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(Име, фамилия, подпис)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ШЕСТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

УЧЕБНИК „МАТРËШКА“

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

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 71 учебни часа
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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

За
бе

л
еж

к
а

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

1. 1 Преговор Преговор Преговор и 
подготовка за входно
ниво

Въвеждане и мотивиране за 
работа, преговор на изученото в 
5. клас.

Устно изпитване в 
клас

2. 1 Входно ниво Контрол Оценяване на 
входното ниво

Проверка на знанията, уменията 
и компетентностите.

Тест

3. 1 Входно ниво Контрол Обсъждане на 
резултатите от 
входното ниво; 
работа върху грешки

Проверка на знанията, уменията 
и компетентностите.

Упражнения

4. 1-2 Повторяем
Мой день – 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5. 2 Мой день – 2 Преговор и 

нови знания
Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

винительный падеж 
объекта действия 
одушевлённых и 
неодушевлённых 
существительных; 
наречия времени

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устно изпитване, 
писмени задачи в 
час, домашна работа

6. 2 Мой день – 3 Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

количественные 
числительные

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и автоматизиране 
на използването му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

7. 2 Мой день – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
2. Използване на различни 
стратегии за четене и слушане с 
разбиране.
3. Фронтална и индивидуална 
работа.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа

8. 3 Мой день – 5 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Въпроси и задачи за
проверка на 
слушане и четене с 
разбиране.

9. 3 Мой день – 6 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Устно изпитване 
(диалог и монолог);
писмена работа в 
клас, домашна 
работа.

10. 3 Любимые занятия
– 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

11. 3-4 Любимые занятия
– 2

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

множественное 
число 
существительных;
винительный падеж 
прилагательных

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

12. 4 Любимые занятия
– 3

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

винительный падеж 
личных 
местоимений

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и автоматизиране 
на използването му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

13. 4 Любимые занятия
– 4

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

14. 4 Любимые занятия
– 5

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст.

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

15. 5 Любимые занятия
– 6

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

16. 5 Хобби – 1 Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

17. 5 Хобби – 2 Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

творительный падеж 
с глаголами 
интересоваться, 
увлекаться, 
заниматься;

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

18. 5-6 Хобби – 3 Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

творительный падеж 
орудия действия;
употребление 
глагола играть с 
предложным и 
винительным 
падежом

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и 
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

19. 6 Хобби – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

20. 6 Хобби – 5 Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

21. 6 Хобби – 6 Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

22. 7 Хобби – 6 Нови знания Разбиране на общата 1. Четене и извличане на Въпроси за 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

информация в текст 
със страноведско 
съдържание

основна информация от текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

проверка на четене 
с разбиране.

23. 7 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите.

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции

Самооценяване.
Тест. 

24. 7 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите.

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции

Самооценяване.
Тест. 

25. 7-8 Проект 
„Увлечения 
нашего класса“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване. 
Оценяване в екип.

26. 8 Проект„Увлечени
я нашего класса“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване. 
Оценяване в екип.

27. 8 Транспорт – 1 Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

28. 8 Транспорт – 2 Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

глаголы движения 
ИДТИ – ХОДИТЬ и 
ЕХАТЬ – ЕЗДИТЬ;

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

работа.
29. 9 Транспорт – 3 Нови знания и

упражнения
Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

предложный падеж 
для обозначения 
средства движения

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и 
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

30. 9 Транспорт – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

31. 9 Транспорт – 5 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

32. 9-10 Транспорт – 6 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране.

33. 10 Город/деревня – 1 Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

34. 10 Город/деревня – 2 Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

дательный падеж с 
предлогами К и ПО;

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

35. 10 Город/деревня – 3 Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

обозначение 
направления 
движения

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и 
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

36. 11 Город/деревня – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

37. 11 Город/деревня – 5 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

38. 11-12 Город/деревня – 6 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

39. 12 Еда и напитки; 
заведения 
общественного 
питания – 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

40. 12  Еда и напитки; 
заведения 
общественного 
питания – 2

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

родительный падеж 
с предлогами ИЗ, 
БЕЗ, ДЛЯ;

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

41. 12 Еда и напитки; 
заведения 
общественного 
питания – 3

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

глаголы ЕСТЬ и 
ХОТЕТЬ

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и 
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

42. 13 Еда и напитки; 
заведения 
общественного 
питания – 4

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

43. 13  Еда и напитки; 
заведения 
общественного 
питания – 5

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

44. 13 Еда и напитки; 
заведения 
общественного 
питания – 6

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

45. 13-14 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест 
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46. 14 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест

47. 14 Проект „Наша 
экскурсия“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип

48. 14 Проект „Наша 
экскурсия“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип.

