
 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
 

 
Авт. колектив: Л. Милева, М. Торосова 

   Издателство: Издателска къща ”Анубис” 

 

 

 
 3 часа седмично х 32 = 96 часа годишно 



 
 

№ Дата Тема Цели 
Забележки / 

корекции 

1  Обич – Дора Габе Изграждане на усет у третокласниците за образността в 

стихотворната реч. 

 

2  Обич – Дора Габе Развитие на усета за поетична реч. Усъвършенстване на 

умнията за отделяне на епитети. 

 

3  Звънчета – Георги Струмски Да се разкрие идейният замисъл на творбата, че знанието е 

най-ценно за младия човек. 

 

4  Златна есен – Елин Пелин Изграждане на умения у учениците да разграничават 

елементите на описание и на повествование в литературен 

текст 

 

5  Сбогом – Асен Разцветников Усъвършенстване на умения за адекватно възприемане на 

стихотворение. 

 

6  Отечествознание – Георги Марковси Да се разкрие идейният замисъл – признание в синовна обич и 

преклонение пред родината. 

 

7  Ключ от бащината къща – Лиана 

Даскалова 

Развитие на уменията за художествено възприемане на 

стихотворение. 

Обогатяване на речниковия фонд. 

 

8  Витя Малеев решава задачи – Николай 

Носов 

Развитие на уменията за характеристика на литературен герой 

и усъвършенстване на уменията за преразказване на 

литературен текст 

 

9  Витя Малеев решава задачи – Николай 

Носов 

Развитие на уменията за характеристика на литературен герой 

и усъвършенстване на уменията за съчиняване по подобие и 

съчиняване на текст по дадено начало 

 

10  Костенурка и заек – Езоп Усъвършенстване на уменията за възприемане на басня. 

Развитие на уменията за съчиняване по подобие. 

 

11  Селянинът и неговите синове – Езоп Овладяване на умения за разграничаване на приказка от басня. 

Развитие на словотворческите способности на учениците. 

 

12  Петел и елмаз – П. Р. Славейков Овладяване на умения за разграничаване на приказка от басня. 

Развитие на словотворческите способности на учениците. 

 



13  Когато бях ученик – Ерих Кестнер Развитие на уменията за адекватно художествено възприемане 

на литературен текст. 

 

14  Когато бях ученик – Ерих Кестнер Усъвършенстване на уменията за оценка на литературен герой  

15  Другари – Леда Милева  Развитие на уменията за възприемане на стихотворение и 

усъвършенстване на четивната техника 

 

16  Том се запознава с Беки – Марк Твен Усъвършенстване на уменията за отделяне на епизодите в 

текст 

 

17  Том се запознава с Беки – Марк Твен Развитие на уменията за преразказване  

18  Училищен звън - тест Обобщение  

19  Златната връвчица – българска народна 

приказка 

Развитие на уменията за адекватно художествено възприемане 

и ориентация в жанровата специфика на приказката   

 

20  Златната връвчица – българска народна 

приказка 

Развитие на уменията за отделяне на епизодите в текст, 

развитие на уменията за преразказване. 

 

21  Бръмбар и мравка – Банчо Банов Развитие на уменията за откриване на средствата за 

художествено изразяване 

 

22  Може ли магарето... – българска народна 

приказка 

Мъдростта в българските народни приказки.  

23  Настрадин Ходжа не си дава магарето – 

турска народна приказка 

Приказки на народите. Да се формира оценъчно отношение 

към мъдростта на старите хора. 

 

24  Простирай си краката според чергата – 

арменска народна приказка 

Усъвършенстване на уменията за преразказване от името на 

героя 

 

25  За два гроша – ромска приказка Усъвършенстване на умнията за разграничаване на епизодите 

в текст. 

 

26  Синове – еврейска народна приказка Овладяване на умения за четене по роли.  

27  Вълшебник – Максим Асенов Развитие на уменията за възприемане на стихотворение и 

усъвършенстване на четивната техника 

 

28  Череша с алени сърца – Станислав 

Стратиев 

Овладяване на умения за четене с водеща смислова догадка  

29  Череша с алени сърца – Станислав 

Стратиев 

Развитие на словотворческите способности на учениците  

30  Самотна гургулица – Андрей Германов Наблюдение върху средствата за изграждане на художествен 

образ и развитие на уменията за създаване на текст-описание 

 



по опорни думи от литературен текст. 

31  Омагьосаната царска дъщеря – Йордан 

Радичков 

Развитие на уменията за художествено възприемане на текста.. 

Обогатяване на речниковия фонд. 

 

32  Жабата, която искала да стане като вола – 

Жан дьо Лафонтен 

Развитие на усета за поетична реч. Афоризъм. 

 

 

33  За доброто и злото - тест Ориентация в етичните категории ”добро” и ”зло”.  

34  Първи сняг – Атанас Далчев Усъвършенстване на уменията за разпознаване на сравнението 

като средство за художествено изразяване. Развитие на 

уменията за съставяне на текст-описание. 

 

35  Бяла приказка – Валери Петров Усъвършенстване на уменията за характеристика на 

литературни герои. 

 

36  Бяла приказка – Валери Петров Осъзнаване на средствата за художествено въздействие в 

литературния текст. Развитие на уменията за изразително 

четене. 

 

37  През прозореца – Елисавета Багряна Развитие на усет за поетична реч. Осъзнаване на средствата за 

художествено изграждане на литературен текст 

 

38  На пързалката – Ран Босилек Наблюдение върху средствата за изграждане на художествен 

образ. 

 

39  Градът на коледните елхи – Джани 

Родари 

Развитие на уменията за художествено възприемане на 

стихотворение и усвършенстване на четивната техника 

 

40  Коледни и новогодишни обичаи Осъзнаване разликите между художествен и нехудожествен 

текст 

 

41  Бъдни вечер – Емануил Попдимитров Усъвършенстване на уменията за изграждане на текст чрез 

преразказване и съчиняване 

 

42  Белоснежна зима – тест Обобщение  

43  Незнаен юнак – Ран Босилек Развитие на уменията за адекватно художествено възприемане 

на литературен текст и усъвършенстване на уменията за 

оценка на литературен герой 

 

44  Незнаен юнак – Ран Босилек Развитие на уменията за отделяне на епизодите в текст  

45  Незнаен юнак – Ран Босилек Развитие на словотворческите способности на учениците  

46  Кончета – Николай Зидаров Развитие на уменията за откриване на средствата за 

художествено изразяване. Епитети. 

 



47  Царски зет – българска народна приказка Усъвършенстване на уменията за възприемане на  вълшебна 

приказка. Развитие на уменията за преразказ от името на героя. 

 

48  Царски зет – българска народна приказка Усъвършенстване на умнията за разграничаване на епизодите 

в текст. 

 

49  Светулката и бухалът – Ангел 

Каралийчев 

Разширяване на знанията за жанровите особености на  

вълшебната приказка. 

 

50  Светулката и бухалът – Ангел 

Каралийчев 

Овладяване на умения за преразказ от края към началото.  

51  Светулка – Иван Давидков Развитие на усета за поетична реч. Усъвършенстване на 

уменията за разпознаване на епитетите в художествената реч. 

 

52  Пепеляшка – Шарл Перо Ориентация в етичните категории ”добро” и ”зло”. Развитие на 

уменията за оценка на литературен герой. 

 

53  Пепеляшка – Шарл Перо Развитие на уменията за диалогично четене.  

54  Пепеляшка – Шарл Перо Усъвършенстване на уменията за преразказване.  

55  Приказка за лайкучки и маргаритки – 

Иван Цанев 

Осъзнаване на средствата за художествено въздействие в 

литературния текст. Развитие на уменията за изразително 

четене. 

 

56  Лайкучката – Ханс Кристиян Андерсен Развитие на уменията за възприемане на разказ.  

57  Лайкучката – Ханс Кристиян Андерсен Усъвършенстване на уменията за изразително четене. Развитие 

на словотворческите способности. 

 

58  Приказни вълшебства – тест Обобщение  

59  Венци – народна песен Развитие на способностите за художествено възприемане на 

народна песен и и усъвършенстване на уменията за създаване 

на текст – описание. 

 

60  Тук сега е най-безопасно – Стефан Дичев Развитие на уменията за възприемане на откъс от роман.  

61  Тук сега е най-безопасно – Стефан Дичев Развитие на уменията за възприемане и преразказване на 

повествователен текст. 

 

62  Левски – Иван Вазов Развитие на уменията за възприемане на текст-описание.  

63  Мартенски пратеници – Елисавета 

Багряна 

Усъвършенстване на уменията за изразително четене. Развитие 

на словотворческите способности. Легенда. 

 

64  Мартеница – Георги Струмски Приобщаване към народните традиции  



65  През тихия бял Дунав – Захари Стоянов Усъвършенстване на уменията на учениците за разграничаване 

на художествен от нехудожествен текст. 

 

66  През тихия бял Дунав – Захари Стоянов Изграждане на умения за характеристика на литературен 

герой. 

 

67  Хаджи Димитър – Христо Ботев Овладяване на умения за творческо четене на литературно 

произведение. 

 

68  Хаджи Димитър – Христо Ботев Развитие на словотворческите способности.  

69  Тук ще остана – Кинка Константинова Развитие на усета за поетична реч. Усъвършенстване на 

уменията за откриване в текст на средствата за неговото 

художествено изграждане. 

 

70  При месеците – Ран Босилек Развитие на уменията за възприемане на приказка и 

усъвършенстване на четивната техника. 

 

71  При месеците – Ран Босилек Развитие на уменията за отделяне на епизодите в текст  

72  Минзухар – Пейо Яворов Усъвършенстване на уменията за откриване в текст на епитети 

и сравнения. Обогатяване знанията на учениците за 

спецификата на мерената реч. 

 

73  Пролет – Пенчо Славейков Развитие на усета за поетична реч. 

 

 

74  Пролет иде – Никола Фурнаджиев Усъвършенстване на уменията за откриване в текст на 

средствата за неговото художествено изграждане. 

 

75  Пролет над родината – тест Обобщение  

76  Чудноватата планета – Антоан дьо Сент 

Екзюпери 

Изграждане на умения за характеристика на литературен 

герой. 

 

77  Чудноватата планета – Антоан дьо Сент 

Екзюпери 

Развиване на умения за преразказване и съчиняване.  

78  Детските рисунки – Иван Давидков Развитие на уменията за възприемане на стихотворение и 

усъвършенстване на четивната техника. 

 

79  Подаръкът – Джералд Даръл Усъвършенстване на уменията за изказване на мнение върху 

изучаваното произведение. 

 

80  Подаръкът – Джералд Даръл Развиване на уменията за свързано и последователно 

предаване на съдържанието на литературен текст. Овладяване 

на умения за преразказ от името на героя. 

 



81  Буря – Марко Ганчев Усъвършенстване на уменията за разграничаване на мерена от 

прозаична реч. Обогатяване на речниковия запас, развитие на 

усета за поетична реч. 

 

82  Роня и Бирк – Астрид Линдгрен Изграждане на умения за характеристика на литературни 

герои. 

 

83  Роня и Бирк – Астрид Линдгрен Развиване на умения за преразказване и съчиняване.  

84  Детски свят – тест Обобщение  

85  Лаленце се люлее – народна песен; 

Лазарчице, дружке – Веса Паспалеева 

Усъвършенстване на уменията за разграничаване на 

художествен и научен текст. Развиване на умения за създаване 

на текст – описание и обогатяване на речниковия запас. 

 

86  Великден – Богдан Овесянин Изграждане на умения за отделяне в текст на елементите на 

описание. Задълбочаване равнището на художественото 

възприемане 

 

87  На Гергьовден – Ран Босилек Развитие на уменията за възприемане на стихотворение и 

усъвършенстване на четивната техника. Повторение. 

 

88  Пътешествие по въздуха – Емилиян 

Станев 

Овладяване на умения за творческо четене на литературно 

произведение и развиване на умения за съчиняване по 

подобие. 

 

89  Пътешествие по въздуха – Емилиян 

Станев 

Усъвършенстване на уменията за изказване на мнение върху 

изучаваното произведение. 

 

90  Хубавец – Леда Милева Усъвършенстване на уменията за оценка на литературен герой  

91  Големият ден – Иван Вазов Развитие на уменията за художествено възприемане. 

Усъвършенстване на уменията за прерзказ. 

