
УТВЪРДИЛ:
Директор:

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

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет немски език за VI клас

Учебен комплект Deutsch Gemeinsam
Годишен хорариум 119 часа

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 4 часа седмично = 72 часа
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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

Забележ
ка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1 Wiederholung Преговор Повторение на 

лексика и 
структури от 5. 
клас и употреба в 
нов контекст

– Диалози, 
ролеви игри, 
работа по 
групи

Отговори на 
въпроси, 
участие в 
разговор

2 1 Wiederholung Преговор Повторение на 
лексика и 
структури от 5. 
клас и употреба в 
нов контекст

– Диалози, 
ролеви игри, 
работа по 
групи

Отговори на 
въпроси, 
участие в 
разговор

3 1 Входящ тест Определяне
на входното
ниво

Лексика и 
структури от 5. 
клас - употреба в 
нов контекст

– Самостоятел
на работа

Входящ тест –
оценяване с 
точки

4 1 Тема 1: Другите и аз – Активиране Свободна употреба sich interes- Самостоятел Участие в общ
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качества на характера; 
любими занимания; норми 
на поведение
Wortschatz 
LB, S. 8; AB, S. 3-4

на позната 
лексика; 
нова 
лексика по 
темата 

на лексика и 
структури по 
темата хоби и 
интереси; 
овладяване на нов 
лексически 
материал

sieren für 
(Akk.), etwas 
schön finden,
ehrlich, 
herzlich, 
pünktlich

на работа, 
работа по 
двойки и във 
форум 

разговор; 
самостоятеле
н разказ
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
5 2 Hörverstehen: Laura erzählt 

über ihre Interessen
LB, S. 9

Повторение
и нови 
знания 

Развитие на 
умението слушане с
разбиране

Gern lesen 
und 
schreiben, 
Bibliothek, 
Talent, 
Fantasie, 
Humor

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Отговори на 
въпроси, 
откри-ване на 
правил-на 
информация; 
участие в 
разговор

6 2 Leseverstehen: 
Kinderreporter vom Stadt-
Anzeiger
LB, S. 10; AB, S. 4-5

Повторение
на позната 
лексика и 
нови знания

Развитие на 
умението четене с 
разбиране; 
развитие на 
монологичната реч

vorstellen, 
Radio-AG, 
recherchiere
n, 
interviewen, 
Freizeit, 
Filme drehen

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Отговори на 
въпроси, 
подготвяне на
кратка 
презентация

7 2 Grammatik: Modalverben – 
wiederholen, 
systematisieren; neu: 
müssen, sollen, wollen
LB, S. 11

Повторение
на 
граматика, 
нови знания

Осмисляне и 
система-тизиране 
на граматич-ни 
категории: модални
глаголи, спрежение
в сегашно време 

Modalverb, 
Vollverb, 
Konjugation 
im Präsens

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
устни и 
писмени 
граматични 
упражнения

8 2 Grammatik: Modalverben
LB, S. 11; 
AB, S. 5-6; 
Online-Übungen

Нови 
знания

Упражняване на 
граматични 
структури: модални
глаголи

Modalverben 
richtig 
gebrauchen

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
овладяването 
на 
граматичните 
категории

9 3 Sprechen und Schreiben: 
Unsere Interessen und 
Vorlieben
LB, S. 12; AB, S. 6-7

Упражняван
е на 
лексика и 
структури; 
странознан
ие

Развитие на 
уменията говорене 
и писане: 
създаване на 
въпросник, 
съобщаване на 
резултати от 
анкета; разговор за
учтивото 
поведение в 
ежедневието

Interessen-
gebiete; 
Sprache, 
Musik, Kunst,
Fragen 
stellen; 
Alltag; 
Höflichkeit 
bei 
Jugendlichen 

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум; 
създаване на 
писмен текст;
дискусия в 
класа

Отговори на 
въпроси, 
участие в 
разговор; 
оценка на 
писмена 
продукция 

10 3 Hörverstehen: Was heißt 
höflich sein? 
LB, S. 13; AB, S. 8

Повторение
на позната 
лексика; 

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране; 

Höflichkeit, 
Regeln, 
Vorbild, 

Самостоятелн
а работа, 
работа във 

Оценка за 
правилно 
определена 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
нови знания определяне на 

съществена 
информация

Entschuldigu
ng Respekt, 
gutes und 
schlechtes 
Benehmen 

форум информация в
текста за 
слушане

11 3 Leseverstehen: Höflich sein – 
ein Gewinn für alle 
Beteiligten
LB, S. 14; AB, S. 9

Нови 
знания; 
странознан
ие

Извличане на 
конкретна 
информация от 
текст за четене; 
описание на лице

Regeln und 
Normen; 
zusammen-
leben; 
freundlich, 
angenehm; 
gegenseitige
s Verstehen

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
участие в 
диалог и общ 
разговор 

12 3 Grammatik: Imperativ 
anhand von Verhaltensregeln
LB, S. 15

Заповедни 
изречения –
нови 
граматични 
форми 

Нова граматични 
категория: 
Imperativ im 
Singular und im 
Plural, 
Höflichkeitsform 

Imperativ, 
Imperativsätz
e, Bitten, 
Ratschläge, 
Wünsche, 
Befehle

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
овладян 
граматичен 
материал: 
заповедни 
изречения

13 4 Grammatik: Übungen
LB, S. 15
AB, S. 10-11

Упражняван
е на 
граматич-
ни 
структури

Упражняване на 
заповедни 
изречения

Imperativsätz
e

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
владеенето на
граматичния 
материал 

14 4 Sprechen und Schreiben: 
Diskussion zu 
Höflichkeitsregeln 
LB, S. 16; AB, S. 11-12
Aussprachetraining

Упражняван
е на познат 
материал в 
нов 
контекст; 
упражнения
за произно-
шение

Умения за свободно
говорене, употреба 
на новата лексика 
от учебната 
единица; 
произношение

In der 
Straßenbahn,
im 
Supermarkt, 
Handy, 
Nachbarn, 
Termine, 
Kaugummi

Работа във 
форум; 
създаване на 
писмен текст

Оценка на 
умението 
говорене; 
оценка на 
писмена 
продукция

15 4 Projekt: Höflichkeit macht 
Schule!
LB, S. 17

Работа по 
проект: 
изпълнение
и 
представян
е

Умения за 
изготвяне и 
представяне на 
продукт в група

Höfliche 
Fragen und 
bitten; 
Klassenregel
n für 
höfliches 
Miteinander

Работа в екип Оценка на 
участието в 
проекта
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
16 4 Wiederholen und 

zusammenfassen; 
Online-Übungen;
Selbsttest als Hausarbeit
LB, S. 18; AB, S. 13

Преговор и 
обобщение; 
самопровер
-ка на 
овладения 
материал

Преговор на новия 
материал в 
учебната единица; 
тест за самооценка 
на наученото

