 
епизодите в изучавано 
литературно 
произведение.
Коментира постъпките на 
героите от 
произведението.

догадка и последваща 
проверка на разбирането. 
Оценка на героите и на 
тяхното поведение. 
Добавяне на пропуснат 
епизод от историята в план 
на текста, предложен в 
тетрадката. Коментари 
относно постъпката на 
враната и изразяване на 
лично отношение по тази 
тема.

избираеми 
отговори

156 23 Български език

Глаголи. Число на 
глаголите.

Нови знания Познава глагола като част 
на речта. Разпознава 
числото на глагола.

Игра за определяне на 
числото на глаголи. 
Образуване на форми за 
множествено число на 
глаголи. Игра за правилна 
употреба на глаголи в 
словосъчетания със 
съществителни имена. 
Препис на текст с глаголи. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация с 
неправилно употребен 
глагол.

Текущо 
формиращо 
оценяване

157 23 Литература

Тема: Мама

Мама кенгурка – Зоя 
Василева

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 
Различава 
стихотворенията от други 
текстове.

Изразително четене на 
стихотворението и проверка
на разбирането. Беседа чрез 
въпроси, чиито отговори са 
части от текста. 
Съпоставяне на 
стихотворението с 
научнопопулярен текст с 
доуточняващ характер 
относно особеностите на 
кенгуруто. Наблюдение 
върху мерената реч, която 
отличава стихотворенията 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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от другите текстове.

158 23 Български език

Глаголи. Число на 
глаголите.

Затвърдяване Променя глаголите по 
число. Изписва отделно 
предлози, съюзи, кратки 
форми на местоименията, 
отрицателна частица, 
възвратната частица се.

Преобразуване на глаголи 
от единствено в 
множествено число и 
обратно. Допълване на 
глаголи в пословици. 
Образуване на глаголи от 
съществителни имена. 
Разделно писане на частици
във възвратните и 
отрицателните форми на 
глаголите. 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

159 23 Литература

Тема: Семейство

Най-обичам у дома – 
Владимир Голев 

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 
Открива повторение в 
изучавани произведения.

Изразително четене и 
последваща проверка на 
разбирането. Откриване на 
повторенията в 
стихотворението. 
Допълване на пропуснати 
думи в откъси от текста, за 
да се научат наизуст части 
от стихотворението. 
Сравняване на това 
произведение със 
стихотворението „Родна 
стряха“ на Ран Босилек.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

160 23 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание 

Нови знания Знае функцията на 
описанието като текст за 
целите на речевото 
общуване.

описание Четене на текст, разкриващ 
смисъла на описанието и 
приложението му в детското
ежедневие. Обсъждане на 
комуникативни ситуации, 
предпоставящи 
използването на описание.

Устна проверка

161 23 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание 

Затвърдяване Прави кратко писмено 
описание.

Съставяне на две описания 
в писмена форма – чрез 
използване на предложени 
опорни думи и като 
отговори на насочващи 
въпроси.

Писмена 
проверка
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162 24 Литература

Тема: Семейство

Внучка фотографка – 
Лиана Даскалова 

Нови знания Открива изброяване в 
изучавани произведения. 
Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене на 
стихотворението и 
проследяване на неговото 
разбиране. Откриване на 
изброяването в текста. 
Описание на героите в него.
Съставяне на собствени 
разкази за семейството и 
отношенията в него.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

163 24 Български език

Изговор и правопис на 
глаголите

Нови знания Изговаря и пише 
правилно глаголи в първо 
лице, единствено и 
множествено число и в 
трето лице, множествено 
число, сегашно време. 
Изписва отделно 
предлози, съюзи, кратки 
форми на местоименията, 
отрицателната частица не, 
възвратната частица се.

Сравняване на изговора и 
писането на глаголи с 
ударение на последната 
сричка. Откриване на 
правописни грешки в 
глаголи. Съставяне на 
изречения с възвратни 
глаголи. Разделно писане на
глаголи, употребени заедно 
с частици и кратки 
местоименни форми. 
Промяна на глаголното 
число в текст. Поправки на 
грешки при неправилна 
употреба на глаголи. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация с 
грешно написани глаголи.