 

92  Кирил и Методий – Стоян Михайловски Развитие на словотворческите способности.  

93  Слънцето и книгата – Елисавета Багряна Стимулиране на словотворческата дейност на учениците. 

Поетичен диалог. 

 

94  Слънчеви пътеки – тест Обобщение   

95  Моят любим герой Представяне на любим герой от изучените произведения.  

96  Конкурс рецитал Рецитал на изучените стихотворения.  

 



 

 

 

Очаквани резултати от обучението по Литература в ІІІ клас 
 

 

 

Ученикът се ориентира в опзицията добро-зло в конкретна приказка. 

Ученикът се ориентира в етически отношения в семейството и малката общност в изучавани литературни и фолклорни 

произведения. 

Ученикът се ориентира в характерни за националната му дентичност особености в изучавани и прочетени самостоятелно 

литературни и флклорни произведения.  

Ученикът се отнася толерантно към българските граждани с друг етнически произход. 

Ученикът изказва благопожелания по конкретен повод: празник от календара на българина; народен обичай. 

Ученикът участва в четене по роли на приказка, разказ, басня, пстроени в диалогична форма. 

Ученикът участва в драматизацията и сценичното представяне на художствения текст на изучавано литературно или 

фолклорно произведение. 

Ученикът разграничава на емпирично равнище художествен и нехудожествен текст. 

Ученикът разграничава на емпирично равнище проза и стихове. 

Ученикът разпознава в практически план повествование и описание. 

Ученикът разпознава на емпирично равнище диалога и монолога в художествен текст. 

Ученикът разграничава в практически план приказка, разказ, стихотворение, гатанка, пословица, басня, народна песен, 

афоризъм, повест и роман за деца. 



 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 

 
Авт. колектив: Ст. Здравкова, Р. Влахова, Г. Христозова 

Издателство: Издателска къща ”Анубис” 

 

 

 

 
2 часа седмично х 32 = 64 часа годишно  



 

№ Дата Тема Цели 
Забележки / 

корекции 

1.  Език и реч 
Актулизиране на знания за езикови единици –  звук, срич -

ка ,  дума, изречение, текст. 
 

2.  Език и реч 
Усъвършенстване на умения за различаване на езични  еди 

ници. 
 

3.  Текст 
Да се осмислят основните характеристики на текста – тема, 

заглавие, структура, състав, свързаност. 
 

4  Текст 
Да се осмисли текстът като речева единица, предназначена 

за конкретна аудитория 
 

5  Устна реч 

Развитие на умение за общуване чрез устна реч. Усвоя- 

ване изрази за речевия етикет и изграждане култура на 

речево поведение. 
 

6  Писмена реч 
Актуализиране знанията и уменията за създаване кратки 

речеви жанрове. 
 

7.  Редактиране 
Осмисляне на същността на дейността редактиране чрез 

противопоставяне правилно-неправилно. 
 

8.  Редактиране 
Запознаване с някои видове редактиране и със знаци за 

редактиране. 
 

9.  Съобщителни и въпросителни изречения 

Актуализация  знанията  за  съобщителни  и   въпросител-  

ни  изречения.Усъвърш.енстване уменията  за  определяне  

границите  на  изречението. 

 

 

10.  Съобщителни и въпросителни изречения 
Развитие  на  умения  за  образуване  на  изречения в  кон -

кретна  речева ситуация. 
 

11.  Подбудително изречение 
Въвеждане  на  понятието  ,,подбудителни  изречения’’  

Усъвърнстване  уменията  за  определяне  вида  изречения. 
 

12.  Подбудително изречение 
Разграничава  в практически  план  изговора  на  подбуди- 

телното  изречение. 
 

13.  Възклицателно изречение 
Въвеждане на понятието “възклицателни изречения”. Усъ- 

вършенстване уменията за определяне видове изречения. 
 

14.  Възклицателно изречение 
Умение да изговаря с подходяща интонация възклицател-

ни изречение. 
 



15.  Изречение 
Обобщаване значението за съобщителни, въпросителни, 

подбудителни, възклицателни изречения. 
 

16.  Корен. Сродни думи. 
Овладяване   на знания и умения  за образужаме на сродни 

думи. Разграничаване на сродни думи от синонимите. 
 

17.  Корен. Сродни думи. Изграждане на умения за определяне на  думите.  

18.  Образуване на думите. Представки. Усъвършенстване на умения за словообразователен анализ  

19.  Правопис на представките 
Развитие на умения за правописна проверка на представки 

те в думите. 
 

20.  Образуване на думите. Наставки. Усъвършенстване на умения за словообразователен анализ  

21.  Наставки 
Развитие на умения за правописна проверка на наставките 

в думите. 
 

22.  Строеж на думата. Овладяване на действия за морфемен  анализ на думата  

23.  Звукове и букви 

Актуализация на знания за фонемната система на 

българския език. Усъвършенстване умения  за звуков 

анализ. 
 

24.  Звукове и букви 
Развитие на умения за съотнасяне на звук и буква и за раз- 

криване на звукобуквените количествени несъответствия. 
 

25.  Гласни звукове. Правопис. 
Актуализация на знанията на гласните звукове и техното 

противопоставяне на тесни и широки гласни. 
 

26.  Гласни звукове. Правопис. 
Въвеждане на пражилото за “непостоянно ъ” в последна 

сричка на думата 
 

27.  Звучни съгласни. Изговор и правопис. 

Актуализиране на знанията за промените при съгласните – 

обеззвучаване на звучен съгласен в края на думата и пред 

беззвучен. 
 

28.  Звучни съгласни. Изговор и правопис. 
Затвърждаване на уменията за проверка – чрез форми на 

думата и пред беззвучен. 
 

29.  Беззвучни съгласни. Изговор и правопис. 

Актуализация на знания и умения свързани със системата 

на съгласни звукове. Усвоявояване на умения за откриване 

на съмнителни съгласни в сричката и в края на думата. 
 

30.  Думи със струпани съгласни 

Формиране на умения правописна проверка на дума със 

струпани съгласни. Усъвършенстване на умения за право- 

писна проверка при обеззвучени несъгласни. 
 



31.  Звукове Обобщаване на знанията за звуковете в бълг. език  

32.  Съществително име 
Актуализация знания и умения за разграничаване на 

съществителните  имена от другите части на речта. 
 

33.  Съществително име 

Усъвършенстване на умения за определяне на видовете 

съществителни имена. Развитие на умения за правилно 

писане на съществителни имена. 
 

34.  Членуване на съществителните имена 

Усъвършенстване на умения за използжане 

съществителните имена в различен контекст. Усвояване на 

знания  за определителния член на съществителни имена и 

разграни- чаването му от другите части на думата. 

 

35.  Правопис на съществителните имена 

Развитие на умения  за  правопис  на  съществителни 

имена.  Усъвършенстване на умения  за   правописна  

провер-ка  на  думите с  двойно  -тт- . 
 

36.  Прилагателно име 
Актуализация знания и умения за разграничаване на 

прилагателните  имена от другите части на речта. 
 

37.  Прилагателно име 
Усъвършенстване  уменията  за  правописна   проверка  на  

гласни    и  съгласни  звуци  в  прилагателните  имена. 
 

38.  Степенуване на прилагателните имена 
Овладяване на  умения  за  правилно   използване  на  

степенувани  прилагателни  имена. 
 

39.  Степенуване на прилагателните имена 
Усъвършенстване  уменията  за  правилно   използване  на  

степенувани  прилагателни  имена. 
 

40.  Правопис на прилагателните имена 
Усъвършенстване  уменията  за  проверка  на  прилагател- 

ните  имена  с  непостоянно  ъ .  Правило  за  двойно  -нн-. 
 

41.  Правопис на прилагателните имена 
Усъвършенстване  уменията  за  проверка  на  прилагател- 

ните  имена  с  непостоянно  ъ .  Правило  за  двойно  -нн-. 
 

42.  
Синоними. Подбор на думите в речевото 

общуване. 

Овладяване   на знания и умения  за синонимите. 

Разграничаване на синонимите от сродните думи. 
 

43.  
Синоними. Подбор на думите в речевото 

общуване. 
Изграждане на умения за определяне на  думите.  

44.  Лични местоимения 

Формиране  на  понятие  за  личните  местоимения  като  

части  на  речта. Развитие  на  умения  за  правилна  

употреба. 
 

45.  Лични местоимения Овладяване  на  умения  за  правилно  писане.  



46.  Глагол. Лице на глагола. 

Усъвършенстване  на  умения  за  разпознаване  на  глаго 

ла  като  част  на  речта.  Въвеждане  на  понятие  ,,лице на 

глагола’’.    
 

47.  Глагол. Лице на глагола. 
Развиване  на  умения  за  преобразуване  на  глаголи. 

Развиване  на  словотворческите способности. 
 

48.  Сегашно време на глагола 

Усъвършенстване  умения   за  определяне  на  лицето  и  

числото на  глагола. Въвеждане на понятието  ,,сегашно  

време’’. 
 

49.  Сегашно врене на глагола Правилна  употреба  на  сегашно  време  на  глагола.    

50.  Минало свършено време на глагола 
Усъвършенстване  уменията  за  определяне на  лицето  и  

числото  на  глагола.   
 

51.  Минало свършено време на глагола 
Правилна  употреба  на  минало свършено  време  на  

глагола.  
 

52.  Бъдеще време на глагола 

Усъвършенстване  уменията  за  определяне  на  лице  и  

число  на  глагола.  Въвеждане  на  понятието ,,бъдеще  

време’’ 
 

53.  Бъдеще време на глагола Правилна  употреба  на   бъдеще  време  на  глагола.   

54.  Спомагателен глагол съм Запознаване със спомагателен глагол „съм“.  

55.  Спомагателен глагол съм 
Форми на спом. глагол „съм“ в сегашно, минало свършено 

и бъдеще време. 
 

56.  Употреба на глаголните времена 
Усъвършенстване  уменията  за  определяне  лице  и  число  

на  глаго ла.  Разграничаване  на  глаголните   времена. 
 

57.  Изговор и правопис на глаголите 
Усъвършенстване  умения  за  откриване  на   възможни  

правописни  грешки при  глаголите. 
 

58.  Думата като част на речта Обобщаване на думите като части на речта.  

59.  Думата като част на речта Упражнение вурху думите като части на речта.  

60.  Богатството на българския език 
Обобщаване на езиковите единици – звук, дума, изрече -

ние, текст. 
 

61.  Богатството на българския език 
Обобщаване на езиковите единици – звук, дума, изрече -

ние, текст. 
 

62.  Богатството на българския език Обобщаване на звуков и буквен състав на думата  



63.  Богатството на българския език Обобщаване на думите като части на речта  

64.  Богатството на българския език 
Владеене на основните норми за графичната и писмената 

система на българското писмо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК 

 
Ученикът си служи с оснсвните езикови и речеви единици в съотвтствие с комуникативната цел. Може да разказва, 

описва, задава въпроси,дава отговори,обяснява във връзка с изучаването  на конкретна тема и езикова категория. 

Използва умело съществителни имена,прилагателни имена,глаголи и лични местоимения в зависимост от 

комуникативната цел. 

Образува сродни думи и ги използва в речта си. Може да определя корена на думата. 

Открива, избира и използва подходящи синоними. 

Употребява в речта си различни по цел на изказване изречения:съобщително, въпросително, подбудително и 

възклицателно. 

Използва различни словоредни  варианти  в зависимост от  целта  на изказването. 

Изговаря  правилно гласните звукове в  ударена и неударена  сричка. Изговаря правилно звучните съгласни в началото на 

думата, в  средата на думата-пред беззвучна съгласна. Изговаря правилно беззвучните съгласни С и Т пред звучни 

съгласни в началото и в средата на думата. Изговаря правилно думи със струпани съгласни. 

Чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите;доказва,че е разбрал основния смисъл на 

прочетеното. Чете с подхосяща интонация съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение. 

Пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка гласните –а и –ъ в крайна неударена сричка. Пише 

правилно зв.съгл. в края, в нач.и средата на думата-пред беззвучен съгл. звук. Пише правилно думи със струпани 

съгласни. 



Пренася части от думата на нов ред. Усъвършенства собствен или чужд текст чрез редактиране. 

Служи си със средствата  на речевия етикет. 

Възпроизвежда свързано и последователно съдърганието на чута история, художествен текст или картина и прави кратък 

коментар. 

