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УТВЪРДИЛ 

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

(Име, фамилия, подпис) 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) 

УЧЕБНИК „МАТРËШКА“ 
 

34 учебни седмици по 3,5 учебни часа седмично – 119 учебни часа годишно 

І УЧЕБЕН СРОК – 18 учебни седмици 
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Тема на 

урочната 

единица 

Вид урочна 

единица 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови знания 
Контекст и дейности за 

всяка урочна единица 

Методи и форми на 

оценяване по теми 

З
а
б
ел

еж
к

а
 

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

1 1 Пусть всегда 

будет лето! 

Преговор Разбиране на обща 

информация от кратки 

диалози. 

неодушевленные и 

одушевленные 

существительны 

1. Запознаване със и общо 

представяне на учебния 

комплект, индивидуални 

задачи. 

Устно изпитване, 

индивидуална и 

групова работа в 

клас. 

 

2 1 Пусть всегда 

будет лето! 

Преговор Назоваване на предмети 

и лица. 

род и число имен 

существительных 

1. Усвояване на нова лексика 

и граматика и активиране на 

вече усвоен материал по 

темата. 

2. Игра. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

3 1 Входно ниво Контрол Оценяване на входното 

ниво. 

 1. Проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите. 

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

4 1 Это я! Давайте 

познакомимся! 

– 1 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общото 

съдържание и 

конкретната информация 

в диалог, съдържащ 

представяне. 

Даване и искане на лична 

информация. 

формулы речевого 

этикета (знакомство, 

поздравление, 

прощание) 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

4. Игра. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

5 2 Это я! Давайте 

познакомимся! 

– 2 

Нови знания и 

упражнения 

Назоваване на  

субекта на действието, 

факт, събитие; 

използване на 

обръщение. 

падеж, именительный 

падеж 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по групи и 

индивидуално. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

6 2 Это я! Давайте 

познакомимся! 

– 3 

Нови знания и 

упражнения 

Осмисляне на новите 

граматични категории. 

Сравняване на езиковите 

явления в чуждия и в 

родния език  

личные местоимения  1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по групи и 

индивидуално. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

7 2 Это я! Давайте 

познакомимся! 

– 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общото 

съдържание и 

конкретната информация 

в кратък текст, съдържащ 

представяне, даване и 

искане на лична 

информация. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Работа по групи и 

индивидуално. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

8 2 Это я! Давайте 

познакомимся! 

– 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Задаване на въпроси и 

отговаряне на въпроси 

при запознаване. 

Разказване накратко за 

себе си. 

Попълване на формуляр 

с основни лични данни. 

 1. Работа в екип и по двойки. 

2. Интегрирано използване на 

езиковите умения с акцент на 

говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

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

продуциране на писмен текст. 

4. Игра. 

9 3 Это я! Давайте 

познакомимся! 

– 6 

Нови знания  Запознаване с традиции 

за поздрав при среща в 

различни краища на 

Русия, запознаване с 

културата на Русия. 

формулы речевого 

этикета (знакомство)  

1. Четене и извличане на 

основна информация от 

текст с културологично 

съдържание. 

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси и задачи за 

проверка на четене с 

разбиране. 

 

10 3 Это я!  

Моя семья – 1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване на членове на 

семейството и роднини, 

разбиране на 

информация за 

семейство и роднини. 

члены семьи 1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

4. Работа по двойки. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

11 3 Это я!  

Моя семья – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Общуване в обичайни 

ситуации, които изискват 

пряк обмен на несложна 

информация. 

притежательные 

местоимения  

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Индивидуална и групова 

работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

12 3 Это я!  

Моя семья – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Осмисляне на новите 

граматични категории.  

дательный падеж 

возраста 

1. Презентиране на новото 

граматично явление. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

използването му. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

13 4 Это я!  

Моя семья – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общо 

съдържание и на 

конкретни данни в 

кратък текст, съдържащ 

информация за членове 

на семейството и 

роднини. 

Разбиране на общо 

съдържание и конкретна 

информация в диалог 

между роднини на 

семейни теми. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Фронтална и 

индивидуална работа. 

