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(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет технологии и предприемачество за 2. клас

32 седмици х 1 час седмично = 32 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

Забележка

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

училище

Планиране и 
обработка

Диагностика – 
входно ниво

 Знания и умения от първи 
клас
 Посочва значението на 
непрекъсната и прекъсната, 
тънка и дебела линия в 
графични изображения.

конструкция Подреждане и почистване на 
работното място.
Разпознаване и обясняване на 
линии за рязане и прегъване.
Изработване на джоб за 
материали и изрезки, 
диагностика на входно ниво. 

 устна 
проверка, 
тестови задачи, 
структурирано 
наблюдение на 
практическата 
работа и 
портфолио

приложение 
от албума

материали 
от комплект

електронни 
ресурси

2 2 Уча се добре

Професии и 
предприемачество

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Посочва значимостта на 
всяка професия за общността.
 Прилага начини за 
обработка на хартия и картон 
при работа с други материали 
с листова форма.

доход Дискусия за значимостта на 
образованието и професиите, 
самооценяване, изработване на 
разделители на книги.

структурирано
наблюдение

приложение 
от албума

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

3 3 Всички си 
помагаме и 
успяваме

Инструменти и 
материали 

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Моделира, като използва
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

подвижно 
свързване

Дискусия за екипната работа, 
общите задължения и 
отговорности, работа в екип, 
изработване на значки и табло.

портфолио приложение 
от албума

материали 
от комплект

електронни
ресурси
ресурси

4 4 Моите идеи и 
проекти

Конструкции и 
модели

Нови знания  Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

 конструкция Дискусия за начините за 
представяне на идеи, 
инициативата при решаване на 
проблеми, изработване на 
книжка за идеи и проекти.

структурирано 
наблюдение

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

5 5 Цветята в клас

Планиране и 
обработка 

Нови знания  Познава начини за 
засаждане на растения чрез 
луковица.
 Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.

засаждане Дискусия за засаждане на 
луковици, предлагане на идеи 
за озеленяване на класната стая,
работа в екип по украсяване 
растенията в клас.

структурирано
наблюдение

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

6 6 Заедно можем 
повече
Професии и 
предприемачество

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

 подвижно 
свързване 

Дискусия за разделение на 
работата и правилата в екипа, 
изработване на значки за работа
в екип.

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

7 7 Хартията

Инструменти и 
материали

Нови знания  Свързва получаването на 
хартията и картона с 
изразходване на природни 
ресурси.
 Разграничава хартията и 
пластмасата, като сравнява 
техни свойства.

Дискусия за получаването на 
хартията и изразходването на 
природни ресурси, разучаване 
свойства и опити с хартия, 
изработване на малки изделия 
от хартия.

портфолио приложение 
от албума

електронни 
ресурси

8 8 Оригами

Планиране и 

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 

 Прилага начини за 
обработка на хартия и картон 
при работа с други материали 

 конструкция Изработва оригами от различни
видове хартия, оценява, 
организира изложба и 

портфолио приложение 
от албума
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

обработка обобщение с листова форма.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

дидактични игри. електронни 
ресурси

9 9 Ключодържател
Планиране и 
обработка 

Нови знания  Свързва елементи от 
текстил чрез шиене.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

 шиене, 
текстил

Запознаване с различни видове 
бодове, шиене, изработване на 
ключодържател.

устна проверка материали 
от комплект
електронни 
ресурси

10 10 В магазина

Инструменти и 
материали

Нови знания  Разграничава хартията и 
пластмасата, като сравнява 
техни свойства.
 Прилага начини за 
обработка
на хартия и картон при работа
с други материали с листова 
форма.
 Обяснява ползата от 
разделното събиране на 
отпадъци.

пластмаса Дискусия за пластмасата, 
разучаване свойства и опити с 
пластмаса, сравняване на 
свойства, изработване на малки 
изделия от пластмаса.
Дискусия и изучаване на 
системите за разделното 
събиране на отпадъци.

устна проверка,

структурирано 
наблюдение

електронни 
ресурси

11 11 Нужди и желания

Професии и 
предприемачес-тво

Нови знания  Свързва изразходването на 
парите в семейството със 
задоволяването на неговите 
потребности и желания.
 Осъзнава, че 
изразходването на пари за 
потребностите и желанията на
семейството трябва да се 
планира.

 конструкция Дискусия за нуждите и 
желанията на една общност – 
семейство, клас.
Изработване на рамка за 
любима снимка със 
семейството, изработване на 
табла за нуждите и желанията в
клас.

устна проверка електронни 
ресурси

12 12 На сцената

Конструкции и 
модели

Нови знания  Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии. 