Modalverben 
richtig 
gebrauchen; 
Imperativsätz
e;Begrüßung 

Самостоятелн
а работа

Оценка на 
изпълнението 
на 
преговорните 
упражнения

17 5 Selbstevaluation; 
Test aus dem LHB
AB, S. 14; LHB

Разговор за 
наученото в
учебната 
единица; 
тест за 
проверка и 
оценка 

Преговор на 
овладения 
материал в 
учебната единица; 
тест за оценка 

über eigene 
Interessen 
und 
Höflichkeit 
sprechen

Работа във 
форум; 
самостоятелн
а работа

Самооценка;
тест за 
проверка и 
оценка на 
знанията

18 5 Тема 2: Местоживеене – в 
града и на село 
In der Stadt und auf dem 
Land Wortschatz
LB, S. 20; AB, S. 15-16

Активиране
на позната 
лексика; 
нова 
лексика по 
темата 

Свободна употреба 
на лексика и 
структури по 
темата 
местоживеене; 
овладяване на нов 
лексически 
материал

Wohnblock, 
Haus; Tiere 
und Pflanzen;
Verkehrsmitt
el; Gebäude

Работа във 
форум

Оценка на 
участие в 
разговор; 
оценка на 
лексически 
знания

19 5 Hörverstehen: Emma und 
Manuela treffen Lukas
LB, S. 21

Активиране
на лексика 
по темата 
„Транспорт
ни средства
и важни 
места в 
града“

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране

Geräusche; 
ins Kino 
gehen; zum 
Bahnhof, 
zum Arzt, in 
die Disko

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
слушане с 
разбиране

20 5 Leseverstehen: Aussagen in 
einem Internet-Forum
LB, S. 22; AB, S. 16-17

Повторение
и правилна 
употреба на
лексика по 
темата

Развитие на 
умението четене с 
разбиране

Wohnung; 
Einfamilien-
haus; 
Bauern-hof; 
Wohnort; 
spielen; 
arbeiten

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
уменията 
четене и 
говорене

21 6 Grammatik: Präpositionen – 
Einführung 
LB, S. 23

Овладяване
на нови 
граматични 

Откриване на 
предлози в 
изречения, 

Präpositionen
, Nomen, 
Kasus; Was 

Самостоятелн
а работа, 
работа по 

Оценка на 
овладяването 
на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
структури – 
предлози 

определяне на 
значението им 

befindet sich 
wo?

двойки и във 
форум

граматичната 
категория

22 6 Grammatik: Übungen
LB, S. 23
AB, S. 17-18

Граматика: 
упражнения

Упражняване на 
нови граматични 
структури: 
предлози

Präpositionen
, Nomen, 
Kasus; Was 
befindet sich 
wo?

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
предлози

23 6 Sprechen und schreiben: 
Dialoge schreiben und 
vorspielen; argumentieren 
und diskutieren
LB, S. 24; AB, S. 18-19 

Развитие на
уменията 
говорене и 
писане

Обобщение и 
систематизиране 
на лексика по 
темата 
„Местоживеене“; 
разговор за живота
в града и на село

Haus, 
Garten, Luft, 
Vorteil, 
Nachteil, 
argumentiere
n 

Самостоятелн
а работа и 
работа по 
групи

Оценка за 
участие в 
групова 
работа и на 
създаден 
писмен текст

24 6 Hörverstehen: Manuela fährt 
zur Hochzeit auf der Insel 
Sylt 
LB, S. 25; AB, S. 19-20

Активиране
на лексика 
по темата 
„Транспорт 
и 
пътуване“; 
нови знания

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 
извличане на 
информа-ция от 
диалог; изказване 
на предположения

wegfahren, 
Flughafen, 
Insel, 
Hochzeit, 
Verkehrsmitt
el

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
слушане с 
разбиране

25 7 Leseverstehen: Leben mitten 
im Meer
LB, S. 26; AB, S. 20-21

Повторение
на позната 
лексика; 
нови знания

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
определяне на 
подходящо 
заглавие

Hallig, 
Inselbahn, 
Schafe 
züchten, 
Festland, 
Gäste 
bedienen

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
умение за 
употреба на 
информация 
от прочетен 
текст

26 7 Grammatik: Präpositionen – 
welchen Kasus erfordern sie; 
Gebrauch; wo, wann und 
wohin 
LB, S. 27

Употреба на
предлози за
време и 
място 

Правилна употреба 
на предлози за 
време и място, 
свързани с живота 
в града и селото

Präpositionen
– Fragen 
Wo?, Wann?, 
Wohin?, 
Womit? 

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
овладяването 
на 
граматичните 
категории

27 7 Grammatik: Übungen
AB, S. 21-23; im digitalen 
Lehrwerk

Граматика: 
упражнения
с предлози

Упражняване на 
новите граматични 
структури: 
предлози

Präpositionen Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
овладяването 
на 
граматичните 
категории

28 7 Sprechen: touristen in Повторение Развитие на in der Nähe, Работа по Оценка на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
meinem Wohnort orientieren
LB, S. 28; AB, S. 23-24

на 
овладения 
материал в 
нов 
контекст

умението говорене (nicht) weit 
von hier, 
nach 
links/rechts, 
geradeaus, 
entlang

двойки и по 
групи

умението 
говорене

29 8 Projekt: Wir präsentieren 
unseren Wohnort
LB, S. 29

Проект – 
изпълнение
и 
представян
е

Умения за 
изготвяне и 
представяне на 
продукт в група

Werbung
Rundgang
Präsentation

Работа в екип Оценка на 
умението за 
представяне 
на продукт

30 8 Wiederholen und 
zusammenfassen; 
Online-Übungen; 
Selbsttest als Hausarbeit 
LB, S. 30; AB, S. 25

Преговор и 
обобщение; 
тест за 
самооценка

Обобщение и 
систематизиране 
на лексика и 
структури; 
създаване на 
умения за 
самооценяване

Wiederholen,
zusammen-
fassen, 
Selbsttest 

Самостоятелн
а работа; 
разговор в 
класа

Оценка за 
участие

31 8 Selbstevaluation; Test aus 
dem LHB
AB, S. 26; LHB

Разговор за 
наученото в
учебната 
единица; 
тест за 
проверка и 
оценка 

Преговор на 
овладения 
материал в 
учебната единица; 
тест за оценка 

Selbst-
evaluation

Работа във 
форум; 
самостоятелн
а работа

Самооценка
Тест за 
проверка и 
оценка на 
знанията

32 8 Station 1
Jugendliche aus Deutschland;
Dialoge in der Stadt; die Lage
von Gebäuden beschreiben
LB, S. 31-32