Въпроси и задачи за 

проверка на 

слушане и четене с 

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

14 4 Это я!  

Моя семья – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разказване накратко за 

членовете на 

семейството и роднните, 

отговаряне на въпроси и 

задаване въпроси по 

темата. 

Съставяне на писмен 

разказ за семейството, 

роднините, членове на 

семейството. Писане на 

електронно писмо, в 

което се описва 

семейството. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето.  

2. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

продуциране на писмен 

текст. 

3. Игра. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог); 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

15 4 Это я!  

Моя семья – 6 

Нови знания  Запознаване със семейни 

ценности, с почитане на 

възрастните членове на 

семейството по света, в 

Русия и у нас. 

 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

16 4 Это я!  

Мой дом – 1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване на 

помещенията в 

жилището; даване на 

основна информация за 

жилище, описване на 

жилище и стая. 

мебель, дом 1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

4. Работа по двойки и 

индивидуално. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

17 5 Это я!  

Мой дом – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Осмисляне на новите 

граматични категории. 

Сравняване на езиковите 

явления в чуждия и в 

родния език. 

имя прилагательное, 

род и число имен 

прилагательных 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по групи и 

индивидуално. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

18 5 Это я!  

Мой дом – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Описване на предмети и 

явления с помощта на 

прилагателни. 

имя прилагательное, 

твердая и мягкая 

основа имен 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

Устна и писмена 

работа в клас, 

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

прилагательных автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по групи и 

индивидуално. 

19 5 Это я!  

Мой дом – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общото 

съдържание и на 

конкретните данни в 

кратък текст, съдържащ 

названия на мебелите в 

дома, описание на стая, 

дом. 

Разбиране на общото 

съдържание и 

конкретната информация 

в диалог, в който се 

обсъждат дом, мебели. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Работа в група и 

индивидуално. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

20 5 Это я! 

Мой дом – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разказване накратко за 

своя дом, своята стая, 

кът, водене на несложен 

диалог за дома, 

мебелите. 

Съставяне на писмен 

разказ – описание на 

дома, на отделно 

помещение в дома. 

Преговор и 

обобщаване на 

знанията, уменията и 

компетентностите.  

1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

2. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

продуциране на писмен 

текст. 

3. Индивидуална работа и 

работа по двойки. Работа в 

екип. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог). 

Писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

21 6 Это я 

Мой дом – 6 

Нови знания  Разбиране на общата 

информация в текст със 

страноведско 

съдържание. 

изба 1. Четене и извличане на 

основна информация от 

текст с културологично 

съдържание. 

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

22 6 Это я! 

Я здесь живу – 1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване на места и 

обекти в града и в 

селото. 

объекты в 

городе/деревне 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

4. Групова работа. 

работа. 

23 6 Это я! 

Я здесь живу – 2 

Нови знания и 

упражнения  

Обозначаване на място 

на предмет или действие. 

предложный падеж 

места (Я живу в 

Варне.) 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал.  

3. Игра. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

24 6 Это я!  

Я здесь живу – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Обозначаване на място 

на предмет или действие. 

Предложный падеж 

места (в лесу) 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Групова работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

25 7 Это я!  

Я здесь живу – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общо 

съдържание и конкретни 

данни в кратък текст, в 

който се разказва за 

населено място, за 

сгради и обекти в 

населено място. 

Разбиране на въпроси, 

свързани с 

местоположение на 

обекти, и отговаряне на 

тези въпроси; разбиране 

на текст за обекти в 

населено място. 

 1. Работа с текст в интернет; 

търсене на информация в 

интернет.  

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

3. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

4. Групова работа и по 

двойки. 

Въпроси и задачи за 

проверка на 

слушане и четене с 

разбиране. 

 

26 7 Это я!  

Я здесь живу – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разказване накратко за 

родното място на 

ученика. 

Ориентиране на минувач 

за намиране на обект. 

Съставяне на писмен 

разказ – описание на 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето.  

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 
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родното място на 

ученика. 

продуциране на писмен 

текст. 

4. Игра. 

27 7 Это я!  