Чете и коментира материали от детски списания и вестници. 

Създава съчинение по преживяване, съчинява приказка по аналогия; по  предложен герой; по дад.начало; по 

дад.край.Създава текст,чрез който преразказва съдържанието на чужд текст.Създава съчинение-описание на различни 

обекти. 

Прави  план на свой и чужд текст. Редактира текста си, като го усъвършенства с оглед на съдържанието, точността на  

израза, правописа. 



 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

Формиране на комуникативно-речеви умения 
 

1,5 часа седмично х 32 = 48 часа годишно  
 

 

 

Извънкласно четене 

 
0,5 часа седмично х 32 = 16 часа годишно  



 

№ Дата Тема Цели 
Забележки / 

корекции 

1.  Речев етикет Овладяване на образци на речевия етикет  

2.  Речев етикет Изграждане на култура на речево поведение.  

3.  Речев етикет 
Формиране на умения за ориентация в 

комуникативни ситуации. 
 

4.  Как да водим читателски дневник ИЧ – Насоки за работа с читателски дневник  

5.  Речева ситуация. Устно общуване. Развитие на уменията за общуване чрез устна реч.  

6.  Речева ситуация. Устно общуване. 
Усвояване на изрази от речевия етикет и 

изграждане култура на речево поведение. 
 

7.  Речева ситуация. Устно общуване. 
Развитие на умения за изграждане и участие в 

диалог. 
 

8.  
Стихотворения за деца и басни от  

П. Р. Славейков 

ИЧ -  Разширяване читателската култура на 

децата  и на кръга от книги, достъпни за четене.  

9.  Речева ситуация. Писмено общуване.  

Актуализиране на знанията и уменията за 

създаване на кратки речеви жанрове – съобщение, 

покана, поздравителна картичка. 
 

10.  Речева ситуация. Писмено общуване. 
Усъвършенстване на уменията за създаване на 

писмен текст. 
 

11.  Речева ситуация. Писмено общуване. 
Формиране на умения за изготвяне на вестник на 

класа. 
 

12.  Том Сойер – Марк Твен 

ИЧ -  Стимулиране и насочване на читателските 

интереси. Въвеждане на понятието ,,роман’’.  

13.  Преразказ на приказка 
Усъвършенстване на уменията да се преразказва 

текст. 
 

14.  Преразказ на приказка 
Формиране на начални умения за предаване на 

пряка реч като авторска реч. 
 

15.  Поправка на преразказ на приказка Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед  



на съдържанието, точността на израза, 

правописа.  

 

16.  
Приказки за Хитър Петър и 

Настрадин Ходжа 

ИЧ -  Стимулиране читателската активност на 

третокласниците. Насочване на читателските им 

интереси. 
 

17.  Преразказ на разказ Развитие на уменията да се преразказва текст.  

18.  Преразказ на разказ 
Усъвършенстване на уменията за правилност и 

точност при предаване на авторски текст. 
 

19.  Поправка на преразказ на разказ 
Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

20.  Приказки от цял свят 

ИЧ -  Разширяване кръга от достъпна за четене 

литература. Стимулиране на читателската 

активност. 
 

21.  Преразказ на басня 
Усъвърпенстване на уменията да се преразказва 

текст. 
 

22.  Преразказ на басня 
Затвърдяване на знанията за баснята като 

художествен текст. 
 

23.  Поправка на преразказ на басня 
Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа.  
 

24.  Пет приказки – Валери Петров 

ИЧ -  Насочване на читателските интереси. 

Стимулиране на читателската самостоятелност.  

25.  Преразказ на откъс от повест Развитие на уменията да се преразказва текст.  

26.  Преразказ на откъс от повест 
Усъвършенстване на уменията за праивлност и 

точност при предаване на авторски текст. 
 

27.  
Поправка на преразказ на откъс от 

повест 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

28.  Коледни приказки и стихотворения 

ИЧ -  Насочване на читателските интереси. 

Развиване на читателската  активност.  

29.  Преразказ на чута история Развитие на уменията да се преразказва текст.  



30.  Преразказ на чута история 
Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

31.  
Поправка на преразказ на чута 

история 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

32.  
Български вълшебни приказки – 

Николай Райнов 

ИЧ -  Разширяване кръга от достъпна за четене 

литература. Стимулиране на читателската 

активност. 
 

33.  Разказ по серия от картини 

Усояване на знания за частите на текста. 

Формиране на умения за ориентация в картинен 

план на текст. 
 

34.  Разказ по серия от картини 

Овладяване на умения за последователно 

излагане на събитийния план на повествователен 

текст. 
 

35.  
Поправка на разказ по серия от 

картини 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

36.  Приказки от Шарл Перо 

ИЧ -  Стимулиране чи- тателската активност. 

Овладяване способи за самостоятелна читателска 

дейност. 
 

37.  Съчинения по преживяване 
Изграждане на умения за разказване на 

преживяно събитие. 
 

38.  Съчинение по преживяване Формиране на умения за планиране на текст.  

39.  
Поправка на съчинение по 

преживяване 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

40.  
Разкази и стихотворения за Васил 

Левски 
ИЧ -  Разширяване читателския кръгозор.Развиване на 

умения  за възприемане на повествователен текст.     
 

41.  Съчиняване на приказка по аналогия Формиране на умения за съчиняване по аналогия.  

42.  Съчиняване на приказка по аналогия 
Овладяване на умения за последователно 

изграждане на епизодите в текст. 
 

43.  
Поправка на съчинената приказка по 

аналогия 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

44.  
Литературни творби посветени на 

майката 
ИЧ - Насоване на читателските интереси на у-ка. 

 



45.  
Съчиняване на приказка с познат 

литературен герой 

Формиране на умения за измисляне на собствена 

история с познат литературен герой. 
 

46.  
Съчиняване на приказка с познат 

литературен герой 

Овладяване на умения за езиково оформяне на 

измисленото съдържание. 
 

47.  
Поправка на съчинената приказка с 

познат литературен герой 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

48.  
Приказки и стихотворения от Ран 

Босилек 

ИЧ -  Разширяване на читателските представи. 

Стимулиране на читателската актовност. 
 

49.  
Съчиняване на приказка по дадено 

начало 
Развитие на фантазийното мислене на учениците.  

50.  
Съчиняване на приказка по дадено 

начало 

Формиране на умения за съчиняване на собствена 

история. 
 

51.  
Поправка на съчинената приказка по 

дадено начало 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

52.  
Малкият принц – Антоан дьо Сент 

Екзюпери 

ИЧ -  Разширяване читателските представи . 

Насочване на читателските им интереси.   

53.  
Съчиняване на приказка по даден 

край 

Развитие на уменията на учениците да създават 

собствен текст в писмена форма. 
 

54.  
Съчиняване на приказка по даден 

край 

Формиране на умения за ориентация в образната 

система на художествения текст. 
 

55.  
Поправка на съчинената приказка по 

даден край 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

56.  
Роня, дъщерята на разбойника – 

Астрид Линдгрен 

ИЧ -  Разширяване на читателските представи. 

Стимулиране на читателската актовност. 

Разграничаване на повествовател и автор. 
 

57.  Съчинение описание 
Изграждане на умения за описанив на 

наблюдаван обект. 
 

58.  Съчинение описание 
Формиране на умения за усъвършенстване на 

собствен текст. 
 

59.  Поправка на съчинение описание 
Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

60.  През води и гори – Емилиян Станев ИЧ -  Разширяване кръга достъпна литература.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулиране читателската активност. Овладяване 

способи за самостоятелна читателска дейност. 

61.  Съчиняване на собствен текст Развитие на творческото въображение.  

62.  Съчиняване на собствен текст 
Овладяване на умения за стилно-езиково 

изграждане на измисленото съдържание. 
 

63.  
Поправка на съчинение на собствен 

текст 

Редактиране на текст и усъвършенстване с оглед 

на съдържанието, точността на израза, правописа. 
 

64.  Какво да четем през лятото 
Създаване подходящо книжно обкръжение и 

стимулиране интереса  към книгите. 
 



 

 

 

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

 ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК – ФКРУ и ИЧ 

 
Ученикът си служи с оснсвните езикови и речеви единици в съотвтствие с комуникативната цел. Може да разказва, 

описва, задава въпроси,дава отговори,обяснява във връзка с изучаването  на конкретна тема и езикова категория. 

Използва умело съществителни имена, прилагателни имена,глаголи и лични местоимения в зависимост от 

комуникативната цел. 

Открива, избира и използва подходящи синоними. 

Образува сродни думи и ги използва в речта си. Може да определя корена на думата. 

Употребява в речта си различни по цел на изказване изречения:съобщително, въпросително, подбудително и 

възклицателно. 

Използва различни словоредни  варианти  в зависимост от  целта  на изказването. 

Изговаря  правилно гласните звукове в  ударена и неударена  сричка. Изговаря правилно звучните съгласни в началото на 

думата, в  средата на думата-пред беззвучна съгласна. Изговаря правилно беззвучните съгласни С и Т пред звучни 

съгласни в началото и в средата на думата. Изговаря правилно думи със струпани съгласни. 

Чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите;доказва,че е разбрал основния смисъл на 

прочетеното. Чете с подхосяща интонация съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно изречение. 



Пише правилно гласните звукове А-Ъ, О-У, Е-И в неударена сричка гласните –а и –ъ в крайна неударена сричка. Пише 

правилно зв.съгл. в края, в нач.и средата на думата-пред беззвучен съгл. звук. Пише правилно думи със струпани 

съгласни. 

Пренася части от думата на нов ред. Усъвършенства собствен или чужд текст чрез редактиране. 

Служи си със средствата  на речевия етикет. 

Възпроизвежда свързано и последователно съдърганието на чута история, художествен текст или картина и прави кратък 

коментар. 

Чете и коментира материали от детски списания и вестници. 

Създава съчинение по преживяване, съчинява приказка по аналогия; по  предложен герой; по дадено начало; по даден 

край.Създава текст, чрез който преразказва съдържанието на чужд текст. Създава съчинение-описание на различни 

обекти. 

Прави  план на свой и чужд текст. Редактира текста си, като го усъвършенства с оглед на съдържанието, точността на 

израза, правописа. 

 

 

 



 

 

 

 

 

М А Т Е М А Т И К А  
 

 

Авт. колектив: Здравка Новакова, Т. Вълкова, Ст. Иванов 

Издателство: „Просвета“  София АД 

 

 

 

 

3,5 часа седмично х 32 = 112 часа годишно 

 

 

 
 

 



 

№ Дата Тема Цели Забележки / корекции 

1.  Числата до 100 Да се обобщят и задълбочат знанията на  

учениците за числата от 0 до 100. 

 

2.  Събиране и изваждане на числата до 100 Да се обобщят знанията за действията 

събиране и изваждане на числата до 100без 

преминаване 

 

3.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията за  

събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване.Да се актуализират знанията за 

свойствата на събирането. 

 

4.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията за  

събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване.Да се актуализират знанията за 

видовете триъгълници според страните им. 

 

5.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията за  

събиране и изваждане на числата до 100.Да 

се усъвършенстват уменията за 

извършването на действията,за решаване на 

съставни текстови задачи,за намиране 

обиколка на триъгълник,за чертане на 

правоъгълник,за намиране на неизвестно 

събираемо. 

 

6.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията за  

събиране и изваждане на числата до 100.Да  

се усъвършенстват уменията за 

извършването на действията,за решаване на 

съставни текстови задачи,за намиране 

обиколка на правоъгълник,за намиране на 

неизвестно събираемо. 

 

7.  Първо математическо състезание Да се проверят знанията на учениците за 

числата до 100,за действията събиране и 

изваждане на числата до 100,умения за 

 



решаване на текстови задачи с две 

пресмятания,за намиране на обиколка на 

триъгълник и на неизвестно събираемо. 

8.  Умножение.Умножение с 2. Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на таблично 

умножение с 2. 

 

9.  Деление.Деление с 2. Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на таблично 

деление с 2. 

 

10.  Умножение и деление с 3 и 4 Да се задълбочат знанията на учениците за 

таблично умножение и деление с 3 и 4.Да се 

усъвършенстват уменията за извършването 

им,за намиране на обиколка на равностранен 

триъгълник и намиране страната на квадрат 

по дадена обиколка. 