Текущо 
формиращо 
оценяване

164 24 Литература

Тема: Семейство

Колоездач – Александър
Геров

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене и 
последваща проверка на 
разбирането. Обсъждане на 
отношенията между 
героите. Предлагане на свои
примери за приятелство 
между дете и негови 
роднини.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

165 24 Български език

Изговор и правопис на 

Затвърдяване Употребява правилно 
глаголи, като ги изговаря и
пише правилно.

Поправка на грешки при 
глаголи от първо лице, 
единствено число. 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното
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глаголите Допълване на пропусната 

буква в последната сричка 
на глаголи от трето лице, 
множествено число. 
Кръстословица с различни 
форми на глаголи. 
Редактиране на писмо с 
неправилно употребени 
глаголи.

166 24 Литература

Мен ли трябваше да 
викате? – българска 
народна приказка

Нови знания Аргументира 
предпочитания към герои 
и епизоди.

Четене с водеща смислова 
догадка. Обсъждане на 
героите в приказката и 
оценка на тяхното 
поведение. Четене по роли. 
Съотнасяне на мъдростта в 
приказката с пословици, 
предложени в тетрадката.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

167 24 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Поправка на описание 

Затвърдяване Поправя собствен текст 
описание.

Откриване на грешки при 
изграждането и езиковото 
оформяне на съставения 
собствен текст описание. 
Поправяне на грешките и 
преписване на текста.

Писмена 
проверка

168 24 Извънкласно четене

Мечо Пух („Мечо Пух 
на гости при Зайо“) – 
Алън Милн 

Нови знания Зачита се в предложена му
книга.

Разглеждане на 
илюстрациите в различни 
издания на книгата. 
Обсъждане на 
съдържанието на книгата. 
Четене на откъси от нея, 
включително предложения в
читанката.

Устна проверка

169 25 Литература

Балончето, което се 
надувало самичко – 
Радой Киров

Нови знания Отразява впечатленията 
си от самостоятелно 
прочетено произведение.

Самостоятелно четене на 
текста и отговор на 
въпроси, проверяващи 
разбирането на 
прочетеното. Обсъждане на 
героя и оценка на неговото 
поведение. Определяне на 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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неговите качества чрез 
избор на думи от няколко 
прилагателни имена, 
предложени в тетрадката. 

170 25 Български език

Части на речта

Обобщение Разпознава глагола, 
съществителното име и 
прилагателното име като 
части на речта.

части на речта Откриване на 
съществителни, 
прилагателни имена и 
глаголи в текст. Определяне 
на рода и числото на 
съществителни и 
прилагателни имена. 
Образуване на глаголи от 
съществителни имена. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация.

Текущо 
формиращо 
оценяване

171 25 Литература

Цирк – Атанас Душков 

Нови знания Открива изброяването 
като изразно средство в 
конкретно литературно 
произведение.

изброяване Изразително четене на 
стихотворението. Проверка 
на разбирането. Откриване 
на изброяване в текста и 
коментари върху 
определението на това 
изразно средство. Четене на
гатанки за животни и 
отгатване на други, 
предложени от учениците.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

172 25 Български език

Части на речта

Обобщение Употребява уместно 
глаголи, прилагателни и 
съществителни имена.

Оцветяване на скрита 
картина с написани 
съществителни, 
прилагателни имена и 
глаголи. Поправяне на 
грешки при употребата на 
съществителни, 
прилагателни имена и 
глаголи. 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

173 25 Литература

Компютърът на Ани – 
Радой Киров

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Четене и последваща 
проверка на разбирането. 
Обсъждане на поведението 
на момичето. Коментиране 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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на ситуации от съвремието, 
свързани с използването на 
компютри и други 
електронни средства от 
деца. 

174 25 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на животно 

Нови знания и 
умения

Описва външните белези 
на наблюдавано животно. 
Ориентира се в 
поведението и характера 
на описваното животно. 
Изразява оценка на 
предмета на описание.

описание на 
животно

Четене на текст, 
предпоставящ съставяне на 
описание на животно. 
Разглеждане на снимка на 
животното. Описание на 
неговия външен вид. 
Обобщаване на знанията за 
частите на описанието.