Я здесь живу – 6 

Нови знания Разбиране на общо 

съдържание и конкретни 

данни в кратък 

информативен текст. 

города в России 1. Четене на текст с 

културологично съдържание 

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

28 7 Проверяем себя Преговор Преговор и обобщаване 

на знанията, уменията и 

компетентностите. 

 1. Самооценяване на нивото 

на постигнатите 

компетенции. 

Самооценяване. 

Тест.  

 

29 8 Праздник 

„День 

будителей“ 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация и 

подробности в кратък 

информативен текст.  

Разказ за празници. 

 1. Водене на кратък разговор 

и даване на информация за 

празници и обичаи в 

България.  

2. Четене и извличане на 

основна информация от 

текст, свързан с празниците, 

обичаите и традициите. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. Устно 

изпитване. 

 

30 8 Тест Контрол Проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите. 

 1. Оценяване на нивото на 

постигнатите 

компетентности. 

Тест.  

31 8 Проект 

„Мой город“ 

Практическа 

дейност 

Търсене, намиране и 

обработване на 

информация, работа с 

електронни и други 

източници на 

информация, 

брейнсторминг, 

презентиране. 

 1. Комуникация и творческа 

дейност в екип. 

Самооценяване. 

Екипно оценяване. 

 

32 8 В ритме школы. 

Моя школа – 1 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация и детайли от 

текстове, описващи 

училище и правила за 

поведение в училище. 

помещения и 

оборудование в 

школе, виды 

деятельности в школе 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

33 9 В ритме школы. 

Моя школа – 2  

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране и използване 

на конструкции със 

инфинитив 1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

Устна и писмена 

работа в клас, 
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значение „възможност“, 

„разрешение“, „забрана“. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

домашна работа. 

34 9 В ритме школы. 

Моя школа – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Назоваване на 

действието и обект на 

действието. 

винительный падеж 

объекта  

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по двойки и в 

група. 

Устно изпитване, 

домашна работа. 

 

35 9 В ритме школы. 

Моя школа – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация за 

събития в училище 

Задаване на въпроси и 

отговаряне на въпроси, 

свързани с родното 

училището. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Работа в група, по двойки. 

Въпроси и задачи за 

проверка на четене с 

разбиране. 

 

36 9 В ритме школы. 

Моя школа – 5  

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Несложно описание на 

училището и кратък 

разказ за своето 

училище, за правилата за 

поведение в училище (в 

имейл или по друг 

начин). 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

2. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

продуциране на писмен 

текст. 

3. Работа по двойки. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

37 10 В ритме школы. 

Моя школа – 6 

Нови знания Опознаване на културата 

на Русия, запознаване 

със световното и 

европейското културно 

наследство (училището в 

Ясна поляна, Л. Н. 

Толстой). 

 1. Четене и извличане на 

информация от текст с 

културологично съдържание. 

Задачи за четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 

 

38 10 В ритме школы. 

Мой класс – 1 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация и детайли от 

текстове, описващи 

дейности по време на час 

школьные 

принадлежности, 

мебель и 

оборудование в 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 
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и в междучасие; отговор 

на въпроси, свързани с 

класа, дейностите и 

поведението в клас по 

време на урок. 

классе 3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

39 10  В ритме 

школы. 

Мой класс – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Описване на действия и 

събития, които протичат 

в момента на говорене, 

описване на обичайни и 

повтарящи се действия. 

настоящее время 

глагола  

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Съвместна и 

индивидуална работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

40 10 В ритме школы. 

Мой класс – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Обозначаване на обект 

на действието с 

глаголите мешать, 

посылать, радоваться, 

учить. 

дательный падеж 1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по двойки. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

41 11 В ритме школы. 

Мой класс – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация, детайли от 

текстове за събития в 

клас, съучениците и 

отношенията между тях; 

разбиране на обща и 

подробна информация от 

интервю, отговаряне на 

въпроси, свързани с класа. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Съвместна и 

индивидуална работа. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

42 11 В ритме школы. 

Мой класс – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Описване по несложен 

начин и разказване 

накратко за своя клас с 

използване на опорни 

изречения (в имейл или 

по друг начин).  