Повторение
на 
материала 
от първа и 
втора глава
в нов 
контекст

Развитие на 
уменията четене с 
разбиране и 
свободно говорене

Austausch-
schülerin, 
Gastfamilie, 
Dorfleben, 
Erfahrung

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
уменията 
четене и 
говорене

33 9 Station 1
Grammatik wiederholen; 
Online-Übungen
LB, S. 33

Повторение
на 
материала 
в нов 
контекст

Умения за осъзнато
овладяване на 
граматични и 
лексически 
структури

Grammatik-
begriffe, 
zuordnen, 
Modalverben,
Präpositionen

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум 

Оценка за 
правилна 
употреба на 
граматиката 

34 9 Station 1 Повторение Развитие на Öffnungszeit Самостоятелн Оценка за 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Leseverstehen: Mini-München
– die Spielstadt
LB, S. 34

на 
материала 
в нов 
контекст; 
четене

умението четене с 
разбиране; 
комбинативни 
умения; творчество

en kostenlos,
Bürger, 
Geldschein, 
Sparkonto, 
Hochschule, 
Veranstaltun
g

а работа и 
работа във 
форум

работа с текст
за четене

35 9 Тема 3: Професии
Berufe; 
Berufsbeschreibungen; 
Berufswünsche
Wortschatz
LB, S. 36; AB, S. 27-28

Активиране
на позната 
лексика; 
нова 
лексика по 
темата 

Преговор и 
систематизиране 
на лексика и 
структури по 
темата „Професии”;
овладяване на нови
речеви средства 

Bäcker, Arzt, 
Fotograf, 
Gärtner, 
Friseur, 
Feuer-
wehrmann, 
Pilot, Koch

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
овладяването 
на новата 
лексика

36 9 Hörverstehen: Interview mit 
Monika zum Thema Berufe
LB, S. 37

Нови 
знания: 
професии, 
оценка на 
професии

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 
извличане на 
съществена 
информация и 
отговаряне на 
въпроси

Kranken-
schwester, 
Computer-
techniker, 
programmier
en 
installieren, 
Kollegen

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
слушане с 
разбиране

37 10 Leseverstehen: Wer hat 
welchen Beruf? 
LB, S. 38; AB, S. 28-29

Нови 
знания: 
описание на
различни 
професии

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
съпоставяне на 
текст със снимка, 
разпо-знаване на 
професии

Ofen, 
Speisen, 
Rezept, 
Sprachfehler,
Sehschwäche
, Optiker, 
Arbeitszeit, 
Bühne, 
Schauspieleri
n

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
четене с 
разбиране

38 10 Grammatik: Nebensätze – 
Kausalsatz mit weil
LB, S. 39 

Овладяване
на нови 
граматични 
структури 

Осмисляне и 
система-тизиране 
на граматич-ни 
категории: главно и
подчинено 
изречение; 
изречение за 

Nebensatz, 
Hauptsatz, 
Kausalsatz, 
Konjunktion

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
овладяната 
граматика

8



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
причина със съюза 
weil

39 10 Grammatik – Übungen 
LB, S. 39 
AB, S. 30-31; im digitalen 
Lehrwerk

Граматика: 
упражнения

Упражняване на 
нови граматични 
структури: 
подчинено 
изречение

Nebensatz, 
Hauptsatz, 
Kausalsatz, 
Konjunktion

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
граматиката

40 10 Sprechen und schreiben: 
Meinungen zu verschiedenen
Berufen; Traumberuf
Landeskunde: Beliebte 
Berufe bei Mädchen und 
Jungen
LB, S. 40; AB, S. 31-32

Повторение
на изучения
материал: 
разговор за 
професии; 
странознан
ие 

Развитие на 
уменията говорене 
и писане

Berufe
Traumberuf
Männliche 
und 
weibliche 
Berufe

Самостоятелн
а работа,
работа по 
двойки

Оценка на 
уменията 
говорене и 
писане

41 11 Hörverstehen: das Hobby von
Bernhard
LB, S. 41; AB, S. 32-33 

Повторение
и нови 
знания по 
темата 
„Професии, 
желана 
професия“

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 
откриване на вярна
информация в 
разговор

Comic-
Zeichner, 
stundenlang, 
besonders, 
studieren, 
Geschichten 
in Bildern, 
lebendig

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
уме-нието 
слушане 

42 11 Leseverstehen: 
Computerspiele-Entwickler
LB, S. 42; AB, S. 33-34

Повторение
и нови 
знания: 
професия 
разработчи
к на 
компютър-
ни игри 

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: статия 
от компютърно 
списание

Entwickler, 
sich 
beschäftigen,
überlegen, 
das Team, 
entwer-fen, 
Umset-zung, 
virtuell

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
групи и във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране

43 11 Grammatik: Objektsaty mit 
dass
LB, S. 43

Овладяване
на нови 
граматични 
структури 

Осмисляне и 
система-тизиране 
на граматич-ни 
категории: 
подчинено 
изречение с dass

Nebensatz, 
Objektsatz, 
Konjunktion 
dass, Verb 
am Satzende

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
граматичната 
категория

44 11 Grammatik – Übungen 
LB, S. 43; AB, S. 34-35

Граматика: 
упражнения

Упражняване на 
нови граматични 

Nebensätze Самостоятелн
а работа; 

Оценка на 
правилната 

9



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
im digitalen Lehrwerk структури: 

подчинени 
изречения

работа по 
двойки и във 
форум

употреба на 
граматиката

45 12 Sprechen und schreiben
Aussprachetraining 
LB, S. 44; AB, S. 36-37

Преговор и 
нови 
знания: 
професии 
на 
бъдещето

Развитие на 
уменията говорене 
и писане: 
създаване на 
кратки изказвания 
по темата 
„Професии“

Bildung, 
Erzieh-ung, 
Gesund-heit, 
Pflege, 
Medizin, Han-
del, 
Ernährung, 
Umwelt 

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
уменията 
говорене и 
писане

46 12 Projekt: die beliebtesten 
Berufe
LB, S. 45

Изготвяне и
представян
е на проект 

Умения за 
изработване и 
представяне на 
продукт 

Beliebte 
Beru-fe, 
Künstler, 
Gastronomie,
Medien

Работа в екип Оценка на 
участието в 
проекта

47 12 Wiederholen und 
zusammenfassen; 
Online-Übungen; 
Selbsttest als Hausarbeit
LB, S. 46; AB, S. 38