Устна проверка

175 25 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на животно 

Затвърдяване Прави кратко писмено 
описание на наблюдавано 
животно.

Съставяне на описание с 
опора на предложени думи 
и изрази. Писане на текст, 
описващ животно. 
Запомняне на правописните 
особености на използваните
ключови думи в 
описанието.

Писмена 
проверка 

176 26 Литература

Тримата дървари – 
Йосиф Нунев

Нови знания Свързва тематиката на 
изучавани произведения с 
различни култури, бит, 
обичаи и традиции.

Самостоятелно четене на 
приказката и проверка на 
нейното разбиране чрез 
тестови задачи и беседа 
относно нейното 
съдържание и поведението 
на героите. Сравняване на 
текста с други познати 
ромски приказки (например 
„В градината на народите“) 
и коментиране на 
човешките ценности, които 
се утвърждават в тях 
независимо от етнос и 
религия.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

177 26 Български език Нови знания Изписва отделно 
предлози, съюзи, кратки 

Добавяне на пропуснати 
съюзи, предлози, частици и 

Текущо 
формиращо 
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Думите при общуване форми на местоименията, 

отрицателната частица не, 
възвратната частица се. 
Знае за речниковото 
значение на думата.

кратки местоименни форми 
в текст. Разделно писане на 
предлози и частици в кратки
изречения. Свързване на 
думи с тяхното речниково 
значение. Обсъждане на 
комуникативна ситуация с 
неправилна употреба на 
дума с непознато значение.

оценяване

178 26 Литература

Тема: Празници

Цветница – Ран 
Босилек
Лазарска песен – 
българска народна 
песен

Нови знания Познава литературни и 
фолклорни произведения, 
посветени на празниците.

Четене на стихотворението 
и коментар върху някои от 
думите в него, които са 
рядко срещани в 
съвременната реч, а са 
важни за разбиране на 
прочетеното.
Четене на текст за 
традициите и народните 
обичаи на Цветница. 
Сравняване на двата текста, 
за да се наблюдава 
спецификата на 
стихотворната форма.
Четене на народната песен и
откриване на повторенията 
и изброяванията в нея.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

179 26 Български език

Думите при общуване

Затвърдяване Обяснява лексикалното 
значение на думи от 
активния речник.

Игрословици, пъзели и игри
с думи. Замяна на често 
повтаряни думи в текст. 
Откриване на излишната 
дума сред думи с близко 
значение.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

180 26 Литература

Тема: Празници

Великденче – Веса 
Паспалеева 

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
празниците. Открива 
изброяване в изучавани 
произведения.

Изразително четене на 
двете стихотворения и 
последваща проверка на 
тяхното разбиране. 
Сравняване на двете 
произведения. Откриване на

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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Великденските яйца – 
Виктор Самуилов

изброяването. Наизустяване
на части от 
стихотворенията.

181 26 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на животно – 
поправка 

Затвърдяване Поправя собствен текст 
описание. 

Откриване на грешки при 
изграждането и езиковото 
оформяне на съставения 
собствен текст описание. 
Поправяне на грешките и 
преписване на текста.

Писмена 
проверка

182 26 Извънкласно четене

Патиланци („Излет“) – 
Ран Босилек 

Нови знания Знае заглавия на 
популярни детски книги и
имената на известни 
детски писатели.

Изложба от различни 
издания на книгата. 
Разглеждане и зачитане в 
предложените книги. 
Четене и обсъждане на 
откъса в читанката.

Устна проверка

183 27 Литература

Тема: Родина

Хоби – Георги 
Константинов 

Нови знания Открива изброяването 
като изразно средство в 
конкретно литературно 
произведение. Умее да 
рецитира наизуст кратки 
стихотворения или откъси
от стихотворения. 

Изразително четене на 
стихотворение. Отговаряне 
на въпроси по 
съдържанието. Откриване 
на изброяване. Четене на 
двойките думи, които се 
римуват. Наизустяване на 
стихотворението. Споделяне
на собствени впечатления за
красотата на българската 
природа.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

184 27 Български език

Изреченията в 
българския език

Нови знания Разграничава 
словосъчетание от 
изречение. Употребява 
различни словоредни 
варианти на изречението.