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

2. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

продуциране на писмен 

текст. 

3. Работа по двойки и 

индивидуално. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 
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43 11 В ритме школы. 

Мой класс – 6 

Нови знания Опознаване на културата 

на Русия, на световното и 

европейското културно 

наследство 

(Царскоселски лицей, А. 

С. Пушкин). 

 1. Четене и извличане на 

информация от текст с 

културологично съдържание 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

44 11 В ритме школы. 

Мои уроки – 1 

Преговор и 

нови знания 

Отговаряне на въпроси, 

свързани с учебните 

предмети и учебната 

програма. 

учебные/школьные 

предметы 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

4. Работа по двойки, в група. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

клас, домашна 

работа. 

 

45 12 В ритме школы. 

Мои уроки – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация, 

съдържаща се в диалог 

по темата на урока. 

винительный падеж 

при обозначении 

времени (дни, недели) 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Съвместна работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

46 12 В ритме школы. 

Мои уроки – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Описване на действия и 

събития, които протичат 

в момента на говорене. 

спряжение глаголов 1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал.  

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

47 12 В ритме школы. 

Мои уроки - 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания  

Разбиране на обща 

информация и детайли от 

текстове, описващи 

учебни дейности; 

разбиране на обща 

информация от текстове 

по различни дисциплини, 

изучавани в 5. клас. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Работа по двойки. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

48 12 В ритме школы. 

Мои уроки - 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Описване по несложен 

начин на учебните 

предмети; 

описване по несложен 

начин на любимия 

учебен предмет. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

2. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

Устно изпитване 

(диалог и монолог); 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 
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продуциране на писмен 

текст. 

3. Индивидуална работа и по 

двойки. 

4. Игра. 

49 13 В ритме школы. 

Мои уроки – 6  

Нови знания  Най-общо представяне 

на образователната 

система (учебна година, 

години на обучение, 

организация на обучение 

и др.). 

 1. Четене и извличане на 

информация от текст с 

културологично съдържание.  

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

50 13 В ритме школы. 

День за днем – 1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване на час и 

части на деня; 

назоваване на ежедневни 

дейности. 

время  1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

и активиране на вече усвоен 

материал по темата. 

3. Работа в екип. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

51 13 В ритме школы. 

День за днем – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Разказване за минали и 

предстоящи събития. 

прошедшее время; 

будущее сложное 

время 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Индивидуална и 

съвместна работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

52 13 В ритме школы. 

День за днем – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Назоваване на време 

(час, минути) на 

действие или събитие. 

винительный падеж 

времени (час: час дня, 

2 часа, 5 часов)  

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Работа по двойки.  

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

53 14 В ритме школы. 

День за днем – 4 

Упражнения. 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общо 

съдържание и конкретни 

данни в кратък текст, в 

който се говори за 

минали и бъдещи 

събития от ежедневието 

на ученика. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 
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3. Съотнасяне на текст и 

илюстрации. 

54 14 В ритме школы. 

День за днем – 5  

 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания  

Разказване накратко за 

ежедневието на ученика. 

Съставяне на писмен 

разказ за своя ден. 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог и продуциране на 

писмен текст. 

4. Игра. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

55 14 В ритме школы. 

День за днем – 6  

Нови знания Опознаване на културата 

на Русия, на световното и 

европейското културно 

наследство. 

 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

 

56 

14 Проверяем себя Контрол Преговор и обобщаване 

на знанията, уменията и 

компетентностите. 

 1. Самооценяване на нивото 

на постигнатите 

компетентности. 

Тест. 

Самооценяване. 

 

57 15 Тест Контрол Проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите. 

 1. Оценяване на нивото на 

постигнатите 

компетентности. 

Тест.  

58 15 Проект „Школа 

будущего“ 

Практическа 

дейност 

Търсене и намиране на 

информация, работа с 

електронни и други 

източници на 

информация, 

брейнсторминг, 

презентиране. 

 1. Комуникация и творческа 

дейност в сътрудничество. 

Самооценяване. 

Екипно оценяване. 

 

59 15 Мои дела. 