 

11.  Умножение и деление с 5 и 6 Да се задълбочат знанията на учениците за 

таблично умножение и деление с 5 и 6.Да се 

усъвършенстват уменията им за 

извършването им,за решаване на текстови 

задачи,включващи словосъчетанията “пъти 

повече” и “пъти по-малко”. 

 

12.  Умножение и деление с 1 Да се осъзнаят умножението и делението с 1.  

13.  Умножение и деление със 7 и 8 Да се задълбочат знанията на учениците за 

таблично умножение и деление със 7 и 8.Да 

се усъвършенства умението им за намиране 

на страна на триъгълник по дадени обиколка 

и другите две страни. 

 

14.  Упражнение Усъвършенстване на уменията за 

извършване на  таблично умножение и 

деление със 7 и 8. Да се актуализират 

знанията за свойствата на умножението и  

уменията за  използването им при 

пресмятане на произведение на три числа. 

 



15.  Умножение с 0.Деление на 0 с число. Да осъзнаят умножението с 0 и делението на 

0 с число. 

 

16.  Умножение и деление с 9 и 10 Да се задълбочат знанията на учениците за 

таблично умножение и деление с 9 и 10.Да се 

усъвършенстват уменията за извършването 

им,за намиране на неизвестен множител,за 

намиране страните на правоъгълник по 

дадени обиколка и една страна. 

 

17.  Упражнение Да се обобщят знанията на учениците за 

таблично умножение и деление,за 

умножение с 1 и 0,деление на 0 с число.Да се 

запознаят учениците с проста текстова 

задача в косвена форма. 

 

18.  Упражнение Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на таблично 

умножение и деление,за спазване реда на 

извършване на действията.Да се формират 

умения за решаване на проста текстова 

задача в косвена форма. 

 

19.  Второ математическо състезание Да се проверят уменията на учениците за 

таблични умножение и деление,за 

умножение с 1 и 0,деление с 1 и деление на 0 

с число,за видовете триъгълници според 

страните им,уменията за извършване на 

действията,за решаване на текстови задачи с 

две пресмятания в права форма,за намиране 

на неизвестен множител. 

 

20.  Числата от 101 до 500 Да се формират понятията:числата от 101 до 

500.Да се изградят знания за позиционния 

принцип за записване на числата. 

 

21.  Упражнение Да се затвърдят  знанията на учениците за 

числата от 101 до 500,за принципа на 

образуване редицата на естествените 

числа.Да се формират умения за 

 



броене,писане,сравняване на числата. 

22.  Милиметър Да се запознаят учениците с мерната единица 

за дължина – милиметър,да се осмисли 

връзката между сантиметър и милиметър. 

 

23.  Числата от 500 до 999 Да се формират понятията:числата от 501 до 

999. 

 

24.  Права линия.Крива линия. Да се затвърдят знанията за числата до 

999,да се формират умения за 

броене,сравняване на числата,представянето 

им като сбор от редни единици.Да се 

запознаят учениците с права и крива линия. 

 

25.  Числото 1000 Да се формира понятието число 1000  

26.  Километър Да се затвърдят знанията за числото 1000.Да 

се запознаят учениците с мерната единица за 

дължина “километър”,да се осмисли връзката 

между километър и метър. 

 

27.  Упражнение Да се затвърдят и задълбочат знанията на 

учениците за числата до 1000.Да се 

усъвършенстват уменията им за 

броене,писане, сравняване на числата,за 

измерване в милиметри,за решаване на 

текстови задачи в косвена форма. 

 

28.  Първи математически турнир Да се проверят знанията на учениците за 

числата от 101 до 1000,умения за 

записването им,за подреждането им като се 

започне от най-голямото,за измерване на 

отсечка в милиметри,като е включена и 

права линия,за решаване на проста текстова 

задача в проста форма. 

 

29.  Събиране и изваждане до 1000 

/300+200=500,300-200=100/ 

Да се усвоят случаите на устно 

пресмятане:300 + 200 = 500 , 300 – 200 = 100 

 

30.  200 + 50 = 250 , 250 – 50 = 200 , 340 + 20 

=360 , 360 – 20 = 340 

Да се усвоят случаите за устно пресмятане.  

31.  300 + 4 =304 , 304 – 4 = 300 , 304 + 5 = 309 Да се усвоят случаите за устно пресмятане.  



, 309 – 5 = 304 

31.  257 + 132 = 389 , 389 – 246 = 143 Да се усвоят алгоритмите за писмено 

събиране и изваждане на числата до 1000 без 

преминаване. 

 

32.  257 + 132 = 389 , 389 – 246 = 143 Да се усвоят алгоритмите за писмено 

събиране и изваждане на числата до 1000 без 

преминаване. 

 

33.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията за 

извършване на действията събиране и 

изваждане на числата до 1000 без 

преминаване.Да се запознаят с понятието 

геометрична фигура и с именуване на 

геометрични фигури. 

 

34.  Ъгъл Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на действията 

събиране и изваждане без преминаване.Да се 

запознаят с геометричната фигура ъгъл. 

 

35.  436 + 7 = 443 , 427 – 9 = 418 Да се усвоят случаите на устно пресмятане.  

36.  139 + 119 = 258 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

събиране на числата до 1000 с едно 

преминаване(на десетицата). 

 

37.  256 + 182 = 438 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

събиране на числата до 1000 с едно 

преминаване(на стотицата). 

 

38.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за действие събиране с едно 

преминаване. 

 

39.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията на 

учениците за изучените случаи от събиране и 

изваждане на числата до 1000,да се 

усъвършенстват уменията за извършването 

им.Да се запознаят с елементите на геом. 

Фигура ъгъл:връх,рамене,лъч. 

 

40.  Трето математическо състезание Да се проверят уменията на учениците за  



извършване на действията събиране без и с 

едно преминаване и изваждане без 

преминаване,за решаване на съставни 

текстови задачи с две пресмятания,за 

откриване ъглите на триъгълник и техните 

елементи. 

41.  267 + 195 = 462 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

събиране на числата до 1000 с две 

преминавания. 

 

42.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на   

   учениците  за извършване на писмено 

събиране с две преминавания.Да се формират 

умения за решаване на текстови задачи с три 

пресмятания. 

 

43.  Прав ъгъл Да се запознаят учениците с прав ъгъл.  

44.  Упражнение Да са усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на действие 

събиране с преминаване.Да се формират 

умения за разпознаване на прав ъгъл. 

 

45.  Упражнение Да са усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на действие 

събиране с преминаване,за решаване на 

текстови задачи с три пресмятания.Да се 

формират умения за чертане на прав ъгъл. 

 

46.  145 + 855 = 1000 Да се усвоят случаите на писмено 

събиране,когато сборът е 1000. 

 

47.  452 – 125 = 327 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

изваждане на числата до 1000 с едно 

преминаване(от десетица към единица). 

 

48.  336 – 185 = 151 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

изваждане на числата до 1000 с едно 

преминаване(от стотица към десетица). 

 

49.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за действие изваждане на числата 

 



до 1000 с едно преминаване. 

50.  Упражнение Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за действие изваждане на числата 

до 1000 с едно преминаване. 

 

51.  Четвърто математическо състезание Да се проверят уменията на учениците за 

извършване на събиране с две преминавания 

и на изваждане с едно преминаване,за 

намиране на неизвестно събираемо,за 

разпознаване на прав ъгъл,за намиране 

страна на триъгълник по дадена обиколка. 

 

52.  323 – 186 = 137 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

изваждане на числата до 1000   с две 

преминавания. 

 

53.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за извършване на писмено 

изваждане с две преминавания. 

 

54.  Остър ъгъл.Тъп ъгъл. Да се запознаят учениците с остър и тъп 

ъгъл. 

 

55.  900 – 672 = 228 Да се усвоят случаите на писмено изваждане 

с две преминавания,когато цифрите на 

десетиците и единиците в записа на 

умаляемото са нули. 

 

56.  Намиране на неизвестно умаляемо Да се усвои правилото за намиране на 

неизвестно умаляемо. 

 

57.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за намиране на неизвестно 

събираемо. 

 

58.  1000 – 325 = 675 Да се усвои писмено изваждане от 1000.  

59.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за писмено изваждане от 1000. 

 

60.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 

усъвършенстват уменията на учениците да 

извършват действията събиране и изваждане 

на числата до 1000,да решават текстови 

 



задачи,да определят вида на ъгъла. 

61.  Втори математически турнир Да се проверят знанията и уменията на 

учениците. 

 

62.  Умножение и деление на числата до 1000. 

9 . 30 = 270 , 160 : 8 = 20 

Да се усвоят случаите на устно пресмятане.  

63.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за устно извършване на 

умножение и деление.Учениците да 

разпознават квадрата като вид правоъгълник. 

 

64.  Умножение на сбор с число Да се запознаят учениците с умножение на 

сбор с число,т.е. с разпределителното 

свойство на умножението. 

 

65.  43 . 22 = 86 , 312 . 3 = 936 Да се усвои алгоритъмът за писмено  

умножение на числата до 1000 с 

едноцифрено число без преминаване. 

 

66.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за писмено умножение на числата 

до 1000 без преминаване и за умножение на 

сбор с число. 

 

67.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за писмено умножение на числата 

до 1000 с едноцифрено число без 

преминаване.Да се запознаят с числов израз. 

 

68.  126 . 3 = 378 Да се усвои алгоритъмът за писмено  

умножение на числата до 1000 с 

едноцифрено число с едно преминаване от 

реда на единиците в реда на десетиците. 

 

69.  184 . 2 = 368 Да се усвои алгоритъмът за писмено  

умножение на числата до 1000 с 

едноцифрено число с едно преминаване от 

реда на десетиците в реда на стотиците. 

 

70.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за писмено умножение на числата 

до 1000 с едноцифрено число с едно 

 



преминаване. 

71.  Пето математическо състезание Да се проверят знанията и уменията на 

учениците. 

 

72.  167 . 2 = 334 Да се усвои алгоритъмът за писмено 

умножение на числата до 1000 с 

едноцифрено число с две преминавания. 

 

73.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за умножение с едноцифрено 

число с две преминавания. 

 

74.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за умножение с едноцифрено 

число с две преминавания.Да се актуализират 

знанията за видовете ъгли. 

 

75.  Видове триъгълници според ъглите Да се запознаят учениците с видовете 

триъгълници според ъглите им. 

 

76.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

ученицитеза определяне вида на триъгълника 

според ъглите им. 

 

77.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията и да се 

усъвършенстват уменията на учениците за 

извършване на умножение на числата до 

1000 с едноцифрено  число;за определяне 

вида на триъгълниците според страните и 

ъглите им;за намиране обиколка на 

триъгълник. 

 

78.  Шесто математическо състезание Да се проверят и усъвършенстват уменията 

на учениците. 

 

79.  Деление на сбор с число Да се запознаят учениците с деление на сбор 

с число. 

 

80.  396 : 3 = 132 , 84 : 4 = 21 Да се усвои алгоритъмът за писмено деление 

на числата до 1000 с едноцифрено число без 

преминаване. 

 

81.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за извършване на писмено 

 



деление на числата до 1000 с едноцифрено 

число без преминаване. 

82.  Грам Да се запознаят учениците с мерната единица 

за маса грам,да осмислят връзката между 

килограм и грам. 

 

83.  789 : 3 = 263 Да се усвои алгоритъмът за писмено деление 

на числата до 1000 с едноцифрено число с 

едно преминаване. 

 

84.  Упражнение Да се затвърдят знанията и уменията на 

учениците за извършване на писмено 

деление на числата до 1000 с едноцифрено 

число с преминаване. 

 

85.  512 : 4 = 128 Да се усвои алгоритъмът за писмено деление 

на числата до 1000 с едноцифрено число с с 

две преминавания. 

 

86.  Тон. 750 : 5 = 150 Да се усвои алгоритъмът за писмено деление 

на числата до 1000 с едноцифрено число 

,когато частното е трицифрено число с цифра 

на единиците нула.Да се запознаят учениците 

с мерната единица за маса тон,да осмислят 

връзката между килограм и тон. 

 

87.  135 : 3 =  45 Да се усвои случаят на писмено деление на 

числата до 1000 с едноцифрено число,когато 

броят на стотиците на делимото е по-малък 

от делителя. 