49. 15  Нормы поведения
– 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

50. 15 Нормы поведения 
– 2 

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

предложный падеж 
прилагательных

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

51. 15 Нормы поведения 
– 3

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

Предложный падеж
личных 
местоимений;
винительный падеж 
в сочетании с 
ПОХОЖ НА

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 
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52. 15-16 Нормы поведения 
– 4

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

53. 16 Нормы поведения 
– 5

Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

54. 16 Нормы поведения 
– 6

Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

55. 16 Личность и 
характер – 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

56. 17 Личность и 
характер – 2 

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

краткие 
прилагательные

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

57. 17 Личность и 
характер – 3

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

дательный падеж 
прилагательных и 
личных 
местоимений

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и автоматизиране 
на използването му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 
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58. 17 Личность и 

характер – 4
Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

59. 17-18 Личность и 
характер – 5 

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст.

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

60. 18 Личность и 
характер – 6

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

61. 18 Профессии – 1 Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

62. 18 Профессии – 2 Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

составное именное 
сказуемое

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

63. 19 Профессии – 3 Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

творительный падеж 
прилагательных;
творительный падеж 
личных 
местоимений;

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и автоматизиране 
на използването му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 
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64. 19 Профессии – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

65. 19 Профессии – 5 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

66. 19-20 Профессии – 6 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

67. 20 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест

68. 20 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест 

69. 20 Преговор Подготовка за 
междинно 
ниво

70. 21 Междинно ниво Контрол Оценяване на 
междинното ниво

Проверка на знанията, уменията 
и компетентностите.

Тест

71. 21 Междинно ниво Контрол Обсъждане на 
резултатите от 
междинното ниво; 
работа върху грешки

Проверка на знанията, уменията 
и компетентностите.

Упражнения
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 48 учебни часа
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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

За
бе

л
еж

к
а

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

72. 21 Проект „Рейтинг 
профессий“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип

73. 21-22 Проект „Рейтинг 
профессий“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип

74. 22 Дикие растения и 
животные – 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

75. 22 Дикие растения и 
животные – 2

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

вид глагола; 1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа
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76. 22 Дикие растения и 
животные – 3

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

указательные 
местоимения ТОТ и 
ЭТОТ

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

77. 23 Дикие растения и 
животные – 4

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

78. 23 Дикие растения и 
животные – 5

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

79. 23 Дикие растения и 
животные – 6

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

80. 23-24 Охрана 
окружающей 
среды – 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

81. 24 Охрана 
окружающей 
среды – 2 

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

будущее простое 
время; наречия

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа
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работа.
82. 24 Охрана 

окружающей 
среды – 3 

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

побудительные 
предложения;

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и 
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

83. 24 Охрана 
окружающей 
среды – 4

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

84. 25 Охрана 
окружающей 
среды – 5 

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

85. 25 Охрана 
окружающей 
среды – 6

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

86. 25 Здоровый образ 
жизни – 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

87. 25-26 Здоровый образ 
жизни – 2

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

родительный падеж 
прилагательных

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа
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3. Индивидуална и групова 
работа.