Преговор и 
обобщение

Преговор на 
овладения 
материал в 
учебната единица; 
тест за самооценка 
на наученото

Berufe, 
Nebensätze, 
Fragen 
stellen 

Самостоятелн
а работа, 
сравнение 
във форум

Оценка на 
овладените 
знания и 
умения 

48 12 Selbstevaluation
Test aus dem LHB
AB, S. 39; LHB

Разговор за 
учебния 
процес

Преговор на 
материала от 
учебната единица; 
оценка на 
наученото

Berufe Самостоятелн
а работа
Разговор в 
класа

Оценка на 
теста 

49 13 Тема 4: Ежедневие, любими
занимания
Alltag, Lieblings-
beschäftigungen, Tageszeiten
Wortschatz
LB, S. 48, AB, S. 40-41

Активиране
на позната 
лексика; 
нова 
лексика по 
темата 
„Ежедневие
“ 

Преговор и 
система-тизиране 
на лексика и 
структури по 
темата „Моето 
ежедневие”; 
овладяване на нов 
лексически 
материал

Tageszeiten, 
Menschen, 
Orte, Familie,
schule, 
Hobbys

Самостоятелн
а работа; 
разговор в 
класа

Оценка на 
участие в 
разговор

50 13 Hörverstehen: Elisas Tag
LB, S. 49 

Повторение
и нови 
знания по 

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 

аufwachen, 
aufstehen, 
frühstücken, 

Самостоятелн
а работа, 
работа във 

Оценка на 
умението 
слушане с 

10



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
темата 
„Ежедневни
занимания“ 

извличане на 
съществена 
информация от 
интервю 

zur Schule 
fahren, 
Mittagspause

форум разбиране

51 13 Leseverstehen: Die Woche 
von Familie Fischer 
LB, S. 50; AB, S. 41-42

Повторение
и нови 
знания по 
темата 
„Ежедневни
занимания“

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
съпоставяне на 
текст и снимки, 
отговори на 
въпроси

viel zu tun, 
Unterricht, 
verbringen, 
verlassen, 
Sport-AG, 
planen

Самостоятелн
а работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране

52 13 Grammatik: das Perfekt
LB, S. 51 

Овладяване
на нова 
граматична 
структура: 
минало 
време 

Овладяване на 
граматика: 
запознаване със 
сложно глаголно 
време и съставните
му части; 
образуване на 
минало причастие 

Hilfsverb, 
Partizip 
Perfekt, 
Vergangenhe
it

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
граматичната 
категория

53 14 Grammatik – Übungen 
LB, S. 51; AB, S. 42-43;
im digitalen Lehrwerk

Граматика: 
упражнения

Работа върху 
правилна та 
употреба на грама-
тични структури: 
Perfekt 

Das Perfekt Самостоятелн
а работаи 
работа във 
форум

Оценка на 
овладяната 
граматика

54 14 Sprechen und schreiben: 
Aktivitäten in der Woche; 
Tageszeiten
LB, S. 52; AB, S. 43-44

Повторение
на изучена 
лексика и 
структури в
разговор

Обобщение на 
изучен материал; 
комбинативни 
умения

Statistik; der 
Alltag von 
Kindern

Работа по 
двойки и 
работа във 
форум

Оценка на 
уменията 
говорене и 
писане 

55 14 Hörverstehen: Bericht vom 
SOS-Kinderdor
LB, S. 53; AB, S. 44-45

Активиране
на позната 
лексика по 
темата 
„Ежедневие
“; нови 
знания

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 
определяне на 
вярна и грешна 
информация, 
обобщение на 
съдържанието на 
прослушан 
разговор 

Tagesablauf, 
wecken, sich 
kümmern, 
Kindergarten,
vormittags, 
Kunstwerksta
tt
Zelten, 
Jugendcamp

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
слушане с 
разбиране

11



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
56 14 Leseverstehen: Ein 

schulfreier Tag
LB, S. 54; AB, S. 46

Повторение
на позната 
лексика и 
нови знания
по темата 
„Ежедневие
“ 

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
подреждане на 
текст и извличане 
на съществена 
информация 

morgens, 
abends, 
Nichtstun, 
Zeugnis, 
erholsam, 
vorlesen, 
gemütlich 

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране

57 15 Grammatik: Perfekt mit sein
LB, S. 55

Овладяване
на нови 
граматични 
структури 

Развитие на 
умението за 
структуриране на 
изречението: 
минало време със 
спомагателните 
глаголи haben и 
sein

Das Perfekt, 
Hilfsverb 
sein, Partizip 
Perfekt der 
starken 
Verben

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки

Оценка на 
правилната 
употреба на 
новата 
граматична 
категория

58 15 Grammatik – Übungen 
LB, S. 51 
AB, S.47-48; 
im digitalen Lehrwerk 

Граматика: 
упражняван
е на Perfekt

Развитие на 
умението за 
правилна употреба 
на граматични 
структури

das Perfekt 
üben

Самостоятелн
а работа, 
сравнение 
във форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
Perfekt

59 15 Sprechen und schreiben: 
Postings lesen und 
diskutieren; Befragung 
durchführen 
LB, S. 56; AB, S. 48-49

Повторение
на лексика 
и структури
по темата 
„Ежедневие
“

Развитие на 
уменията говорене 
и писане 

Malen, 
zeichnen, 
Motive, 
entspannend,
passieren

Самостоятелн
а работа, 
представяне 
пред класа

Оценка на 
уменията 
говорене и 
писане

60 15 Projekt: Kreative Ideen für 
den Alltag
LB, S. 57

Работа по 
проект

Развитие на умения
за работа в екип; за
разработване и 
представяне на 
продукт; творчески 
дейности 

Lieblingsbe-
schäftigunge
n, 
Wettbewerb

Работа в 
група

Оценка на 
участието в 
проекта

61 16 Wiederholen und 
zusammenfassen;
Online-Übungen;
Selbsttest als Hausarbeit
LB, S. 58; AB, S. 50

Преговор и 
обобщение; 
тест за 
самооценка

Обобщение и 
систематизиране 
на лексика и 
структури; 
създаване на 
умения за 
самооценяване

Alltag, 
Hobbys, 
Tageszeiten, 
Tagesablauf

Самостоятелн
а работа; 
работа във 
форум

Оценка на 
овладения 
материал 

12



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
62 16 Selbstevaluation

Test aus dem LHB
AB, S. 51; LHB

Разговор за 
наученото в
учебната 
единица; 
тест за 
проверка и 
оценка 

Преговор на 
овладения 
материал в 
учебната единица; 
тест за оценка 

Körperteile, 
Kleidung, 
Kaufhaus, 
Arzt, krank 
sein, 
gesundes 
Essen

Работа във 
форум; 
самостоятелн
а работа

Оценка на 
теста

63 16 Station 2: 
Jugendliche in Deutschland;
Sprechen und schreiben 
LB, S. 59-60