С кем ты 

дружишь? – 1 

Преговор и 

нови знания 

Описване на характер, 

външност, някои черти 

на характера, дейности с 

приятели. 

характер, описание 

внешности  

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

4. Групова работа и работа 

по двойки. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

60 15 Мои дела. 

С кем ты 

Нови знания и 

упражнения  

Осмисляне на 

граматичното явление; 

творительный падеж 

совместного действие 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

Устна и писмена 

работа в клас, 
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дружишь? – 2 описване на хора от 

близкото обкръжение. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Индивидуална работа. 

домашна работа.  

61 16 Мои дела. 

С кем ты 

дружишь? – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Назоваване на субект на 

действието/състоянието. 

творительный падеж с 

глаголами работать, 

стать, быть 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Игра. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

62 16 Мои дела. 

С кем ты 

дружишь? – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общо 

съдържание и конкретни 

данни в кратък текст, в 

който се говори за 

характер, външност и 

постъпки на хора. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране.  

3. Индивидуална и групова 

дейност. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

63 16 Мои дела. 

С кем ты 

дружишь? – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разказване накратко за 

приятелите, водене на 

разговор по темата; 

отправяне, приемане или 

отказване на 

предложения. 

 

 

1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог 

и продуциране на писмен 

текст. 

4. Игра. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог); 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

64 16 Мои дела. 

С кем ты 

дружишь? – 6 

Нови знания Разбиране на общо 

съдържание и конкретни 

данни в текст, в който се 

говори за празници. 

Опознаване на културата 

на Русия, на световното и 

европейското културно 

наследство.  

праздники дружбы 

  

1. Четене на текст с 

културологично съдържание 

Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 
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65 17 Мои дела. Как 

жить здорово? – 

1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване на частите на 

тялото. 

тело, болезни, 

здоровье, лечение 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

66 17 Мои дела. 

Как жить 

здорово? – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Осмисляне на 

граматичното явление.  

родительный падеж с 

предлогом у  

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал.  

3. Съвместна работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

67 17 Мои дела. 

Как жить 

здорово? – 3 

Нови знания и 

упражнения  

Назоваване на частите на 

тялото. 

Назоваване на основни 

здравословни проблеми и 

оплаквания. 

 1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

3. Индивидуална работа. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

68 17 Мои дела. Как 

жить здорово? – 

4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общо 

съдържание и конкретни 

данни в кратък текст, в 

който се говори за 

здравето.  

Разбиране на общото 

съдържание в диалог 

между лекар и пациент. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

69 18 Мои дела. Как 

жить здорово? – 

5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на общо 

съдържание и конкретна 

информация в диалог 

между лекар/зъболекар и 

пациент. 

Съставяне на писмен 

текст на тема, свързана 

със здравословния начин 

на живот. 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето и 

писането. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог 

и продуциране на писмен 

текст. 

4. Игра. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 
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70 18 Мои дела. Как 

жить здорово? – 

6 

Нови знания Разбиране на общо 

съдържание и конкретна 

информация в 

научнопопулярен текст. 

русские врачи 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

71 18 Мои дела. 

Что надеть? – 1 

Преговор и 

нови знания 

Описване накратко на 

облеклото на ученика и 

облеклото на околните, 

разказване за своите 

потребности.  

одежда, обувь, 

аксессуары 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

ІІ УЧЕБЕН СРОК – 16 учебни седмици 

№ 

по 

ред 

У
ч

еб
н

а
 с

ед
м

и
ц

а
 

Тема на 

урочната 

единица 

Вид урочна 

единица 

Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови знания 
Контекст и дейности за 

всяка урочна единица 

Методи и форми на 

оценяване по теми 

З
а

б
ел

еж
к

а
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72 19 Мои дела. 

Что надеть? – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

диалог по темата на 

урока. 

родительный падеж 

принадлежности 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

73 19 Мои дела. 

Что надеть? – 3 

Нови знания и 

упражнения  

Разбиране на обща 

информация и детайли от 

текстове, описващи 

различни видове дрехи, 

обувки и аксесоари. 

 1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 
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74 19 Мои дела. 