словосъчетани
е

Игри за образуване на 
изречения от 
словосъчетания. 
Разширяване на изречения 
чрез въпроси към тях. 
Съставяне на изречения към
серия картини. Обсъждане 
на комуникативна ситуация 
с неправилен словоред на 
изречение.

Текущо 
формиращо 
оценяване

185 27 Литература Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 

Изразително четене и 
проверка на разбирането 

Тестови задачи с 
избираеми 
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Тема: Родина

Ропотамо – Дора Габе

български автори. чрез тестови задачи и 
беседа чрез въпроси, чиито 
отговори са думи от текста. 
Промяна на неправилно 
използвани думи в откъс от 
стихотворението с цел да се 
запомнят образци на 
литературна реч и те да се 
включат в активния речник 
на ученика.

отговори

186 27 Български език

Изреченията в 
българския език

Затвърдяване Съставя изречения с 
правилен словоред.

Пъзел и мозайка за 
съставяне на изречения от 
предложени думи и 
словосъчетания. 
Подреждане на изречения в 
текст.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

187 27 Литература

Тема: Родина

В родината – Петя 
Дубарова

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на България.

Изразително четене и 
проверка на разбирането. 
Рецитиране на други 
стихотворения за родината. 
Споделяне на собствени 
впечатления за красотата на 
българската природа. 
Наизустяване на 
стихотворението.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

188 27 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на растение 

Нови знания Описва външните белези 
на наблюдавано растение. 
Изразява оценка на 
предмета на описание.

описание на 
растение

Разглеждане на снимка на 
растение. Беседа относно 
неговия външен вид. 
Обобщаване на знанията за 
частите на описанието и 
съставяне на описания в 
устна форма.

Устна проверка

189 27 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на растение 

Затвърдяване Прави кратко писмено 
описание на наблюдавано 
животно.

Съставяне на описание с 
опора на предложени думи 
и изрази. Писане на текст, 
описващ растение. 
Запомняне на правописните 
особености на използваните

Писмена 
проверка
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ключови думи в 
описанието.

190 28 Литература

Тема: Родина

В гората – Гео Милев 
Горо ле, горо – 
българска народна 
песен

Нови знания Открива повторението и 
изброяването като изразни
средства в конкретно 
литературно и фолклорно 
произведение. Рецитира 
детски стихотворения от 
български автори.

Изразително четене на 
стихотворението и проверка
на разбирането чрез беседа 
и тестови задачи. 
Съпоставяне на 
стихотворението с 
народната песен. Откриване
на повторения и 
изброявания в двата текста. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

191 28 Български език

Съобщително 
изречение

Нови знания Разпознава съобщително 
изречение. Отделя 
изреченията в текста, като 
означава началото и края 
им.

съобщително 
изречение

Съставяне на съобщителни 
изречения. Разширяване на 
съобщителни изречения. 
Създаване на изречения към
история в серия картини. 
Обсъждане на 
комуникативна ситуация.

Текущо 
формиращо 
оценяване

192 28 Литература

Тема: Приятелство

Трите пеперудки – 
немска народна 
приказка

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене с водеща смислова 
догадка. Беседа и тестови 
задачи за установяване на 
разбирането при четене. 
Четене по роли. Споделяне 
на собствени разсъждения 
относно толерантността към
различието на другите 
около нас.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

193 28 Български език

Съобщително 
изречение

Затвърдяване Употребява правилно 
съобщителни изречения. 
Оформя пунктуационно 
правилно съобщително 
изречение.

Пъзел за образуване на 
съобщителни изречения. 
Разделно писане на думите 
в съобщителни изречения. 
Съставяне на съобщителни 
изречения по сюжетна 
картина.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

194 28 Литература

Тема: Приятелство

Затвърдяване Преразказва устно 
изучавано литературно 
произведение.

Отделяне на епизодите в 
историята. Откриване на 
излишен епизод в план на 
текста, предложен в 

Устна проверка
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Трите пеперудки – 
немска народна 
приказка

тетрадката. Устен преразказ 
на приказката с помощта на 
предложения в читанката 
картинен план.

195 28 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на растение –
поправка 

Затвърдяване Поправя собствен текст 
тип описание.