Повторение
на 
материала 
от 3. и 4. 
глава в нов 
контекст

Развитие на 
уменията четене с 
разбиране и 
свободно говорене

herzlich 
aufnehmen, 
unternehmen
, Kenntnisse, 
unvergesslic
h

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
уменията 
четене с 
разбиране и 
говорене

64 16 Station 2: Grammatik 
wiederholen; Online-Übungen
LB, S. 61

Повторение
на 
материала 
в нов 
контекст

Умения за осъзнато
овладяване на 
граматични и 
лексически 
структури

Nebensatz, 
das Perfekt, 
Partizip 
Perfekt 

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум 

Оценка за 
участие 

65 17 Station 2: 
Der Zukunftstag – Aufgaben 
zum Leseverstehen 
LB, S. 62

Повторение
на 
материала 
в нов 
контекст; 
четене с 
разбиране

Развитие на 
умението четене с 
разбиране; 
комбинативни 
умения; творчество

Zukunft, Fuß-
ballprofi, 
beruf-lich, 
bundes-weit, 
Straßen-bau, 
Blutdruck, 
Behörde 

Самостоятелн
а работа и 
работа по 
групи 

Оценка на 
работа с текст
за четене

66 17 Klassenarbeit Класна 
работа

Умения за 
прилагане на 
овладените знания

- Самостоятелн
а работа

Оценка на 
класната 
работа

67 17 Bewertung der Klassenarbeit Оценка на 
класната 
работа 

Умения за 
самооценка

Работа във 
форум

Участие в 
разговор

68 17 Тема 5: Здравословен 
живот 
Essen und trinken, im 
Restaurant bestellen, Essen 
und Gesundheit, Sport 
treiben Wortschatz 
LB, S. 64; AB, S. 52-53

Активиране
на позната 
лексика; 
нова 
лексика по 
темата 

Преговор и 
систематизиране 
на лексика и 
структури по 
темата 
„Здравословен 
начин на живот”; 
овладяване на нов 

Essen und 
trinken, 
Gesundheit, 
Sport, 
Speisen, 
Restaurants 

Самостоятелн
а работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението за 
използване на
нова лексика

13



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

69 18 Hörverstehen: Essen nach 
der Schule 
LB, s. 65

Повторение
и нови 
знания: 
здравослов
но хранене,
хранителни
навици

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране; 
изказване на 
предположения; 
подреждане на 
текст

Imbiss, 
Hamburger, 
Fleisch, Topf, 
Herd, Mehl, 
Salz, 
Gewürze

Работа във 
форум

Оценка на 
умението 
слушане с 
разбиране

70 18 Leseverstehen: Essen und 
Gesundheit; Werbetexte von 
vier Restaurants 
LB, S. 66; AB, S. 53-54

Повторение
и нови 
знания: 
здравослов
но и 
нездраво-
словно 
хране-не; 
разбиране 
на 
рекламни 
текстове

Развитие на 
умението четене с 
разбиране; 
разговор за 
хранителните 
навици; извличане 
на информация от 
рекламни текстове

Markt, 
vegetarisch 
essen, Bio-
laden, Fast-
Food, 
Taschen-geld,
günstig 

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране

71 18 Grammatik: 
Wechselpräpositionen, 
Präpositionen mit dem 
Akkusativ und mit dem Dativ 
LB, S. 67; AB, S. 54-55

Обобщаван
е и 
системати-
зиране на 
граматични 
структури: 
предлози

Правилна употреба 
на предлози с 
различни падежи

Wechselpräp
o-sitionen, 
Präpositionen
mit dem 
Akkusativ 
und mit dem 
Dativ

Самостоятелн
а работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
предлозите

72 18 Sprechen und schreiben: der 
Kellner und die Gäste, die 
Speisekarte
LB, S. 68; AB, S. 55-56

Повторение
и 
обобщение 
на изучен 
материал

Развитие на 
умението говорене;
четене на меню и 
поръчване в 
заведение

Getränk, 
Dessert, 
Café, 
Speisekarte, 
Rechnung, 
Suppe, 
Hauptspeise, 
der gedeckte
Tisch 

Самостоятелн
а работа и 
работа по 
групи

Оценка на 
груповата 
работа
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 16 седмици X 3 часа седмично = 48 часа

№
по

ред

У
ч
е
б

н
а

с
е
д

м
и

ц
а
 п

о
р

е
д

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

Забележ
ка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
73 19 Тема 5 - продължение: 

Здравословен живот – 
занимания със спорт
Wortschatz und 
Hörverstehen: Sportarten 
beschreiben
LB, S. 69, AB, S. 56-58

Активиране
и 
систематиз
и-ране на 
поз-ната 
лексика и 
конструк-
ции; нов 
лексически 
материал

Слушане с 
разбиране; умения 
за правилна 
употреба на 
позната лексика по 
темата „Спорт и 
спортуване“ 

Schwimmen, 
Tennis, 
Fußball, 
Basketball, 
Tauchen, 
Reiten, 
Volleyball, Ski
laufen

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението за 
правилна 
употреба на 
лексика и на 
умението 
слушане с 
разбиране

74 19 Leseverstehen: Das 
Sportfest;
Sport in deutschland
LB, S. 70; AB, S. 58-59

Нови 
знания по 
темата 
„Спортен 
празник и 
спортни 
занимания“

Развитие на 
умението четене с 
разбиране – 
определяне на 
вярна информация;
пренасяне на 
наученото в нов 
контекст

Stadion, 
Sportfest, 
Disziplinen, 
Preise, 
Leichtathletik,
Hochsprung, 
Autorennen

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум 

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране

75 19 Grammatik: Adjektive; 
Steigerung der Adjektive
LB, S. 71 

Овладяване
на нови 
граматични
структури: 
прилагател
ни имена, 
степенуван
е 

Запознаване със 
степенуването на 
прилагателните 
имена; извеждане 
на граматични 
правила 

Das Adjektiv, 
Steigerung, 
Positiv, 
Komparativ, 
Superlativ

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението за 
извеждане на 
граматично 
правило

76 20 Grammatik – Übungen 
LB, S. 71 

Употреба на
нови 

Правилна употреба 
на степенуваните 

Adjektive, 
Steigerung 

Самостоятел
на работа и 

Оценка на 
умението за 

15



AB, S. 59-60 
im digitalen Lehrwerk

граматични 
структури 

форми на 
прилагателни 
имена, свързани с 
темата

работа във 
форум

правилна 
употреба на 
граматика

16



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
77 20 Sprechen und schreiben: 