 

88.  Упражнение Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на деление на 

числата до 1000 с едноцифрено число,за 

намиране обиколка на  правоъгълник,като се  

 

   използва и умножение;за решаване на 

текстови задачи с три пресмятания. 

 

89.  Седмо математическо състезание Да се проверят уменията на учениците за 

извършване на деление на числата до 1000 с 

едноцифрено число,за намиране обиколка на  

 



правоъгълник,за решаване на съставни 

текстови задачи,знания за мерните единици 

за маса и дължина. 

90.  756 : 7 = 108 Да се усвои случаят на писмено деление на 

числата до 1000 с едноцифрено число,когато 

частното е трицифрено число с цифра на 

десетиците нула. 

 

91.  Намиране на неизвестно делимо Да се усвои правилото за намиране на 

неизвестно делимо. 

 

92.  Половинка,третинка,четвъртинка Да осмислят учениците 

половинка,третинка,четвъртинка и десетинка 

като получени при делението на едно 

цяло,съответно на две,на три,на четири или 

на десет равни части. 

 

93.  Упражнение Да се формират умения за намиране на 

половинка,третинка,четвъртинка и десетинка 

от предмети или от числото,когато броят на 

предметите или числото се делят на две,на 

три,на четири или на десет. 

 

94.  Век Да се запознаят учениците с мерната единица 

за време век. 

 

95.  Упражнение Да се усъвършенстват уменията на 

учениците за извършване на деление на 

числата до 1000 с едноцифрено число,за 

пешаване на съставни текстови задачи,да се 

задълбочат знанията им за видовете ъгли и 

за мерната единица за време век. 

 

96.  Секунда Да се запознаят учениците с мерната единица 

за време секунда. 

 

97.  Упражнение Да се затвърдят и задълбочат знанията и 

уменията на учениците за извършване на 

деление на числата до 1000 с едноцифрено 

число;за решаване на съставни текстови 

задачи;за намиране на неизвестно умаляемо 

 



и делимо;за намиране обиколката на 

фигура,съставена от други фигури. 

98.  Упражнение Да се затвърдят и задълбочат знанията и 

уменията на учениците за извършване на 

деление на числата до 1000 с едноцифрено 

число,за връзката между умножение и 

деление,за решаване на съставни текстови 

задачи. 

 

99.  Упражнение Да се затвърдят и задълбочат знанията и 

уменията на учениците за извършване на 

деление на числата до 1000 с едноцифрено 

число, за решаване на съставни текстови 

задачи. 

 

100.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията и 

уменията на учениците за извършване на 

действията умножение и деление на числата 

до 1000 с едноцифрено число;за намиране на 

неизвестно делимо;за определяне вида на 

триъгълника според ъглите му. 

 

101.  Упражнение Да се обобщят и задълбочат знанията и 

уменията на учениците за извършване на 

действията умножение и деление на числата 

до 1000 с едноцифрено число;за намиране на  

неизвестно делимо;за определяне вида на 

триъгълника според ъглите му. 

 

102.  Трети математически турнир Да се затвърдят и задълбочат знанията и 

уменията на учениците за извършване на 

деление на числата до 1000 с едноцифрено 

число,за намиране на  неизвестно делимо;за 

определяне вида на триъгълника според 

ъглите му;за намиране третинка от число. 

 

.  Г О Д И Ш Е Н   П Р Е Г О В О Р 

 

  

103.  Числата до 1000 Да се актуализират знанията на учениците за  



числата до 1000,мерните единици за 

дължина(милиметър и километър);за 

маса(грам и тон);уменията за 

броене,сравняване. 

104.  Събиране и изваждане на числата до 1000 Да се актуализират знанията на учениците за 

действията събиране и изваждане на числата 

до 1000 без преминаване;за решаване на 

текстови задачи в косвена форма;за намиране 

на неизвестно умаляемо. 

 

105.  Упражнение Да се актуализират знанията на учениците за 

действията събиране и изваждане на числата 

до 1000 с преминаване;за геометричните 

фигури-права и крива линия,лъч,ъгъл;за 

решаване на текстови задачи;за определяне 

вида на ъгъл. 

 

106.  Умножение и деление с едноцифрено 

число 

Да се актуализират знанията на учениците за 

действията умножение и деление на числата 

до 1000 с едноцифрено число,за решаване на 

текстови задачи с три пресмятания;за 

намиране обиколка на правоъгълник;за 

пазпознаване на квадрата като вид  

правоъгълник. 

 

107.  Упражнение Да се актуализират знанията на учениците за 

действията умножение и деление на числата 

до 1000 с едноцифрено число;за определяне 

вида на триъгълник според страните и ъглите 

му;за намиране на неизвестно делимо и 

множител. 

 

108.  Упражнение Да се актуализират знанията на учениците за 

мерните единици за време;за намиране 

обиколка на фигура,съставена от 

правоъгълник и два триъгълника. 

 

109.  Четвърти математически турнир Да се проверят знанията на учениците за 

числата до 1000,уменията за извършване на 

действията събиране и изваждане,умножение 

 



и деление с едноцифрено число;спазване 

реда на действията в числови изрази със и 

без скоби;решаване на текстови 

задачи;намиране на неизвестно делимо и др. 

110.  Упражнение Затвърдяване на изучените знания.  

111.  Упражнение Затвърдяване на изучените знания.  

112.  Упражнение Затвърдяване на изучените знания.  

 



 

 

 

Очаквани резултати от обучението по МАТЕМАТИКА в ІІІ клас 
 

Познава числата до 1000 и може да ги записва. 

Брои от произволно избрано число в прав и обратен ред. 

Сравнява числата до 1000 и може да ги подрежда. 

Събира и изважда трицифрени числа. 

Разбира връзките между компонентите на аритметичните действия. 

Умножава и дели трицифрени числа с едно цифрено число. 

Намира половинка,третинка,четвъртинка,десетинка. 

Пресмята числови изрази,които съдържат до три действия. 

Познава геометричните фигури права и крива линия. 

Познава геометричната фигура лъч. 

Познава геометричната фигура ъгъл и елементите му. 

Познава видовете ъгли. 

Определя видовете триъгълници според ъглите. 

Чертае триъгълник върху квадратна мрежа. 

Знае мерните единици за: 

дължина – милиметър,километър; 

маса – грам,тон; 

време – век,секунда; 

Знае връзките между тях. 

Умее да прилага знанията си за действията с числа при пресмятания с еднородни единици(без тези за време). 

Съставя и решава приложни(текстови)задачи с числата до 1000. 

Обяснява получения при моделирането резултат. 

Съставя математически модели по данни събрани от заобикалящата го действителност.



 
 

 

 

И З О Б Р А З И Т Е Л Н О 

И З К У С Т В О 

 
Авт. колектив: Д. Димитров, П. Цанев, Р. Карапантева 

Издателство: „Просвета“ София АД 

 

 
 

2 часа седмично х 32 = 64 часа годишно 



 

№ Дата Тема Цели 
Забележки / 

корекции 

1 

2 

 Автопортрет Развитие на способностите за израз.чрез образи на 

собств.впеч., чувства и впечатления към възпр.обекти и 

явления  от заобикалящата среда.  

 

3 

  4 

 Живот в природата 

Живот в града 

 

Развитие на способностите за израз.чрез образи на 

собств.впеч., чувства и впечатления към възпр.обекти и 

явления  от заобикалящата среда.  

 

5 

6 

 Топли и студени цветове Развитие на образните представи и усвояване на изразни 

средства. 

 

7 

8 

 Пейзаж с топли цветове 

Пейзаж със студени цветове 

Форм. на предст.за най-важните виз.особ.на обектите: цвят. 

Форм. на изобр.умен.за пресъзд.на конкр.впеч.чрез образи. 

 

  9 

 10 

 Проект за черга 

Проект за халище 

Формиране на основни представи за народно творчество от 

родното място и страната. 

 

11 

12 

 Средата в която живея Развитие на способностите за позн. на правила за използване 

на виз.инф. в заобикалящата среда.  

 

13 

14 

 Вътрешни и външни образи Възпр. и анализ на визуални особености на обекти и явления 

от заобикалящата среда. 

 

15 

16 

 Природни форми Форм. на предст.за форма, цвят, пропорция; създаване на 

реални образи по непосредствено наблюдение. 

 

17 

18 

 Кукерска маска 

Лице и маска 

Формиране на основни представи за народно творчество от 

родното място и страната.Създ. на реални и фант.образи. 

 

19 

20 

 Важни обществени места Ориентиране в разнообразието на визуални средства за 

информация и комуникация. 

 

21 

22 

 Батик върху хартия Разбиране на връзката между материали и техника.  

23 

24 

 Растителен орнамент Формиране на основни представи за нар.приложно изк.от 

родното място и страната 

 

25 

26 

 Фигура на животно Създаване на обобщ.представа за най-важните виз.особености 

на обектите. Форм. на усет за обем и ф-ма чрез моделиране. 

 

27 

28 

 Картичка за Коледа и Нова година Усвояване на знания и умения за ориентиране в 

разнообразието от визуални знаци и символи. 

 



29 

30 

 Фантазиен образ Разбиране на връзката между материали и техника.Създаване 

на фантазиен образ. 

 

31 

32 

 Украса на керамичен съд Формиране на основни представи за народно приложно 

изкуство. 

 

33 

34                                                                                                                           

 Кукла от картон 

 

Формиране на основни представи за народно приложно 

изкуство. 

 

35 

36 

 Натюрморт в контрастни цветове Развиване на образните представи и усвояване на изразни 

средства 

 

37 

38 

 Човешка фигура Форм. на усет за обем и ф-ма чрез моделиране.  

39 

40 

 Улично движение Усвояване на знания и умения за ориентиране в 

разнообразието от виз.средства за инф.и комуникация.. 

 

41 

42 

 Тиражиран отпечатък Разбиране на връзката между материали и техника.Създаване 

на фантазиен образ. 

 

43 

44 

 Превръщането на геометричните фигури 

в образи 

Развитие на способностите за изграждане на образи по 

асоциация. 

 

45 

46 

 Цветна монотипия Развитие и обогатяване на зрителните възприятия, представи и 

въображение. 

 

47 

48 

 Весели и тъжни герои Разбиране на връзката между материали и техники.  

49 

50 

 Пролет Разбиране на връзката между материали и техника.  

51 

52 

 Обреден хляб за Великден Формиране на основни представи за народни празници и 

обичаи. 

 

53 

54 

 Превръщане на обемни форми в образи Разбиране на връзката между материали и техника. Форм. на 

усет за обем и ф-ма чрез конструиране. 

 

55 

56 

 Десен за плат Разбиране на връзката между материали и техники.  

57 

58 

 Плакат за опазване на природата Ориентиране в разнообразието на визуални средства за 

информация и комуникация. 

 

59 

60 

 Цветни фигури Създаване на обобщ. предст. за най-важните визуални 

особености на обектите. Форм. на усет за обем и ф-ма чрез 

моделиране и рисуване.   

 



61 

62 

 Празник на българската писменост Развитие на способностите за изразяване чрез образи на 

собств.впечатления, чувства и отношения към възприеманите 

обекти и явления от заобикалящатя среда. 

 

63 

64 

 Хвърчило Разбиране на връзката между материали и техника. Форм. на 

усет за обем и ф-ма чрез конструиране и рисуване. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Очаквани резултати от обучението по Изобразително изкуство в ІІІ клас 
 

 

 

Обогатяване представите за реални и фантазни образи. 

Изразяване на настроение и собствено отношение към проблеми на околната среда. 

Владеене на разнообразни изобразителни средства, материали и техники. 

Участие във форми на визуална комуникация. 

Възприемане на произведение от изобразителното изкуство и народното творчество. 

Ползване на образци от народното художествено творчество в изобразителната дейност.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  

И СПОРТ 

 
 

 

2,5 часа седмично х 32 = 80 часа годишно 



 

№ Дата Тема Цели 
Забележки / 

корекции 

1  Лека атлетика 

   Измерване на физическата 

дееспособност 

Определяне нивото на физическата дееспособност в началото 

на годината. 

 

2  Лека атлетика 

   Измерване на физическата 

дееспособност 

Определяне нивото на физическата дееспособност в началото 

на годината . 

 

3  Бягане 

   Висок старт 

Овладяване на умения за стартиране. Развиване на 

двигателните способности. 

 

4  Бягане 

   Висок старт 

Овладяване на умения за стартиране. Развиване на 

двигателните способности. 