Откриване на грешки при 
изграждането и езиковото 
оформяне на съставения 
собствен текст описание. 
Поправяне на грешките и 
преписване на текста.

Писмена 
проверка

196 28 Извънкласно четене
Писма на един дакел 
(„Скачащата шапка“) – 
Станка Пенчева

Нови знания Споделя впечатления 
относно прочетен откъс от
книга.

Самостоятелно четене на 
предложения в читанката 
откъс от книгата. 
Обсъждане на прочетеното. 
Разглеждане на книгата и 
коментиране на 
илюстрациите в нея. 

Устна
проверка

197 29 Литература

Тема: Родина

По пътечките на дъгата 
– Леда Милева 

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори. 
Открива повторения в 
изучавани произведения.

Изразително четене на 
стихотворението. Откриване
на повторенията в него. 
Научаване на 
стихотворението наизуст.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

198 29 Български език

Въпросителни 
изречения

Нови знания Разпознава въпросително 
изречение. Преобразува 
съобщително във 
въпросително изречение.

въпросително 
изречение

Добавяне на пропуснати 
въпросителни думи в 
изречения. Образуване на 
въпросителни изречения. 
Преобразуване на 
съобщителни изречения във
въпросителни. Обсъждане 
на комуникативна ситуация.

Текущо 
формиращо 
оценяване

199 29 Литература

Тема: Родина

Бащин край – Атанас 
Цанков

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на България.

Изразително четене на 
стихотворението и проверка
на разбирането. Проектна 
дейност за събиране на 
информация, снимки и 
литературни текстове за 
Родината, за да се направи 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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класно табло или класна 
книга за България.

200 29 Български език

Въпросителни 
изречения

Затвърдяване Употребява правилно 
въпросителни изречения. 
Оформя пунктуационно 
правилно въпросително 
изречение.

Откриване на въпросителни
думи във въпросителни 
изречения. Съставяне на 
диалози с употреба на 
въпросителни изречения. 
Задаване на въпроси към 
сюжетна картина.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

201 29 Литература

Тема: Приятелство

Гнездо в гнездо – 
Емилиян Станев

Нови знания Изразява емоционално-
оценъчно отношение към 
герои и епизоди в 
изучавано произведение.

Четене на текста с 
последваща проверка на 
разбирането. Отделяне на 
епизодите и озаглавяването 
им. Обсъждане на героите и
на тяхното поведение. 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

202 29 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на предмет 

Нови знания и 
умения

Описва външните белези 
на наблюдаван предмет. 
Разказва за какво служи 
той. Изразява своето 
отношение към него.

описание на 
предмет

Разглеждане на снимка на 
предмет и описване на 
неговия външен вид. Беседа
относно функциите на 
предмета (за какво се 
използва). Обсъждане на 
отношението към описвания
предмет.

Устна проверка

203 29 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Описание на предмет 

Затвърдяване Прави кратко писмено 
описание на наблюдаван 
предмет.

Съставяне на описание с 
опора на предложени думи 
и изрази. Писане на текст, 
описващ предмет. 
Запомняне на правописните 
особености на използваните
ключови думи в 
описанието.

Писмена 
проверка

204 30 Литература

Тема: Приятелство

Гнездо в гнездо – 
Емилиян Станев

Затвърдяване Преразказва устно 
изучавани литературни 
произведения. 

Устно преразказване с опора
на серията картини към 
текста в читанката. 
Съчиняване на кратки 
собствени текстове в 
допълнение към разказаната
история. 

Устна проверка
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205 30 Български език

Изреченията при 
общуване

Обобщение Разпознава различни по 
цел на изказване 
изречения (съобщителни и
въпросителни). Оформя 
пунктуационно правилно 
съобщително и 
въпросително изречение.

Съставяне на диалози с 
употреба на двата вида 
изречения. Поставяне на 
пропуснати знаци за край на
съобщителни и 
въпросителни изречения в 
текст. Допълване на 
пропуснати изречения в 
диалог. Обсъждане на 
комуникативна ситуация.