Befragung zum Thema “Was 
magst du lieber?”
Gruppenarbeit: vergleichen
LB, S. 72; AB, S. 60-61

Преговор на
изучен 
материал в 
нов 
контекст; 
задаване на
въпроси и 
сравняване

Развитие на 
уменията говорене 
и писане: 
провеждане на 
допитване; писане 
на въпроси и 
записване на 
отговори; речеви 
средства за 
сравняване 

Lieblingsbe-
schäftigungen
; Vergleiche 
ziehen 

Самостоятел
на работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
умението 
говорене и 
писмената 
продукция

78 20 Projekt: Typisches Essen in 
den deutschsprachigen 
Ländern
LB, S. 73

Работа по 
проект

Развитие на умения
за работа в екип; 
създаване и пред-
ставяне на 
продукт; творчески
дейности 

Eisbein, 
Stollen, 
Kaiserschmarr
n, Fondue, 
Raclette

Работа в 
екип

Оценка на 
участието в 
проекта

79 21 Wiederholen und 
zusammenfassen;
Online-Übungen;
Selbsttest als Hausarbeit
LB, S. 74; AB, S. 62

Преговор и 
обобщение;
тест за 
самооценка

Обобщение и 
систематизиране 
на лексика и 
структури; 
създаване на 
умения за 
самооценяване

Gesund 
essen, im 
Restaurant 
bestellen, 
Sport treiben, 
vergleichen

Самостоятел
на работа; 
проверка по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
умението за 
правилна 
употреба на 
изучена 
лексика и 
структури

80 21 Selbstevaluation;
Test aus dem LHB
AB, S. 63; LHB

Разговор за 
наученото в
учебната 
единица; 
тест за 
проверка и 
оценка 

Разговор за 
овладения 
материал в 
учебната единица и
учебния процес; 
тест за оценка 

Gesund 
essen, im 
Restaurant 
bestellen, 
Sport treiben, 
vergleichen 

Самостоятел
на работа; 
работа във 
форум

Оценка на 
теста

81 21 Тема 6: Аз и природата
Ich und die Natur; 
freilebende Tiere in der Welt; 
Körperteile 
Wortschatz
LB, S. 76; AB, S. 64-65

Активиране
на позната 
лексика; 
нова 
лексика по 
темата 
животни и 
растения в 
природата

Преговор и 
систематизиране 
на лексика и 
структури по 
темата за 
природата, 
растенията и 
животните, 
овладяване на нов 

Adler, Delfin, 
Känguru, 
Hirsch, Bär, 
Zebra, 
Elefant, 
Buntspecht, 
Flügel, Pfoten,
Schwanz, 
Maul, Federn

Работа във 
форум

Оценка на 
умението 
говорене

17



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

82 22 Hörverstehen: interessante 
Informationen über Tiere aus 
verschiedenen Kontinenten
LB, S. 77

Нови 
знания: 
характерни 
особености 
на някои 
видове 
животни

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране; 
говорене 

Tierarten, 
Beutel, Wal, 
wiegen,Wolle,
spucken, 
Bison, der 
Panda, das 
Kamel

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
слушане с 
разбиране 

83 22 Leseverstehen: Erfahrungen 
mit Wildtieren - Schülerforum
LB, S. 78; AB, S. 65-66

Нови 
знания: 
детето и 
природата, 
диви 
животни и 
растения

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
детайлно четене; 
обобщаване на 
информация

Savanne, 
Nas-
horn,Betreuer
, Waldbeeren,
Pilze, 
Haifische, 
Nationalpark

Самостоятел
на работа, 
работа по 
групи и във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране

84 22 Grammatik: die Verben 
haben und sein im Präteritum
LB, S. 79 

Овладяване
на нова 
граматична 
структура: 
haben und 
sein im 
Präteritum 

Осмисляне и 
систематизиране 
на граматична 
структура: haben 
und sein im 
Präteritum 

haben und 
sein im 
Präteritum

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението за 
правилна 
употреба на 
граматични 
структури

85 23 Grammatik – Übungen: das 
Perfekt; haben und sein im 
Präteritum
LB, S. 79; AB, S. 66-68 
im digitalen Lehrwerk

Граматика: 
тренировъч
ни 
упражнения
, употреба в 
нов 
контекст

Развитие на 
умението за 
правилна употреба 
на граматични 
структури 

das Perfekt; 
das 
Präteritum

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението за 
правилна 
употреба на 
граматични 
структури

86 23 Sprechen und schreiben: 
Dialoge zum Thema Reisen 
und Naturobjekte, liblingsort 
in der Natur; wildtiere in 
Berlin
LB, S. 80; AB, S. 69

Повторение
на 
изучавана 
лексика и 
структури; 
странознан
ие 

Развитие на 
уменията говорене 
и писане

Wald, See, 
Gebirge, 
Fluss, Bach, 
Meer, 
Lebewesen; 
Lärm, Smog, 
Lebensraum

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум 

Оценка на 
уменията 
говорене и 
писане

87 23 Hörverstehen: Tag der 
Umwelt, Tag der freilebenden

Нова 
лексика и 

Развитие на 
умението слушане 

Gedenktag, 
Umweltschutz

Самостоятел
на работа и 

Оценка на 
умението 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tiere und Pflanzen
LB, S. 81; AB, S. 70

структури 
по темата 
„Опазване 
на 
природата“

с разбиране: избор 
на правилна 
информация от 
текст за слушане

, Handel mit 
Wildtieren, 
bedrohte 
Pflanzen, 
beschädigen

работа във 
форум

слушане с 
разбиране

88 24 Leseverstehen: Emma 
möchte umweltfreundlicher 
leben und sammelt Tipps
LB, S. 82; AB, S. 71

Нови 
знания: 
лексика и 
структури 
по темата 
„Опазване 
на околната
среда“

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
детайлно четене, 
трансфер на 
информация

Heizung, an-
stellen, lüften,
Strom, 
Beleuch-tung,
Wasser-hahn, 
Mehr-
wegflasche, 
Mülleimer, 
Verpackungen

Работа във 
форум; 
самостоятелн
а работа

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране и 
на писмената 
продукция

89 24 Grammatik: Präteritum der 
Modalverben
LB, S. 83

Нова 
граматика: 
претеритум
на 
модалните 
глаголи

Развитие на 
умението за 
осмисляне и 
систематизиране 
на граматични 
структури

Präteritum 
der 
Modalverben

Самостоятел
на работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
граматични 
структури