Что надеть? – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

разговор между продавач 

и клиент в магазин за 

дрехи. 

Задаване и отговор на 

въпроси и реплики в 

магазин за дрехи, като 

учениците назовават своя 

размер и описват 

предпочитанията си. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

75 20 Мои дела. 

Что надеть? – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Описване (в имейл или 

по друг начин) на своите 

дрехи, като се използват 

опорни изречения. 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог 

и продуциране на писмен 

текст. 

4. Игра. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

76 20 Мои дела. 

Что надеть? – 6 

Нови знания Разбиране на обща 

информация и детайли от 

текстове, описващи 

народни носии. 

Национальный 

костюм 

1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси и задачи за 

проверка на четене с  

разбиране. 

 

77 20 Праздники. 

Масленица 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация и 

подробности в кратък 

информативен текст. 

Разказ за празници. 

 1. Води кратък разговор и 

дава информация за празник 

и обичаи в Русия. 

2. Четене и извличане на 

основна информация от 

текст, свързан с празниците, 

обичаите и традициите. 

Задачи за проверка 

на четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 

 

78 21 Мои дела. 

Что купить? – 1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване на храни и 

ястия; плодове и 

зеленчуци; видове 

магазини, в които те се 

продават. 

продукты питания, 

овощи и фрукты, в 

продуктовом 

магазине  

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

и активиране на вече усвоен 

материал по темата.  

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 
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79 21 Мои дела. 

Что купить? – 2  

Нови знания и 

упражнения 

Изразяване на 

отрицание, обозначаване 

на отсъствие. 

родительный падеж 

отсутствия. 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичен материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

80 21 Мои дела. 

Что купить? – 3  

Нови знания и 

упражнения 

Изразяване на степен на 

проява на действие или 

качество (очень); 

изразяване на наличие на 

голямо количество или 

дълга продължителност 

на действието (много). 

наречия очень и 

много 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал.  

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

81 22 Мои дела. 

Что купить? – 4  

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

разговор между продавач 

и клиент в магазин; 

извличане на основна 

информация, разбиране на 

конкретна информация в 

рекламни материали и 

ценоразпис в магазин за 

хранителни стоки. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

3. Игра „Какво разказва 

касовата бележка?“. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

82 22 Мои дела. 

Что купить? – 5  

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Задаване и отговар на 

въпроси в магазин за 

хранителни стоки; 

съставяне на списък на 

продукти, писане на 

кратко съобщение за 

необходими продукти. 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и създаване 

на писмен текст. 

4. Игра. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

 

83 22 Мои дела. 

Что купить? – 6 

Нови знания Разбиране на обща и 

подробна информация за 

блюда от националната 

кухня.  

русская кухня, пирог 1. Четене на текст с 

културологично съдържание 

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 
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84 23 Проверяем себя Контрол Преговор и обобщаване 

на знанията, уменията и 

компетентностите. 

 1. Самооценяване на 

постигнатото. 

Тест. 

Самооценяване. 

 

85 23 Тест Контрол Проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите. 

 1. Оценяване на нивото на 

постигнатите 

компетентности. 

Тест.  

86 23 Проект 

„Пирамида 

питания“ 

Практическа 

дейност 

Търсене и намиране на 

информация, работа с 

електронни и други 

източници на 

информация, 

брейнсторминг, 

презентиране. 

 1. Комуникация и творческа 

дейност в сътрудничество. 

Самооценяване. 

Екипно оценяване. 

 

87 24 Мир вокруг. 

Кто живет 

рядом – 1  

Преговор и 

нови знания 

Назоваване и описване 

на домашни животни. 

названия домашних 

животных  

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

88 24 Мир вокруг. 

Кто живет 

рядом – 2  

Нови знания и 

упражнения  

Разбиране на обща и 

основна информация в 

текст по темата. 

предложный падеж со 

значением 

содержания речи 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

89 24 Мир вокруг. 

Кто живет 

рядом – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща 

информация и детайли в 

кратък информативен 

текст. 

 1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

90 25 Мир вокруг. 

Кто живет 

рядом – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация и детайли в 

кратък информативен 

текст. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

91 25 Мир вокруг. 