88. 26 Здоровый образ 
жизни – 3 

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

родительный падеж 
личных 
местоимений;
вопросительные 
предложения

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа

89. 26 Здоровый образ 
жизни – 4 

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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

90. 26 Здоровый образ 
жизни – 5

Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

91. 27 Здоровый образ 
жизни – 6

Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

92. 27 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест 

93. 27 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест

94. 27-28 Проект „Добро 
пожаловать“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип
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работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

95. 28 Проект „Добро 
пожаловать“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

 Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип

96. 28 Спорт – 1 Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

97. 28 Спорт – 2 Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

сравнительная 
степень 
прилагательных

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

98. 29 Спорт – 3 Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

порядковые 
числительные

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

99. 29 Спорт – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
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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100. 29 Спорт – 5 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

101. 29-30 Спорт – 6 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

102. 30 Языки и культура 
– страны и народы
– 1

Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

103. 30 Языки и культура 
– страны и народы
– 2

Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

родительный падеж 
определения

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

104. 30 Языки и культура 
– страны и народы
– 3 

Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

сложные 
сочинительные 
предложения с 
союзами И, А, НО, 
ИЛИ

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и автоматизиране 
на използването му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа 

105. 31 Языки и культура 
– страны и народы
– 4

Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
2. Използване на различни 
стратегии за четене и слушане с 
разбиране.

Въпроси и задачи за
проверка на 
слушане и четене с 
разбиране
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3. Фронтална и индивидуална 
работа.

106. 31 Языки и культура 
– страны и народы
– 5

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

107. 31 Языки и культура 
– страны и народы
– 6

Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

108. 31-32 Праздники – 1 Преговор Преговор на темата, 
четене с разбиране, 
упражнения

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.

Преговор, устно 
изпитване, писмени 
задачи в час

109. 32 Праздники – 2 Преговор и 
нови знания

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

родительный падеж 
для обозначения 
даты (числа и 
месяца)

1. Презентиране на новата 
граматична тема.
2. Упражняване и 
автоматизиране на граматичния 
материал.
3. Индивидуална и групова 
работа.

Устни и писмени 
задачи в час, 
домашна работа

110. 32 Праздники – 3 Нови знания и
упражнения

Осмисляне на 
новите граматични 
категории, съставяне
на изказвания

первое, второе и 
третье склонение 
существительных

1. Презентиране на новото 
граматично явление.
2. Упражняване и 
автоматизиране на използването 
му.

Устна и писмена 
работа в клас, 
домашна работа

111. 32 Праздники – 4 Нови знания и
упражнения

Разбиране на общо 
съдържание и 
конкретна 
информация при 
четене и слушане

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
слушане и четене.
2. Използване на различни 
стратегии за четене и слушане с 

Въпроси и задачи за
проверка на 
слушане и четене с 
разбиране
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разбиране.
3. Фронтална и индивидуална 
работа.

112. 33 Праздники – 5 Упражнения; 
Преговор и 
нови знания

Диалогична и 
монологична реч

1. Интегрирано използване на 
езиковите умения с акцент на 
говорене.
2. Използване на различни 
стратегии за водене на 
диалог/монолог и продуциране 
на писмен текст. 

Устно изпитване 
(диалог и монолог); 
работа по двойки и 
в група

113. 33 Праздники – 6 Упражнения 
Преговор и 
нови знания

Развитие на 
писмената реч, 
четене с разбиране, 
запознаване със 
страноведска 
информация

1. Четене на текст с 
културологично съдържание.
2. Съпоставка с родната култура.

Писмена работа, 
въпроси за четене с 
разбиране

114. 33 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест 

115. 33 Проверяем себя Преговор Преговор и 
обобщаване на 
знанията, уменията и
компетентностите

Самооценяване на нивото на 
постигнатите компетенции.

Самооценяване;
тест. 

116. 33-34 Изходно ниво Контрол Оценяване на 
изходно ниво

Проверка на знанията, уменията 
и компетентностите.

Тест

117. 34 Изходно ниво Контрол Обсъждане на 
резултатите от 
изходно ниво. Работа
върху грешки

Проверка на знанията, уменията 
и компетентностите.

Упражнения

118. 34 Проект „Красный 
день в календаре“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип
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119. 34 Проект „Красный 
день в календаре“

Практическа 
дейност

Търсене и намиране 
на информация, 
работа с електронни 
и други източници 
на информация, 
брейнсторминг, 
презентиране

Комуникация и творческа 
дейност в сътрудничество.

Самооценяване; 
оценяване в екип

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)
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