 

5  Скачане 

   Скачане на дължина 

Овладяване на основни движения при скачане на дължина.  

6  Скачане 

   Скачане на дължина 

Подобряване на координацията на движенията и развиване на 

скоростно-силови качества. 

 

7  Строеви упражнения 

   Фигурна маршировка 

Усъвършенстване на уменията за изпълнение на индивидуални 

и групови движения със строеви характер. 

 

8  Строеви упражнения 

   Фигурна маршировка 

Усъвършенстване на уменията за по-бърза и правилна 

риентация в пространството. 

 

9  Общоразвиващи упражнения 

   На уреди 

Обогатяване на двигателния опит и усвояване на определен 

брой ОРУ, изпълнени на гимнастически уреди.  

 

10  Общоразвиващи упражнения 

   На уреди 

Обогатяване на двигателния опит и усвояване на определен 

брой ОРУ, изпълнени на гимнастически уреди.  

 

11  Народни хора 

   Тръгна Станка за водица 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

традиция. 

 

12  Народни хора 

   Тръгна Станка за водица 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

традиция. 

 

13  Народни хора 

   Тръгна Станка за водица 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

 



традиция. 

14  Народни хора 

   Тръгна Станка за водица 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

традиция. 

 

15  Подаване и ловене на топка 

   Подаване с една ръка в движение 

Усъвършенстване на уменията за игра с топка, подаване с една 

ръка в движение, подаване и спиране на топка с крак на място. 

 

16  Подаване и ловене на топка 

 

Развиване на ловкост и овладяване на знания за съдържанието 

и правилата на подвижните и спортно-подготвителните игри 

 

17  Подаване и ловене на топка 

 

Развиване на ловкост и овладяване на знания за съдържанието 

и правилата на подвижните и спортно-подготвителните игри 

 

18  Подаване и ловене на топка 

 

Развиване на ловкост и овладяване на знания за съдържанието 

и правилата на подвижните и спортно-подготвителните игри 

 

19  Водене на топка 

    Носене с една ръка в движение 

Овладяване на умения за дриблиране в движение.  

20  Водене на топка 

 

Усъвършенстване на уменията за ловене и подаване на топката 

след дрибъл в подвижни игри, спортно-подготвителни игри. 

 

21  Водене на топка 

 

Познаване на правилата и активно участие в различни игри.  

22  Водене на топка 

 

Познаване на правилата и активно участие в различни игри.  

23  Земни упражнения 

    Тилна опора 

Обогатяване на двигателния опит с по-сложни двигателни 

умения за управление движенията на тялото. 

 

24  Земни упражнения Усъвършенстване функциите на двигателния и вестибуларния 

анализатор и способността за пространствена ориентация. 

 

25  Земни упражнения 

    Задно кълбо 

Усъвършенстване функциите на двигателния и вестибуларния 

анализатор и способността за пространствена ориентация. 

 

26  Земни упражнения 

 

Усъвършенстване функциите на двигателния и вестибуларния 

анализатор и способността за пространствена ориентация. 

 

27  Спортни игри 

    Подаване и спиране на топка 

Усъвършенстване на уменията за игра с топка, развиване на 

ловкостта и кондиционните способности. 

 

28  Спортни игри 

    Подаване и спиране на топка 

Овладяване на знания за съдържанието и правилата на 

подвижните и спортно-подготвителните игри. 

 



29  Спортни игри 

    Подаване и спиране на топка 

Усъвършенстване на уменията за игра с топка, развиване на 

ловкостта и кондиционните способности. 

 

30  Спортни игри 

    Подаване и спиране на топка 

Овладяване на знания за съдържанието и правилата на 

подвижните и спортно-подготвителните игри. 

 

31  Спортни игри 

    Подаване и спиране на топка 

Усъвършенстване на уменията за игра с топка, формиране на 

умения за игра с различни видове топки. 

 

32  Стрелба с крак от място по неподвижна 

топка 

Усъвършенстване на уменията за нанасяне на удар/стрелба/ с 

крак по неподвижна топка. 

 

33  Стрелба Развиване на координационните способности и подобряване на 

взаимодействията в спортно-подготвителните игри. 

 

34  Стрелба Развиване на координационните способности и подобряване на 

взаимодействията в спортно-подготвителните игри. 

 

35  Стрелба Усвояване на знания за футболната игра и нейните правила.  

36  Стрелба Развиване на координационните способности и подобряване на 

взаимодействията в спортно-подготвителните игри. 

 

37  Висове и опори на уреди Затвърждаване и усъвършенстване на уменията за изпълнение 

на висове и опори на уреди. 

 

38  Висове и опори на уреди Укрепване мускулатурата на раменния пояс и горните 

крайници, профилактика на гръбначните изкривявания. 

 

39  Висове и опори на уреди Затвърждаване и усъвършенстване на уменията за изпълнение 

на висове и опори на уреди. 

 

40  Висове и опори на уреди Укрепване мускулатурата на раменния пояс и горните 

крайници, профилактика на гръбначните изкривявания. 

 

41  Катерене по въже Обогатяване моториката на учениците с по-сложни двигателни 

упражнения.Укрепване мускулатурата на ръцете и раменния 

пояс. 

 

42  Катерене по въже Обогатяване моториката на учениците с по-сложни двигателни 

упражнения.Укрепване мускулатурата на ръцете и раменния 

пояс. 

 

43  Игри при зимни условия Закаляване на организма и адаптиране към зимните условия.  

44  Игри при зимни условия Закаляване на организма и адаптиране към зимните условия  



45  Катерене по въже Възпитаване у учениците на решителност, смелост и воля за 

преодоляване на трудности. 

 

46  Катерене по въже Възпитаване у учениците на решителност, смелост и воля за 

преодоляване на трудности. 

 

47  Български народни хора 

     Кукувичка 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

традиция. 

 

48  Български народни хора 

     Кукувичка 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

традиция. 

 

49  Български народни хора 

     Кукувичка 

Формиране на положително отношение към българската 

танцова фолклорна традиция. 

 

50  Български народни хора 

     Кукувичка 

Обогатяване на танцовите умения и формиране на 

положително отношение към българската танцова фолклорна 

традиция. 

 

51  Български народни хора 

     Кукувичка 

Формиране на положително отношение към българската 

танцова фолклорна традиция. 

 

52  Танцови стъпки 

     Ръченична, Пайдушка 

Обогатяване на танцовите умения и сръчности от българския 

фолклор в размер 5/8 и 7/8. 

 

53  Танцови стъпки 

     Ръченична, Пайдушка 

Формиране на положително отношение към българската 

танцова фолклорна традиция. 

 

54  Танцови стъпки 

     Ръченична, Пайдушка 

Формиране на положително отношение към българската 

танцова фолклорна традиция. 

 

55  Бягане 

     Падащ висок старт 

Овладяване на умения за стартиране. Усъвършенстване на 

уменията за бягане по разстояния.Развиване на бързина и 

двигателни способн. 

 

56  Бягане 

     Падащ висок старт 

Овладяване на умения за стартиране. Усъвършенстване на 

уменията за бягане по разстояния.Развиване на бързина и 

двигателни способн. 

 

57  Скачане 

     Скачане на дължина 

Овладяване на основни движения при скачане на дължина.   

58  Скачане 

 

Подобряване на координацията на движенията и развиване на 

скоростно-силови качества. 

 



59  Скачане 

 

Подобряване на координацията на движенията и развиване на 

скоростно-силови качества. 

 

60  Скачане 

 

Подобряване на координацията на движенията и развиване на 

скоростно-силови качества. 

 

61  Игри по избор Подобряване на физическата дееспособност.  

62  Игри по избор Подобряване на физическата дееспособност.  

63  Игри по избор Подобряване на физическата дееспособност.  

64  Индивидуални тактически действия 

Формиране на умения за избор на място като индивидуално 

тактическо действие в подвижни и спортно-подготвителни 

игри. Постигане на определено равнище на физическа 

подготвеност. Познаване на основните изисквания за 

индивидулни тактически действия в нападение и защита.  

 

65  Индивидуални тактически действия  

66  Индивидуални тактически действия  

67  Индивидуални тактически действия  

68  Индивидуални тактически действия  

69  Индивидуални тактически действия  

70  Индивидуални тактически действия  

71  Хвърляне 

    С две ръце отгоре, от място и със 

    засилване 

Овладяване на двигателни умения за хвърляне на топка и 

подвижни игри с хвърляне.  

 

72  Хвърляне Развиване силата на грните крайници и мускулите на тялото.  

73  Хвърляне Овладяване на двигателни умения за хвърляне на топка и 

подвижни игри с хвърляне.  

 

74  Хвърляне Развиване силата на грните крайници и мускулите на тялото.  

75  Хвърляне Овладяване на двигателни умения за хвърляне на топка и 

подвижни игри с хвърляне.  

 

76  Хвърляне Развиване силата на горните крайници и мускулите на тялото.  

77  Измерване на физическата дееспособност Определяне нивото на физическата дееспособност в края на 

годината . 

 

78  Измерване на физическата дееспособност Определяне нивото на физическата дееспособност в края на 

годината . 

 

 



 

 

 

Очаквани резултати от обучението 

 по Физическо възпитание и спорт в ІІІ клас 
 

 

 

Ученикът умее да стартира, да скача на дължина и височина със засилване, да хвърля плътна топка 1 кг с две ръце. 

Постига определеното за трети клас равнище на физическа дееспособност и комплексност в развитието на двигателните 

способности с предимство на бързината. 

Умее да изпълнява задно кълбо и тилна опора, да заема вис и да изпълнява махове, да се катери по въже. 

Умее да се престроява в движение, да изпълнява фигурна маршировка, да изпълнява общоразвиващи упражнения на 

уреди и в движение, да изпълнява изучаваните упражнения от основната гимнастика във връзка. 

Умее да подава и води топка с една ръка в движение, да подава и спира топка с крак на място, да нанася удар (стрелба) с 

крак от място по неподвижна топка.  

Умее да прилага индивидуалното тактическо действие, избор на място в подвижни и спортно-подготвителни игри. 

Умее да изпълнява български хора в неравноделен такт – 5/8 и в смесен такт – 9/8 и 5/8, както и танца ръченица – 7/8.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

 
Авт. колектив: С. Стоянова, Л. Манева 

Издателство: ”Просвета” София АД 

 

 

 

1,5 часа седмично х 32 = 48 часа годишно 



 

№ Дата Тема Цели Забележки/ 

Корекции 

1.  Какво знам за околния свят /НАЧАЛЕН 

ПРЕГОВОР/ 

Преговор на наученото във втори клас. Проверка и 

оценка на знанията. 
 

2.  ТЕСТ – ВХОДНО НИВО   

3.  РОДИНАТА 

Човекът и обществото 

Формиране на понятието общество, утвърждаване 

на гражданско съзнание и поведение; разбиране за 

правата и задълженията на всеки член на 

обществото. Изграждане на потребност от спазване 

на правилата. 

 

4.  Нашата родина – Република България Да се осъзнае, че родината е в началото на всичко. 

Разширяване на знанията за родината, за мястото ù 

в Европа и на Балканския полуостров, за 

националните символи 

 

5.  София – столица на България Да се запознаят с миналото наСофия,символите 

на града, забележителностите на столицата 

днес. 

 

6.  Пред картата на родината Да се обогатят знанията по отношение 

географското положение на България. Запознаване 

с картата, условните знаци, главните и междинни 

посоки на света. 

 

7.  Уча се да чета карта /УПРАЖНЕНИЕ/ Умения да работят с карта. Знания за условните 

знаци, главните и междинни посоки на света. 
 

8.  ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА 

БЪЛГАРИЯ 

Равнинните земи – обширни и плодородни 

Запознаване с най-големите български планини, 

като се надградят знанията. Запознаване с най-

известните природни забележителности и с 

необходимостта от тяхното опазване. Да се 

затвърдят знанията за зависимостта между 

особеностите на природната среда и труда на 

хората. 

 

9.  Планините – гористи и многоводни Умения за работа с контурна карта. Изобразяване 

на повърхнини с помощта на условни знаци и 

цветове. Систематизиране на знанията за планините 

в България и техните природни богарства. 

 

10.  Описвам повърхнината на България Усъвършенстване на уменията за работа с карта и 

използването ù като източник на знания. 
 



/УПРАЖНЕНИЕ/ Затвърдяване на умението за описване на природен 

обект по план. 