Кто живет 

Упражнения 

Преговор и 

Кратко и по елементарен 

начин описание на 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 
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рядом – 5 нови знания домашни животни и 

домашни любимци, 

техните навици и 

поведение. 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог 

и продуциране на писмен 

текст.  

4. Игра. 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

92 25 Мир вокруг. 

Кто живет 

рядом – 6 

Нови знания Разбиране на обща 

информация и детайли в 

кратък информативен 

текст. 

 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

93 26 Мир вокруг. 

Что растет в 

саду и на 

огороде? – 1 

Преговор и 

нови знания 

Назоваване и описание 

на растения в двора. 

деревья, кусты и 

цветы; овощи и 

фрукты 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова 

лексика.  

3. Активиране на вече 

усвоен материал по темата. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

94 26 Мир вокруг. 

Что растет в 

саду и на 

огороде? – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

имена числительные 

(1 – 100) 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

95 26 Мир вокруг. 

Что растет в 

саду и на 

огороде? – 3  

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

простое предложение 1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

96 27 Мир вокруг. 

Что растет в 

саду и на 

огороде? – 4 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

97 27 Мир вокруг. 

Что растет в 

саду и на 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Описване на цветя, 

храсти, дървета; водене 

на разговор за вкусовете 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето.  

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 
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огороде? – 5 и предпочитанията; 

описание на натюрморт. 

2. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог 

и продуциране на писмен 

текст.  

3. Игра. 

клас, домашна 

работа. 

98 27 Мир вокруг. 

Что растет в 

саду и на 

огороде? – 6 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

99 28 Мир вокруг. 

Куда поехать? – 

1 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

названия природных 

объектов 

 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

и активиране на изучен 

материал по темата. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

100 28 Мир вокруг. 

Куда поехать? – 

2 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

диалог – обсъждане на 

пътуване. 

винительный падеж 

направленности 

действия с 

предлогами В и НА 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

101 28 Мир вокруг. 

Куда поехать? – 

3 

Нови знания и 

упражнения 

Разговор за това къде 

ученикът обича прекарва 

ваканцията си; къде ще 

пътува, къде другите 

прекарват ваканцията си; 

използване на предлози 

за място, за описание на 

ваканционни 

дестинации. 

 1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

102 29 Мир вокруг. 

Куда поехать? – 

4  

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на 

информация от диалог; 

разбиране на обща и 

подробна информация в 

беседа на екскурзовод. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

103 29 Мир вокруг. 

Куда поехать? – 

Упражнения 

Преговор и 

Обсъждане на планове и 

намерения за пътувания. 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 
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5 нови знания Назоваване на 

забележителности, 

характерни неща; 

описване на 

географското положение 

и забележителности в 

България. 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог и продуциране на 

писмен текст. 

писмена работа в 

клас, домашна 

работа. 

104 29 Мир вокруг. 

Куда поехать? – 

6 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст за географски 

открития. 

 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

105 30 Мир вокруг. 

Календарь 

природы – 1 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

времена года; 

природные явления; 

погода 

1. Въвеждане в темата и 

мотивиране за работа. 

2. Усвояване на нова лексика 

и активиране на вече усвоен 

материал по темата. 

Устно изпитване, 

писмени задачи в 

час, домашна 

работа. 

 

106 30 Мир вокруг. 

Календарь 

природы – 2 

Нови знания и 

упражнения 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък текст по темата. 

наречия образа 

действия; 

предикативные 

наречия 

1. Презентиране на новата 

граматична тема. 

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичен материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа.  

 

107 30 Мир вокруг. 

Календарь 

природы – 3 

Нови знания и 

упражнения 

Задаване на въпроси; 

предаване на чужда реч. 

прямая и косвенная 

речь 

1. Презентиране на новата 

граматична тема.  

2. Упражняване и 

автоматизиране на 

граматичния материал. 

Устна и писмена 

работа в клас, 

домашна работа. 

 

108 31 Мир вокруг. 

Календарь 

природы – 4 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация в 

прогноза за времето; 

разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информационен 

текст по темата. 