90 24 Grammatik – Übungen 
Präteritum der Modalverben 
LB, S. 83; AB, S. 72
im digitalen Wehrwerk

Граматика: 
упражнени
я

Развитие на 
умението за 
правилно 
прилагане на 
граматични 
структури

Modalverben
Präteritum

Самостоятел
на работа, по
двойки и във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
граматични 
структури

91 25 Sprechen und schreiben: 
Umweltschutz in der Schule
LB, S. 84; AB, S. 73

Повторение 
на изучен 
материал в 
нов 
контекст

Развитие на 
уменията говорене 
и писане

Licht, 
brennen, 
Mülleimer, 
der 
Wasserhahn 
läuft

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
говорене и на 
писмена 
продукция

92 25 Projekt: Hilfe von einem 
Umweltexperten
LB, S. 85

Работа по 
проект

Развитие на 
уменията за работа
в екип, за 
изготвяне и 
предста-вяне на 
общ продукт

Auskennen, 
Rathaus, 
erarbeiten, 
sich 
bedanken, 
Ratschläge

Работа в 
екип

Оценка на 
участието в 
проекта

93 25 Wiederholen und Преговор и Обобщение и wilde Tiere Работа във Оценка на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
zusammenfassen;
Online-Übungen;
Selbsttest als Hausarbeit 
LB, S. 86; AB, S. 74

обобщение;
тест за 
самооценка

систематизиране 
на лексика и 
структури; 
създаване на 
умения за 
самооценяване

und Pflanzen, 
Umweltschutz
Präteritum

форум; 
самостоятелн
а работа

умението 
говорене 

94 26 Selbstevaluation;
Test aus dem LHB
AB, S. 75; LHB

Разговор за 
наученото в
учебната 
единица; 
тест за 
проверка и 
оценка 

Преговор на 
овладения 
материал в 
учебната единица; 
тест за оценка 

wilde Tiere 
und Pflanzen, 
Umweltschutz
;
Präteritum

Работа във 
форум

Оценка на 
теста

95 26 Station 3
Leseverstehen: Jugendliche 
aus aller Welt in 
Deutschland; Sprechen: 
Freizeit, Freizeitprogramm 
erstellen
LB, S. 87-88

Повторение
на изучения
материал в 
нов 
контекст

Развитие на 
уменията четене с 
разбиране и 
свободно говорене

beeindrucken,
Spatzen, 
Biber, 
Häschen, 
Vielfalt, 
Raubvogel, 
Fuchs, 
heimisch, 
geschützte 
Spezies

Самостоятел
на работа, 
работа по 
двойки и във 
форум

Оценка на 
уменията 
четене с 
разбиране и 
говорене

96 26 Station 3
Wortschatz-Grammatik-
Training
LB, S. 89; digitales Lehrwerk

Системати-
зиране на 
граматичен 
материал 
от 5. и 6. 
глава

Умения за осъзнато
овладяване на 
граматични и 
лексически 
структури

Grammatik-
begriffe; 
Grammatik-
kenntnisse 
verbessern

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум 

Оценка за 
правилна 
употреба на 
граматични 
структури

97 27 Station 3
Text mit Aufgaben zum 
Leseverstehen
LB, S. 90

Повторение
на 
материала 
в нов 
контекст; 
четене

Развитие на 
умението четене с 
разбиране; първа 
ориентация в 
текста, детайлно 
четене, 
разработване на 
лексика

Olympiade, 
Skisprung, 
Langlauf, 
Wettkampf, 
nachholen

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка за 
работа с 
текст за 
четене

98 27 Тема 7: България и светът
Länder und Völker in Europa; 

Активиране
на позната 

Преговор и 
систематизиране 

Länder und 
Völker in 

Самостоятел
на работа, по

Оценка на 
умението за 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sprachenvielfalt und Kultur; 
Feste und Traditionen
Wortschatz 
LB, S. 92; AB, S. 76-77

лексика; 
нова 
лексика по 
темата 

на лексика и 
структури по 
темите „Страни и 
народи в Европа“, 
„Езиково и 
културно 
многообразие“, 
„Празници и 
традиции”; нов 
лексически 
материал

Europa; die 
Europa-Karte; 
Nationalitäten
; Sprachen 

двойки и във 
форум

правилна 
употреба на 
лексика

99 27 Hörverstehen: Die 
Sprachschule; drei 
Jugendliche aus einem 
Sprachkurs stellen sich vor 
LB, S. 93

Повторение
на позната 
лексика и 
структури, 
нови знания

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 
извличане на 
основна 
информация от 
изказвания 

Sprachschule,
passend, 
erfolgreich, 
regelmäßig, 
Muttersprach
e

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
слушане с 
разбиране

100 28 Leseverstehen: Die 
europäischen Sprachen
LB, S. 94; AB, S. 78-79

Повторение
и нови 
знания по 
темата 
европейски 
езици 

Развитие на 
уменията четене с 
разбиране и 
подготвяне на 
кратко изказване

germanisch, 
romanisch, 
slawisch, das 
lateinische/ky
rillische 
Alphabet 

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране и 
подготвено 
изказване

101 28 Verwandte Wörter
LB, S. 95; AB, S. 79-80

Запознаван
е със 
сродни 
думи 

Обогатяване на 
речниковия запас

Wortfamilie, 
Wortfeld
Wortarten
Synonyme 

Самостоятел
на работа, 
работа във 
форум

Оценка на 
овладяната 
лексика 

102 28 Sprechen und schreiben: 
Lebendige Kultur und 
Sprache; Kultur in Bulgarien 
LB, S. 96; AB, S. 81

Повторение
и нови 
знания; 
четене, 
говорене и 
писане

Развитие на 
уменията четене, 
говорене и писане

Philosophie 
und Literatur; 
erscheinen, 
auflegen, 
Buch-messe, 
Festival,
Sprachdiplom

Самостоятел
на работа, по
групи и във 
форум

Оценка на 
уменията 
четене, 
говорене и 
писане

103 29 Hörverstehen: Aussagen 
hören, Zustimmung oder 
Ablehnung formulieren
LB, S. 97; AB, S. 82 

Повторение
и нови 
знания: 
немскоезич-

Развитие на 
умението слушане 
с разбиране: 
реагиране чрез 

Zustimmung, 
Ablehnung, 
Beobachtung,
Eindrücke

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
слушане с 
разбиране и 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ни страни, 
характерни 
качества, 
културни 
различия

съгласие или 
несъгласие; 
дискусия

участие в 
дискусия

104 29 Leseverstehen: Über Feste 
und Traditionen in Bulgarien 
berichten; über ein Fest 
schreiben 
LB, S. 98; AB, S. 83 