конструкция, 
подвижно 
свързване

Изработване на изделия от 
хартия и картон, използване на 
подвижни съединения и 
печатни разгъвки на отворена 
кутия. Организиране и 
провеждане на игри с 
интегрален характер.

устна проверка,

структурирано 
наблюдение

приложение 
от албума

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

13 13 Нова година

Конструкции и 
модели

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение 

 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Посочва значението на 
непрекъсната и прекъсната, 
тънка и дебела линия в 
графични изображения.

 подвижно 
свързване

Разучаване вариант на 
технологията за „изскачащ“ 
елемент. Изработване на 
изделие – картички и малки 
подаръчета, организация и 
участие в украсата на класната 
стая, работа по проект.

структурирано 
наблюдение, 
портфолио

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

14 14 Парите в 
семейството

Професии и 
предприемачество

Нови знания  Разбира, че за труда си 
хората получават заплащане.
 Осъзнава, че 
изразходването на пари за 
потребностите и желанията на
семейството трябва да се 
планира.

доход, разход, 
семеен бюджет

Дискусия за труда на хората, 
приходите и разходите в 
семейния бюджет, личния 
принос, спестяванията и 
разумното потребление. 
Изработване на картичка с 
пожелания към членовете на 
семейството.

устна проверка,
структурирано 
наблюдение

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

15 15 Домашната храна

Планиране и 
обработка

Нови знания  Посочва начини за студена 
обработка на хранителните 
продукти.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

студена 
обработка на 
хранителни 
продукти

Запознаване с технологии за 
подготовка и студена обработка
на храната – рязане, обелване, 
настъргване и др. Изработване 
на плодова салата и украса. 
Оценяване по различни 
критерии.

устна проверка,
портфолио

приложение 
от албума
материали 
от комплект
електронни 
ресурси

16 16 Веселият 
часовник

Конструкции и 
модели

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.
• Използва лостов 
механизъм в конструкции или 
модели.
• Разграничава детайлите в 
механизъм.

подвижно 
свързване, лост

Изработва варианти на 
подвижно съединения с няколко
елемента, разграничава детайли
в лостов механизъм.
Предлага и осъществява 
вариант на дизайн на изделия, 
дискутира и оценява идеи.

устна проверка,

структурирано 
наблюдение

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

17 17 Сешоар

Уреди, машини, 
механизми 

Нови знания  Познава предназначението 
и начина на използване на 
популярни електроуреди 
(сешоар).

Запознаване с работата на 
сешоара, разучаване правила за 
безопасност, предлагане на 
идеи за дизайн на сешоар и 

устна проверка,

структурирано 
наблюдение

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

 Посочва основни правила 
за безопасна работа с 
електроуреди.

торбичка за принадлежности, 
оценяване. 

18 18 На работа в 
нашия квартал
Професии и 
предприемачес-тво

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

• Посочва значимостта на 
всяка професия за общността.
• Познава местата, на които 
се закупуват основни стоки за 
дома.

конструкция Запознаване с магазините за 
стоки и професиите на 
общността в квартала, 
генериране на идеи и 
изработване на етикети, 
реклама, украса и др. в магазин,
оценяване.

структурирано 
наблюдение,
портфолио

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

19 19 Мартеници

Планиране и 
обработка 

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение 

 Разпознава растителен и 
животински произход на 
текстилните материали.
 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.

подвижно 
свързване

Проучване произхода на 
текстилните материали, 
дискусия, анализ, изработване 
на мартеници, включване в 
украсата на класната стая за 
празника.

структурирано 
наблюдение, 
портфолио

електронни 
ресурси

материали 
от комплект

20 20 Националният 
празник

Конструкции и 
модели

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.

конструкция Работа с модулни обемни 
елемент, изработване на 
изделия за празника, работа в 
екип, участие в украсата на 
класната стая.

структурирано 
наблюдение

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

21 21 Пролетна украса

Конструкции и 
модели

Нови знания  Използва лостов 
механизъм в конструкции или 
модели.
 Разграничава детайлите в 
механизъм.

лост Запознаване с работата на лоста
в практически дейности, 
решаване на проблемни задачи, 
изработване на пролетна украса
с лостов механизъм, който 
може да се регулира.

устна проверка,
портфолио

приложение 
от албума
материали 
от комплект 
електронни 
ресурси

22 22 Грижи за 
животните

Планиране и 
обработка 

Нови знания  Посочва основни грижи за 
домашните животни – 
хранене, поене, почистване и 
подслон.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

конструкция Запознаване с основните грижи 
за различни домашни животни, 
изработване на модели на 
животни от хартия, декорация, 
участие в изложба, оценяване.

устна проверка,
портфолио

приложение 
от албума

електронни 
ресурси
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23 23 Самолет

Уреди, машини, 
механизми

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Разграничава детайлите в 
механизъм.
 Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.