Текущо 
формиращо 
оценяване

206 30 Литература

Тема: Знание

Книга и сладолед – 
Георги Господинов
Смешен котарак – 
Лиляна Стефанова

Нови знания Отразява впечатленията 
си от самостоятелно 
прочетено произведение.
Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Самостоятелно четене на 
текста и обсъждане на 
съдържанието му. 
Съставяне на собствени 
измислици по подобие на 
авторовата.
Четене и обсъждане на 
стихотворението. Оценка на
качествата на котарака.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

207 30 Български език

Изреченията при 
общуване

Обобщение Употребява уместно 
съобщителни и 
въпросителни изречения.

Преписване на 
въпросителни изречения от 
текст. Съставяне на текстова
задача по математика с две 
съобщителни и две 
въпросителни изречения. 
Добавяне на пропуснати 
пунктуационни знаци. 

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

208 30 Литература

Припомнете си 
наученото
(произведенията от 
раздела „Пролет“)

Обобщения Открива повторение, 
изброяване в изучавани 
произведения.
Разграничава народна 
песен от други 
литературни и фолклорни 
произведения.

Откриване на повторение и 
изброяване в конкретни 
текстове. Четене на народна
песен и коментиране на 
особеностите ѝ. Споделяне 
на лични впечатления от 
изучени художествени 
произведения от този 
раздел.

Текущо 
формиращо 
оценяване

209 30 Формиране на 
комуникативно-

Затвърдяване Поправя свои грешки при 
съставяне на текст. 

Откриване на грешки при 
изграждането и езиковото 

Писмена 
проверка
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речеви умения

Описание на предмет – 
поправка 

оформяне на съставения 
собствен текст описание. 
Поправяне на грешките и 
преписване на текста.

210 30 Извънкласно четене

Книгите около нас 
(припомнете си 
наученото за тях)

Обобщение Ориентира се във 
възможния кръг от детски 
книги за четене. Знае 
заглавия на препоръчани 
книги и на техните автори.

Свързване на литературни 
герои от изучени детски 
книги със съответните 
заглавия и с имената на 
техните автори. Споделяне 
на впечатления от 
прочетените през учебната 
година книги.

Устна проверка

211 31 Литература

Тема: Празници
На Кирил и Методий – 
Иван Давидков

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на празниците.

Изразително четене на 
стихотворението и 
научаване на части от него 
наизуст. Рецитиране на 
други стихотворения за 
Кирил и Методий. 
Подготовка на тържество за 
празника. Писане на 
поздравителна картичка.

Устна проверка

212 31 Български език

Правилно писане на 
думите и изреченията

Обобщение Прави проверка за 
правописа на гласни в 
неударена сричка, на 
звучни съгласни пред 
беззвучни и в края на 
думата. Изговаря и пише 
правилно глаголи в първо 
лице, единствено и 
множествено число и в 
трето лице, множествено 
число, сегашно време.

Игри за правописа на 
неударени гласни и 
обеззвучени съгласни в 
съществителни и 
прилагателни имена. 
Поправяне на грешки при 
изговора и писането на 
глаголи. Препис на текст с 
редактиране на 
правописните грешки в 
него. Обсъждане на 
комуникативна ситуация.

Текущо 
формиращо 
оценяване

213 31 Литература

Чудната врата – 
Веселин Ханчев

Нови знания Познава литературни 
произведения, посветени 
на знанието и празниците.
Установява сходство и 
различия между две 

Изразително четене на 
стихотворението и 
обсъждане на прочетеното. 
Съпоставяне със 
стихотворението „Когато 

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори
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литературни 
произведения.

вали“ от Леда Милева. 
Коментари за значението на 
книгите и споделяне на 
собствени впечатления от 
книги, прочетени в 
свободното време.

214 31 Български език

Правилно писане на 
думите и изреченията

Обобщение Прилага изучените 
правописни и 
пунктуационни правила.

Редактиране на текстове с 
допуснати правописни и 
пунктуационни грешки. 
Добавяне на пропуснати 
букви в думи с правописни 
особености. Образуване на 
глаголи в множествено 
число и проследяване на 
правилния им изговор и 
писане.

Тестова задача за
проверка на 
усвоеното

215 31 Литература

Тема: Игри

Летни кънки – 
Красимир Машев

Нови знания Рецитира детски 
стихотворения от 
български автори.