Повторение
и нови 
знания: 
празници в 
България

Развитие на 
умението четене с 
разбиране: 
детайлно четене, 
извличане на 
информация; 
описание на 
домашен празник

Brauch, 
Feuerwerk, 
schmücken, 
Gebäck, 
Nüsse, 
Jahreswechsel

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
четене с 
разбиране; 
оценка на 
писмена 
продукция

105 29 Grammatk wiederholen
LB, S. 99

Обобщение 
и 
систематиз
и-ране на 
граматика

Развитие на 
умения за 
осмисляне, 
систематизиране и
правилна употреба
на граматични 
структури 

Imperative; 
Modalverben 
im Präsens 
und im 
Präteritum; 
Nebensätze 
mit dass und 
weil; 
Präpositionen

Самостоятел
на работа, по
двойки и във 
форум

Оценка на 
уменията за 
правилна 
употреба на 
граматични 
структури

106 30 Grammatik wiederholen
AB, S. 83-84; im digitalen 
Lehrwerk

Обобщение 
и 
систематиз
и-ране на 
граматика

Развитие на умения
за осмисляне, 
систематизиране и 
правилна употреба 
на граматични 
структури

Grammatik 
wiederholen

Самостоятел
на работа, по
двойки и във 
форум

Оценка на 
уменията за 
правилна 
употреба на 
граматични 
структури

107 30 Sprechen: Deutschland und 
die deutsche Sprache im 
Lehrbuch
LB, S. 100

Повторение
и 
упражняван
е на 
лексика и 
структури

Развитие на 
умението говорене 
по темата 
„България и 
немскоезичните 
страни“

Deutschland
Typisch 
deutsch 

Самостоятел
на работа и 
работа във 
форум

Оценка на 
умението 
говорене

108 30 Projekt: Transparente Wörter 
– Internationalismen 
LB, S. 101

Работа по 
проект

Развитие на 
уменията за работа
в екип; трансфер 
на знания; 
творчество

Transparenz
Internationalis
-men
Duden 

Работа в 
екип

Оценка на 
участието в 
проекта

22



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
109 31 Wiederholen und 

zusammenfassen;
Online-Übungen;
Selbsttest als Hausarbeit
LB, S. 102; AB, S. 86

Преговор и 
обобщение;
тест за 
самооценка

Обобщение и 
систематизиране 
на лексика и 
структури; 
създаване на 
умения за 
самооценяване

Verwandte 
Wörter, 
Synonyme, 
Feste und 
Bräuche

Самостоятел
на работа, по
двойки и във 
форум

Оценка на 
правилната 
употреба на 
лексически и 
граматични 
структури

110 31 Selbstevaluation; 
Test aus dem LHB
AB, S. 87; LHB

Разговор за 
наученото в
учебната 
единица; 
тест за 
проверка и 
оценка 

Преговор на 
овладения 
материал в 
учебната единица; 
тест за оценка 

Feste feiern Разговор в 
класа,
самостоятелн
а работа

Оценка на 
умението 
говорене

111 31 Endstation
Jugendliche in Deutschland – 
Neues entdecken;
Wortschatz zu Themen im 
Lehrbuch; Bulgarien und die 
deutschsprachigen Länder
LB, S. 103-104

Повторение
на 
материала 
в нов 
контекст

Развитие на 
уменията четене с 
разбиране и 
свободно говорене 
по теми от 
учебника

Sitten, 
Bildungssyste
m, Lebensart,
profitieren, 
Botschafter, 
Lebenswelt, 
wechselvoll, 
traditionsreic
h

Самостоятел
на работа, по
двойки и във 
форум

Оценка на 
уменията 
четене с 
разбиране и 
говорене

112 32 Endstation
Wortschatz-Grammatik-
Training
LB, S. 105; im digitalen 
Lehrwerk

Повторение
на 
материала 
в нов 
контекст

Умения за осъзнато
овладяване на 
граматични и 
лексически 
структури

Grammatik-
begriffe

Работа по 
двойки и във 
форум 

Оценка за 
правилно 
прилагане на 
граматични 
структури

113 32 Endstation
Zwei Jugendliche aus der 
Schweiz
LB, S. 106

Текст за 
четене с 
разбиране; 
създаване 
на 
стихотворе-
ния

Развитие на 
умението четене с 
разбиране; 
комбинативни 
умения; творчество

Abi, 
geschieden, 
Unternehmer,
Waldorf-
Schule, 
Druck, im 
Gegenteil, 
selbstständig,
Verantwortun
g 
übernehmen

Самостоятел
на работа, 
работа по 
групи и във 
форум

Оценка за 
работа с 
текст за 
четене
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
114 32 Klassenarbeit Класна 

работа
Умение за работа с 
овладения 
материал

Индивидуалн
а работа

Оценка на 
класната 
работа

115 33 Bewertung der Klassenarbeit;
über den Deutschunterricht 
sprechen

Оценка на 
класната 
работа;
разговор за 
часовете по
немски език

Оценка на 
наученото и начина
на учене

Разговор в 
класа

Участие в 
разговора, 
правилно 
изразяване

116 33 Mein Portfolio
AB, S. 88-92

Попълване 
на 
портфолио

Ученикът 
анализира и 
оценява своя 
учебен процес и 
езиковите си 
знания.

Portfolio 
Lernprozess 
beobachten
analysieren 

Индивидуалн
а работа

Оценка на 
уменията за 
наблюдение и
анализ

117 33 Mein Portfolio
AB, S. 88-92

Попълване 
на 
портфолио

Ученикът 
анализира и 
оценява своя 
учебен процес и 
езиковите си 
знания.

Dossier Индивидуалн
а работа

Оценка на 
уменията за 
наблюдение и
анализ

118 34 Lesewettbewerb
AB, S. 84-85

Състезание 
по четене

Умение за 
представяне на 
придобити знания

Индивидуалн
о 
представяне

Представяне 
на наученото 

119 34 Lesewettbewerb
AB, S. 84-85

Състезание 
по четене

Умение за 
представяне на 
придобити знания

Индивидуалн
о 
представяне

Представяне 
на наученото 

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

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при 
необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.
2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на 
учебната година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да 
отговарят на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.
4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на 
министъра за графика на учебното време.
5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на 
урочната единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната 
програма.
6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за 
препоръчителното процентно разпределение.
7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна 
единица.
8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива). 
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за 
гарантиране на изпълнението на учебната програма, в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на 
ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.
10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, 
но може да са и ориентирани върху цял раздел) - при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 
както и за оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при 
отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на 
постиженията на учениците“ на съответната учебна програма. 
11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, 
допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица, и се утвърждава допълнително от 
директора на училището, при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за 
годината.

25