11.  Водите – извор на живот Запознаване на учениците с водното богатство, 

неговото значение за развитие на различните 

стопански дейности 

 

12.  Почви, растителност и животински свят Запознаване на учениците с почвите като важен 

природен обект свързан с плодородието. 

Запознаване с характерните особености на 

животинския свят в България. 

 

13.  Описвам водите, почвите и живата 

природа /УПРАЖНЕНИЕ/ 

Усъвършенстване уменията за работа с карта. Да се 

съдейства за обогатяване на екологичната култура. 
 

14.  Природните богатства на България 

/ОБОБЩЕНИЕ/ 

Обобщаване и систематизиране на знанията. 

Усъвършенстване уменията за работа с карта. Да се 

съдейства за обогатяване на екологичната култура. 

 

15.  БЪЛГАРИЯ В НАЙ-СТАРИ ВРЕМЕНА 

Източници на знания  за миналото 

Да се ориентират в хронологията на времето. 

Осмисляне значимостта на труда на археолозите за 

проникване в миналото на човешките общества. 

 

 

16.  Траките – най-старите жители на днешна 

България 

Да се получат начални знания за най-старите 

жители, техния начин на живот, вярвания, 

богатства. 

 

17.  Вярвания и съкровища на траките Изграждане на представи за културно 

историческото наследство на траките 
 

18.  Старите българи и славяните Осмисляне на спецификата и значението на 

Кубратова България като първа българска държава, 

създадена далече от днешната територия. 

 

19.  Хан Аспарух – началото на Дунавска 

България 

Да се получат начални знания за създателя на  

българската държава. 

 

20.  Времето при изучаване на миналото 

/УПРАЖНЕНИЕ/ 

Затвърдяване  знанията за миналото на народа ни и  

за създаването на българската държава. 
 

21.  Княз Борис Първи – България в 

християнска Европа 

Да се въведе идеята, че сближаването на славяни и 

прабългари е в резултат на въвеждането на новата 

религия, че християнството осигурява вътрешна 

стабилност и международен престиж на 

средновековна България. 

 

22.  Цар Симеон Велики – „Златният век“ на 

българската книжнина 

Да се изградят представи за военното могъщество 

на България при цар Симеон и за културния й 
 



възход. 

23.  Цар Самуил – борба за независимостта на 

България 

Да се дадат познания за съдбата на България при 

Самуил и борбата за отстояване на свободата й. 
 

24.  Родът на Асеневци – възход на второто 

българско царство 

Да се дадат знания за възхода на второ българско 

царство и умения за историческо повествование. 

Умения за оценяване на владетелите според 

приноса им за обществото. 

 

25.  Животът в българското царство Да се изгради представа за ежедневния живот на 

средновековния българин. Откриване на причинни 

връзки, сравняване. 

 

26.  Българските земи през 15. – 17. век Осмисляне на контактите и добросъседството във 

всекидневието, за  неравноправието в 

управлението. 

 

27.  България в най-стари времена 

/ОБОБЩЕНИЕ/ 

Да се обобщят, систематизират и допълнят 

знанията на учениците. 
 

28.  НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 

Будителите – време на промени 

Изграждане на позиция за ролята на книжовниците, 

просветителите и борците за свобода. 
 

29.  Светско училище и църква Осъзнаване, че промените в българското общество 

са значителни, всеобхватни и много по-бързи в 

сравнение с предходните векове. 

 

30.  Обновление на българския град Да се запознаят с промените и обновлението в 

живота на българите. 

 

31.  Апостолите и освобождението на 

България 

Осмисляне на приемствеността между будители и 

дейци за политическо освобождение. 
 

32.  Народни будители /ОБОБЩЕНИЕ/ Обобщаване и систематизиране на знанията за 

миналото на нашия народ. 
 

33.  СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 19. – 20. 

ВЕК 

Осъзнаване, че промените в българското общество 

са значителни, всеобхватни и много по-бързи в 

сравнение с предходните векове. 

 

34.  Гражданите на България – права и 

задължения 

Да разберат демократичните принципи на 

управление, тяхното нарушаване, 

равнопоставеността на гражданите на базата на 

човешките права и свободната изява днес. 

Уважение към законите и зачитане на човешките 

права 

 

35.  Българското общество през 20. век Осъзнаване, че промените в българското общество 

са значителни, всеобхватни и много по-бързи в 
 



сравнение с предходните векове. 

36.  Постижения на българската култура Утвърждаване на умения за разказ, описание на 

природата на родния край в определена 

последователност. Умение за обобщаване и 

представи за времето. 

 

37.  Празници и обичаи в България Запознаване с ценностния елемент на празниците; 

да разграничават „ национален”, „официален” 

празник. 

 

 

38.  Свободна България през 19. – 20. Век 

/ОБОБЩЕНИЕ/ 

Обобщаване и систематизиране на знанията.  

39.  ТРУДЪТ НА ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ 

Природните богатства – условие за живот, 

труд и отдих 

Запознаване на учениците с видовете трудови 

дейности у нас, с различните производства. 

 

 

40.  Трудът на хората в равнините Запознаване на учениците с видовете трудови 

дейности в равнините. 

 

 

41.  Трудът на хората в планините Запознаване на учениците с видовете трудови 

дейности в планинските райони. 

 

 

42.  Трудът на хората край морето и река 

Дунав 

Запознаване на учениците с видовете трудови край 

морето и реките. 

 

 

43.  Опознавам труда и професиите на хората 

/УПРАЖНЕНИЕ/ 

Обобщаване и систематизиране на знанията за 

трудовата дейност на хората в България, за 

различните професии. 

 

44.  Трудът на хората в България 

/ОБОБЩЕНИЕ/ 

Обобщаване и систематизиране на знанията за 

трудовата дейност на хората в България. 
 

45.  ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА РОДНИЯ 

КРАЙ 

Природа и трудова дейност в родния край 

Запознаване на учениците с видовете трудови 

дейности  в родния край. 

Запознаване с природни забележителности в родния 

край. 

 

 

 

46.  Културни забележителности на родния 

край 

Запознаване с културни забележителности на 

града. 

 



47.  Какво научих за природата и миналото на 

България /ГОДИШЕН ПРЕГОВОР/ 

Обобщаване и систематизиране на знанията. 

Развиване на уменията за обобщаване и 

систематизиране. 

 

48.  Разбрах, научих, мога. Обобщаване и систематизиране на знанията.  



 

Очаквани резултати от обучението 

по Човекът и обществото в ІІІ клас 
 

   

Описва  родното селище и родния край, дава примери за опазване на  родната   природа. Описва  природни и културни 

забележителности  в родното  селище. Познава и описва  обществени сгради  в родното селище. 

Определя значението на  някои  природни дадености  / вода,  почви  и  др./, за  живота  на  хората,  посочва  

необходимостта от опазването им  .       

Посочва  връзката  между  особеностите  на  природната  среда  и  трудовата  дейност на  хората. 

Дава  примери за  последиците от  взаимодействието между човека  и околната  среда.  

Дава примери  за промени  в околната среда  и бита  на  хората, настъпили  в  резултат  на  някои технически  

нововъведения. 

Описва елементи на  всекидневния  живот  на българите през  различните  епохи.  Разбира  значимостта  на  

християнството  за културната  идентичност. Описва  ролята на  Църквата  в живита  на  държавата. 

Познава  националните  символи / знаме, герб, химн/. Идентифицира  се  чрез националните символи. 

Разпознава и определя  във  времето  официални  и битови  празници  в  България. 

Дава  примери  за  значими  културни  постижения  за  българския  народ. Съзнава  българския принос в  европейското  

културно  наследство. Осъзнава  необходимостта  от  съжителство  и  толерантност. 

Разказва  за  ярки  личности  в  българската  история. Разбира  и  датира  основни  събития  от историята : създаване   на 

българската   държава,  приемане на  християнството,  създаване  на  Паисиевата  история,  Освобождението,  

Съединението, Независимостта.  

Знае  ролята  на  езика,  религията  и  традициите  за  съхраняването  и   развитието  на  българския  народ.  Разбира,  че 

всички  граждани  на  Република  България  имат  равни  права  и  задължения.  Разбира,  че опазването  на  езика  и  

културата  е  условие  за  бъдещето  на България.  

Назовава  столицата  на  Република  България  и  изброява  нейните   забележителности . 

Разграничава  материални  от  писнени  източници  на  знания.  Начални  умения   за   историческа   идентификация. 

Използва  картата  като източник  на  знания.  Посочва  по  картата  по-важни  условни  знаци.  Назовава  с  помощта на 

картата  избрани природни  обекти.  Определя  посоките  на  света  по  картата. 



 

 

 

 

 

 

ЧОВЕКЪТ  И  ПРИРОДАТА 

 
Авт. колектив: М. Кабасанова, К. Манолов 

Издателство: „Просвета“ София АД 

 

 

 

 

1 час седмично х 32 = 32 часа годишно 



 

№ Дата Тема Цели Забележка/Корекции 

1.  НЕЖИВА ПРИРОДА 

Телата в природата и около нас 

Да се формира обобщена представа за тяло 

като физическо понятие. Да се усвоят 

знания за трите състояния на телата. 

 

2.  От какво са направени телата Да се формира обобщена представа за 

вещество и се въведе понятието 

„вещество“ (понятие от химията) 

 

3.  Свойства на телата Да се формира обобщене представа за 

свойствата на телата, да описва общи 

характеристика на тялото.  

 

4.  Вода. Разпространение, свойства, употреба. Да се изградят обобщени научни 

представи за някои свойства на водата. 

 

5.  Състояния на водата Да познава трите състояния на водата и да 

ги назовава.  

 

6.  Кръговрат на водата. Валежи. Да се разпознават и описват природните 

явления и процеси. Да се обеснява и 

проследява по схема кръговратът на водата 

в природата. 

 

7.  Въздух. Свойства и значение. Да се усвоят знания за някои от свойствата 

на въздуха и за неговото разпространение. 

 

8.  Замърсяване на водата и въздуха и опазване на 

чистотата им 

Да се усвоят знания значението и 

възможните дейности за опазване на 

чистотата на въздуха и водата. 

 

9.  Телата и веществата в неживата природа 

/ОБОБЩЕНИЕ/ 

Да се обобщят и изведат на по-високо 

равнище знанията на учениците от раздела 

Нежива природа. 

 

10.  ТЕСТ – НЕЖИВА ПРИРОДА Проверка и оценка на усвоените знания  

11.  ЖИВА ПРИРОДА 

 

Разнообразие на организмите 

Организмите – част от природата 

Да се затвърдят знанията за живи 

организми и неживи тела. Да се усвоят 

знания за средата на живот и условията за 

живот, необходими на организмите. 

 

12.  Разнообразие и групиране на организмите Да се усвоят знания за групиране на 

живите организми според храненето и 

 



движението им. 

13.  Растенията в природата Да се усвоят знания за разнообразието на 

растенията във водата и сушата. 

 

14.  Лечебни растения (билки) Да се усвоят знания за най-често 

срещаните и употребявани лечебни 

растения и тяхното значение. 

 

15.  Гъбите в природата Да се разкрият знания за най-често 

срещаните ядливи и отровни гъби и се 

осъзнае опасността от отравяне. 

 

16.  Животните в природата Да се разширят представите за видовото 

разнообразиеот животни, обитаващи 

водата, почвата и сушата. 

 

17.  Движение на животните Да се усвоят знания за начините на 

предвижване на животните в средата, 

която обитават. 

 

18.  Хранене на животните Да се усвоят знания за групиране на 

животните според вида на приеманата 

храна. 

 

19.  Размножаване на организмите 

Разнообразие на организмите /ОБОБЩЕНИЕ/ 

Да се усвоят знания за един от основните 

жизнени процеси – размножаването. Да се 

формират представи за грижите, които се 

полагат за малкото. 

 

20.  Организмите и тяхната среда 

Животът във водата 

Да се усвоят знания на равнище обобщена 

научна представа за условията на живот 

във водна среда. 

 

21.  Приспособления на растенията и животните за 

живот във водата 

Да се формират знания за 

приспособленията на растенията и 

животните към водна среда на живот. 

 

22.  Живот на сушата Да се усвоят знания на равнище обобщена  

представа за условията на живот на 

сушата. 