конструкция, 
част, 
механизъм

Моделира с хартия и картон, 
предлага различни варианти за 
подобряване летенето на 
модела, осъществява опитно-
изследователска работа като 
тества, довършва дизайна на 
самолета.

 структурирано 
наблюдение, 
портфолио

приложение 
от албума
материали 
от комплект
електронни 
ресурси

24 24 Великден

Конструкции и 
модели

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

конструкция Предлага идеи, участва в 
подготовка на празник в 
училище, моделира от картон 
кошничка за великденски яйца.

Структурирано 
наблюдение, 
портфолио

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

25 25 Ние, врабчетата

Конструкции и 
модели

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.

подвижно 
свързване

Запознаване с технологии за 
удължаване чрез нарязване, 
изработване на спирали и 
врабчета от разнообразни хартия 
и картон, осъществяване на 
различни подвижни свързвания, 
украсяване на класната стая, 
дидактически игри.

структурирано 
наблюдение, 
портфолио

приложение 
от албума

материали 
от комплект

електронни 
ресурси

26 26 Електромобил

Уреди, машини, 
механизми

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение 

 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии.
 Оценява своята и работата 
на другите по зададени 
критерии.

 конструкция Дискусия за техниката и 
опазването на околната среда, 
идеи за личен принос, 
изработване на модели на 
електромобил, оценяване.

структурирано 
наблюдение, 
портфолио

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

27 27 Паркинг

Уреди, машини, 
механизми

Нови знания  Използва лостов 
механизъм в конструкции или 
модели.
 Разграничава детайлите в 
механизъм.
 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии.

 лост Дискусия за работата на 
лостовете в практическа 
дейност, разграничаване на 
детайли в механизъм, 
изработване на макет на 
паркинг с модел на бариера, 
предлагане на идеи, 
изработване елементи за 
паркинга по собствена идея.

устна проверка,
портфолио 

приложение 
от албума

материали 
от комплект

електронни 
ресурси
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28 28 Прахосмукач-ка

Уреди, машини, 
механизми

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

конструкция Запознаване с работата на 
прахосмукачката, разучаване 
правила за безопасност, 
организиране на малки 
състезания с игри, свързани с 
движението на въздуха.

устна проверка,
портфолио

електронни 
ресурси

29 29 Силата на вятъра

Конструкции и 
модели

Нови знания  Изработва модел на обект, 
който използва вятъра като 
източник на енергия.
 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии.

конструкция Дискусия за възможностите на 
вятъра да задвижва машини и 
модели, разучаване технология 
за изработване на тръбичка, 
изработване на модел на 
платноходка, предлагане на 
идеи и осъществяване на 
индивидуален дизайн на 
модела.

 устна 
проверка, 
портфолио

приложение 
от албума

електронни 
ресурси

30 30 Улица в града

Професии и 
предприемачество

Нови знания  Познава основна услуга, 
която ползва (сервиране, 
подстригване, ремонт) и др.
 Познава местата, на които 
използва основни услуги 
(сервиране, подстригване или 
ремонт).

доход, разход Дискусия за основните услуги, 
които използват децата, 
разглеждане варианти на 
различни улици в селищата, 
дискусия за някои професии, 
изработване на макети на 
сгради от разгъвки на отворени 
кутии, дизайн, оценяване.

устна проверка,
портфолио.

приложение 
от албума

електрони 
ресурси

31 31 Детска площадка

Конструкции и 
модели

За затвърдяване 
на новите 
знания и за 
обобщение

 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии.

конструкции Решаване на проблеми, 
генериране на идеи, предлагане
на решения, моделиране на 
детска площадка със 
съоръжения за игра, 
изработване на изделия по 
собствен замисъл.

структурирано 
наблюдение,
портфолио

електронни 
ресурси

приложение 
от албума

32 32 Знам и мога Диагностика – 
изходно ниво

 Разграничава хартията и 
пластмасата, като сравнява 
техни свойства.
 Посочва основни правила 
за безопасна работа с 
електроуреди.
 Използва лостов 

Решаване на тестови задачи, 
комплексна практическа задача,
разглеждане и анализ на 
портфолиото и 
структурираното наблюдение.

тестови задачи, 
практическа 
задача
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механизъм в конструкции или 
модели.
 Разбира, че за труда си 
хората получават заплащане.
 Свързва изразходването на
парите в семейството със 
задоволяването на неговите 
потребности и желания.
 Моделира, като използва 
подвижно свързване на 
елементи и модули.
 Изработва модели на 
технически или архитектурни 
обекти чрез печатни разгъвки 
на отворени кутии.
 Прави предложения за 
решаване на различни задачи 
чрез техническа рисунка.

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