 1. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на слушането и 

четенето. 

2. Използване на различни 

стратегии за четене и 

слушане с разбиране. 

Въпроси за проверка 

на слушане и четене 

с разбиране. 

 

109 31 Мир вокруг. 

Календарь 

природы – 5 

Упражнения 

Преговор и 

нови знания 

Описание на време, 

метеорологични и 

природни явления; 

задаване и отговор на 

 1. Работа в екип. 

2. Интегрирано използване 

на езиковите умения с 

акцент на говоренето. 

Устно изпитване 

(диалог и монолог), 

писмена работа в 

клас, домашна 
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въпроси за времето. 

Обсъждане на прогнозата 

за времето.  

3. Използване на различни 

стратегии за водене на 

диалог/монолог и 

продуциране на писмен 

текст. 

4. Игра. 

работа. 

110 31 Мир вокруг. 

Календарь 

природы – 6  

Нови знания Разбиране на обща и 

подробна информация в 

кратък информативен 

текст по темата. 

 1. Четене на текст с 

културологично съдържание. 

2. Съпоставка с родната 

култура. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране. 

 

111 32 Проверяем себя Контрол Преговор и обобщаване 

на знанията, уменията и 

компетентностите. 

 

 1. Самооценяване на нивото 

на постигнатите 

компетентности. 

Тест. 

Самооценяване. 

 

112 32 Праздники. 24 

мая 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща 

информация и 

подробности в кратък 

информативен текст.  

Разказ за празници. 

 1. Чете текст и води кратък 

разговор/дава информация за 

празници и обичаи в 

България.  

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 

 

113 32 Тест Контрол Проверка на знанията, 

уменията и 

компетентностите. 

 1. Оценяване на нивото на 

постигнатите 

компетентности. 

Тест.  

114 33 Проект. Мое 

любимое время 

года 

Практическа 

дейност 

Търсене и намиране на 

информация, работа с 

електронни и други 

източници на 

информация, 

брейнсторминг, 

презентиране. 

 1. Комуникация и творческа 

дейност в сътрудничество. 

Самооценяване. 

Оценяване в екип. 

 

115 33 Изходен тест Контрол Преговор и обобщаване 

на знанията, уменията и 

компетентностите. 

 1. Работа над подобряване на 

умението за четене с 

разбиране. 

Въпроси за проверка 

на четене/слушане с 

разбиране. 

 

116 33  

Текст 1  

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

кратък художествен 

текст. 

 1. Работа над подобряване на 

умението за четене с 

разбиране.  

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 
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117 34 Текст 2 Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

кратък художествен 

текст. 

 1. Работа над подобряване на 

умението за четене и 

говорене.  

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 

 

118 34  

Текст 3 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

кратък художествен 

текст. 

 1. Работа над подобряване на 

умението за четене и 

говорене.  

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 

 

119 34  

Текст 4 

Преговор и 

нови знания 

Разбиране на обща и 

подробна информация от 

кратък художествен 

текст. 

 1. Работа над подобряване на 

умението за четене с 

разбиране. 

Въпроси за проверка 

на четене с 

разбиране, устно 

изпитване. 

 

119 34 Анализ 

результатов 

Контрол Преговор и обобщаване 

на знанията, уменията и 

компетентностите. 

 1. Самооценяване 

не на нивото на 

постигнатите 

компетентности. 

Формиращо 

оценяване. 

 

1. Предметът се изучава 34 учебни седмици по 3,5 учебни часа седмично – 119 учебни часа годишно: 

 Нови знания – 60 учебни часа – 50,4%; 

 Упражнения, преговор, обобщение и практически дейности – 53 учебни часа – 44,5%; 

 Писмени контролни работи – 6 учебни часа – 5%. 

2. Примерно разпределение на учебните часове по срокове: 

 I учебен срок – 71 учебни часа 

 17 учебни седмици по 4 учебни часа седмично – 68 учебни часа 

 18 учебна седмица – 3 часа седмично 

 II учебен срок – 48 учебни часа 

 16 учебни седмици по 3 учебни часа седмично 

Разработил: ..................................................................... 

(Име, фамилия, подпис) 