Изразително четене и 
обсъждане на прочетеното. 
Научаване наизуст на части 
от стихотворението. 
Създаване на кратък писмен
текст със заглавие „Моите 
любими игри“.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

216 31 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Да си припомним 
наученото

Обобщение Уместно употребява 
езикови средства според 
комуникативната 
ситуация.
Разграничава писмено 
съобщение и 
поздравителна картичка. 
Разказва устно кратък 
художествен текст.

Четене на обява и на 
поздравителна картичка с 
цел да се поправят 
допуснати в тях грешки. 
Запознаване с кратка басня. 
Устен преразказ на баснята.

Устна проверка

217 31 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Да си припомним 
наученото 

Обобщение Съчинява устно приказка 
по предложена словесна 
опора. Прави кратко 
писмено описание на 
наблюдаван предмет, 
животно, растение.

Разглеждане на серия 
картини и устно разказване 
на историята. Устно и 
писмено описание на 
наблюдавано животно. 
Коментар върху 

Писмена 
проверка
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допуснатите грешки в 
написаното.

218 32 Литература

Ваканция – Весела 
Фламбурари

Нови знания Отразява впечатленията 
си от самостоятелно 
прочетено произведение.

Самостоятелно четене и 
проверка на разбирането. 
Устен преразказ на текста. 
Споделяне на очаквания за 
предстоящата ваканция.

Тестови задачи с 
избираеми 
отговори

219 32 Български език

Какво научихме за 
българския език

Обобщение Ориентира се в 
системността на езика. 
Знае основните 
корелативни двойки при 
звуковете. Познава 
изучените части на речта. 
Определя техните 
граматически признаци. 
Разграничава 
съобщителни и 
въпросителни изречения.

Игра за образуване на думи.
Игра за разпределяне на 
думи от трите части на 
речта. Съгласуване на 
прилагателни и 
съществителни имена. 
Образуване на 
съществителни имена от 
глаголи. Екипна работа за 
съставяне на съобщителни и
въпросителни изречения.

Текущо 
формиращо 
оценяване

220 32 Литература

Годишен преговор
(в учебника)

Обобщение Споделя впечатления 
относно изучени 
литературни и фолклорни 
произведения. 
Разграничава 
стихотворение, разказ, 
приказка, басня, народна 
песен. Открива в текст 
повторения и 
изброявания.

Свързване на откъси от 
изучени произведения със 
съответните заглавия. 
Разграничаване на басня и 
народна песен от другите 
литературни жанрове. 
Откриване в текст на 
изучените изразни средства 
(повторение и изброяване). 

Устна проверка

221 32 Български език

Какво научихме за 
българския език

Диагностика на 
изходно ниво

Знае видовете 
съществителни имена. 
Променя прилагателни 
имена по род и число. 
Променя глаголи по 
число. Прилага изучените 
правописни правила.

Тестови задачи. Правописни
игри. Писане на текст под 
диктовка. Проверка на 
разбирането при 
четене/писане на текста от 
диктовката.

Тест/самостоятел
на работа за 
оценка на 
изходното ниво

222 32 Литература

Годишен преговор

Обобщение Знае имена на известни 
български детски поети и 
писатели. Познава 

Свързване на имена на 
автори със заглавия на 
техни произведения. 

Тест/писмена 
проверка
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(в учебника) произведения от детската 

класика. 
Посочване на жанра на 
изучени литературни 
текстове.

223 32 Формиране на 
комуникативно-
речеви умения

Да си припомним 
наученото

Обобщение Поправя грешки в свой 
текст с помощта на 
учителя.

Откриване на грешки в 
написания текст. Поправяне 
на грешките с помощта на 
учителя. Преписване на 
текста.

Писмена 
проверка

224 32 Извънкласно четене

Книги за ваканцията

Нови знания Прави избор на книга 
съобразно със своите 
интереси. 

Разглеждане на книги от 
препоръчителния списък за 
ваканцията. Изказване на 
предпочитания към някои 
от тези книги. Записване на 
техните заглавия. 

Устна проверка

Разработил: ……………………………………..
(Име, фамилия, подпис)

55


	УТВЪРДИЛ
	ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