 

23.  Приспособления на растенията и животните за 

живот на сушата 

Да се усвоят знания за приспособленията 

на растения и животни към сухоземната 

среда на живот. 

 



24.  Взаимодействие между растенията и 

животните.  

Хранителни вериги. 

Да се усвоят знания за взаимодействията 

между организмите в природата чрез 

анализиране на конкретни примери за 

хранителни и пространствени 

взаимоотношения. 

 

25.  Взаимодействие между неживата и живата 

природа /ОБОБЩЕНИЕ/ 

Да се обобщят и изведат на по-високо 

равнище знанията на учениците за 

взаимодействието между нежива и жива 

природа. 

 

26.  Човекът и неговото здраве 

Органи на движението 

Да се усвоят в най-общ аспект знания за 

органите на движение. 

 

27.  Органи на храненето Да се усвоят в най-общ аспект знания за 

органите на храненето при човека 

(храносмилателна система). 

 

28.  Органи на дишането Да се усвоят в най-общ аспект знания за 

дихателните органи при човека (дихателна 

система). 

 

29.  Сърце и кръвоносни съдове Да се усвоят в най-общ аспект знания за 

сърцето и кръвоносните съдове 

(кръвоносна система). 

 

30.  Мозък и нерви Да се усвоят знания за мозъка и нервите 

(органи на нервната система), за да ги 

разпознават по схема. 

 

31.  Пази здравето си! /ОБОБЩЕНИЕ/ Да се обобщят и изведат на по-високо 

равнище знанията на учениците върху 

раздела Човекът и неговото здраве. 

 

32.  ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО Да се проверят и оценят знанията на 

учениците . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Очаквани резултати от обучението 

 по Човекът и природата в ІІІ клас 
 

 

 

Различава често използвани във всекидневието вещества по свойства и употреба. Описва свойствата и разпространението 

на водата и въздуха в природата и значението им за живота на Земята. 

Различава по основни признаци неживите тела от живите организми. Изгражда обща характеристика не телата и 

организмите. 

Илюстрира с примери основни групи организми, обитаващи водата, почвта, сушата и приспособленията им за 

живот.Знае, че опазването на средата на живот означава защита на живите организми. 

Назовава основни жизнени процеси в организмите – хранене, движение, размножаване и въз основа на тях разграничава 

живите организми от неживите тела. 

Описва дижението на тела и организми. Различава начините на придвижване на животните по суша, вода, въздух и почва. 

Описва основните органи в човешкото тяло и тяхната функция. 

Изброява хигиенни правила за здраво тяло.Познава хигиенни правила и начини на предпазване от болести и инциденти. 

Назовава дейности на човека, водещи до нарушаване на равновесието в природата. Дава примери за замърсяване на 

водата и въздуха.  

Различава вредни за човека вещества и въздействия. 



 

 

 

 

 
 

 

 

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА 

 
Авт. колектив: Т. Николова, Св. Ананиева, С. Гърневска, В. Ананиев 

Издателство: „Бит и техника“ Варна 

 
 

 

1 час седмично х 32 = 32 часа годишно 



 

№ Дата Тема Цели 
Забележки / 

корекции 

1.  Блокче за бележки Запознаване с начините за предпазване от повреди и ремонт 

на книги и тетрадки.Усъвършенстване на уменията за работа с 

шаблони. 

 

2.  Седмична програма Формиране на умения за изработване на цилиндър от хартия.  

3.  Електричеството у дома Усвояване на знания за значението на електричеството в бита.  

4.  Поставка за рецепти Запознаване с рецепта за приготвяне на храна.  

5.  Торбесто мече Усъвършенстване на уменията за обработка на картон.  

6.  За домашния любимец Формиране на умения за изработване на средство за 

отглеждане на домашен любимец. 

 

7.  Теглилка Формиране на умения  за измерване на тегло със 

собственоръчно изработена теглилка от подръчни материали. 

 

8.  Въртележка Формиране на умения за обработка на метално фолио.  

9.  Куклено шоу Формиране на умения за изработване на кукли чрез комбини- 

Ране на разнообразни материали 

 

10.  Въжена линия Формиране на умения за моделиране чрез използване на 

наклонени конструкции 

 

11.  Комуникации.Плик и марка. Формиране на умения за изпращане и получаване на 

информация чрез пощенски станции. 

 

12  Шейна Усъвършенстване на уменията за моделиране,като се 

използват аналози на прости механизми-наклонена равнина. 

 

13  Картичка Формиране на умения за изработване на релефна картичка. 

Усъвършенстване на уменията за обработка на картон. 

 

14.  Украса за елха Формиране на умения за изработване на еластични елементи  

От хартия. 

 

15.  Вълшебник Формиране на умения за конусите и начините за 

изработването им. 

 

16.  Люлка Усъвършенстване на уменията за моделиране чрез 

комбиниране на разнообразни материали. 

 

17.  Космодрум Формиране на умения за изработване на модели с ластично 

изстрелване. 

 

18.  Строителни материали Усъвършенстване на уменията за изработване на цилиндър и   



Конус от готова разгъвка. 

19.  Асансьор Формиране на умения за моделиране на механизми с макари.  

20.  За компютрите Усъвършенстване на уменията за измерване и чертане на 

елементи върху модулна мрежа. 

 

21.  Мартеница Формиране на умения за изработване на мартеница чрез 

плетене. 

 

22.  За празника Формиране на умения за естетично опаковане на подаръци за 

празници. 

 

23.  В зеления кът Формиране на умения за засяване на семена и засаждане на 

разсад.Умения за работа с инструменти. 

 

24.  Жерави Усъвършенстване на уменията за изработване на обемни 

изделия от хартия чрез прегъване. 

 

25.  Конче вихрогонче Усъвършенстване на уменията за изработване на цилиндри от 

готови разгъвки. 

 

26.  Пожарникарска кола Усъвършенстване на уменията за моделиране с готови 

разгъвки от картон. 

 

27.  За деня на земята Формиране на умения за изготвяне на екологичен проект.  

28.  Етикет Формиране на умения за чертане на правоъгълник и за 

проектиране на етикет с правоъгълна форма. 

 

29.  Великден Запознаване с българските традиции при боядисване на 

великденските яйца. 

 

30.  За продуктите и хладилника.Украса за  

Мелба. 

Запознаване с някои начини за опаковане и съхраняване на 

хранителни продукти според вида им. 

 

31.  Извънземен бръмбар Формиране на умения за моделиране с ластично задвижване.  

32.  Здравей,ваканция Усъвършенстване на уменията за представяне на техническа 

идея чрез скица. 

 

 



 

 

 

Очаквани резултати от обучението 

 по Домашен бит и техника в ІІІ клас 
 
Конструира и моделира,като използва разгъвки на цилиндри и конуси. 

Разбира,че изборът на материалите и тяхната фирма са важни за устойчивостта и издръжливостта на конструкциите. 

Умее да изработва изделия,свързани с празници и обичаи. 

Знае опростена рецепта за приготвяне на храна. 

Прави скица на изделие,като посочва размери на отделните части. 

Обработва разнообразни материали,вкл. метално  фолио,като реже,огъва,пробива и оформя. 

Изработва изделия,като комбинира различни материали. 

Конструира и моделира,като залепва обемни разнородни елементи и модули. 

Изработва по указани модели от подръчни материали,като използва прости механизми. 

Знае начини за поправка и за опаковка на книги,играчки,като залепва,прикрепва и зашива. 

Осъзнава ролята на електричеството в бита на човека. 

Знае как да изпраща и получава информация чрез пощенските станции. 

Разпознава няколко знака за визуална комуникация. 

Разбира разликата между лична и обществена собственост. 

Планира дейности за опазване на околната среда и обществената собственост. 

Знае някои основни правила за хранене на животните. 

Работи внимателно с инструментите,следва инструкции за безопасност. 
 



 

 

 

 

 

 

 

М У З И К А  

 

Авт. колектив: Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова 

Издателство: „Просвета“ София АД 

 

 

 
1,5 час седмично х 32 = 48 часа годишно 



 
№ ДАТА  Т Е М А МУЗИКАЛЕН МАТЕРИАЛ ПОНЯТИЯ ЗАБЕЛЕЖКА/ 

КОРЕКЦИИ 

1.  Преговор “Една чудесна песничка” ;  

из “Класическа симфония” 

Хор,солист,диригент, 

оркестър, мелодия и съпровод, динамика, 

темпо 

 

2.  Преговор – двувременен 

мет рум.Знак за 

повторение. 

 

“Ивка-работливка”, песни в 

двувременен метрум; “На 

полето”-звукова картина 

Силно и слабо метрично 

време,равномерно броене на 

две;марш,право хоро;знак за повторение 

 

3.  Преговор – тривременен 

метрум 

“Капят листата”,песни в 

тривременен  метрум  ;  “В 

гората”-звукова картина 

Силно и слабо метрично 

време,равномерно броене на три,валс;знак 

за повторение 

 

4.  Преговор – ръченица и 

право хоро.Народен и 

духов оркестър. 

“Огън гори на 

планина”,народни песни по 

избор , из “Ръченица”, из 

“Право хоро” 

Ръченица,право хоро;народна и авторска 

песен;народен и духов оркестър 

 

5.  Преговор – танцуване на 

ръченица и право 

хоро.Тонови 

трайности.Музикални 

инструменти. 

“Огън гори на планина”, 

из “Ръченица” , из Право 

хоро”Музикални инструменти 

- примери 

Тонови трайности,съответстващи на 

половина,четвъртина и осмина 

нота;музикални инструменти 

 

6.  Записване на тоновите 

трайности с ноти 

“Огън гори на планина” , 

произведения по избор 

Тонови трайности,съответстващи на 

половина,четвъртина и осмина 

нота;нота;осмина,четвъртина и половина 

нота ; знак за повторение 

 

7.  Еднаквост и различие в 

музиката 

“Бабина игра” , из “На трапеза 

и ръченица” 

Еднаквост и различие;авторска 

 

песен,композитор;темпо.динамика,характе 

 

8.  “Седнало е 

Джоре”.Осмина,четвърти

на и поливина нота. 

“Седнало е Джоре” , 

произведения по избор 

 

Тонови трайности,съответстващи на 

осмина,четвъртина и половина нота 

 

9.  Тамбура.Народна музика. “Седнало е Джоре” Тамбура,народна музика,народен 

оркестър;солист;осмина,четвъртина и 

половина нота 

 



10.  Пауза.Осмина,четвъртина 

и половина 

пауза.Еднаквост и 

различие в другите 

изкуства. 

“Бабина игра’ , 

“Седнало е Джоре” , 

произведения по избор 

Пауза;осмина,четвъртина,половина 

пауза;еднаквост и различие 

 

11.  Зима.Еднаквост и 

различие в музиката. 

“Зимна радост” , из 

“Лешникотрошачката” 

-“Марш”,”Танц  на 

Бонбонената фея” 

Еднаквост и различие в 

музиката;темпо,динамика 

характер;инструментална музика,марш 

 

12.  Композиторът Пьотр 

Илич Чайковски 

Песни по избор ,из 

“Лешникотрошачката” 

-“Марш”,”Танц  на 

Бонбонената фея” 

Инструментална 

музика;композитор,изпълнител, 

равномерно броене на две и на три;марш и 

валс 

 

13.  Коледа.Коледуване. “Бужи,бужи,Коледо” 

“Коледарска песен” 

Коледуване,народна песен  

14.  Коледа.Коледен концерт. “Приказна звезда”,ко – 

ледни песни по избор, 

“На шейна”.Музикална 

загадка,музика по избор 

Авторска 

песен;съпровод;композитор,изпълнител, 

публика 

 

15.  Рожден ден “Празнична торта” , 

музика по избор 

Солист  

16.  Момне ле,мари хубава” 

Еднаквост и различие в 

музиката. 

 

 

“Момне ле,мари хубава 

“Бабина игра” ,произ- 

ведения по избор 

 

Еднаквост и различие;мелодия;народна и 

авторска песен 

 

 

17.  Гъдулка.Народна музика. “Момне ле,мари хубава” , из  

“Пазарджишка копаница”из  

“Ръченица” , из “Право хоро” 

Гъдулка,народна  музика,духов и народен 

оркестър ; ръченица и право хоро 

 

18.  Ударни инструменти Песни по избор,”Спомен от  

цирк Ренц”.Ударни 

инструменти – примери 

Ударни инструменти; трайности , мелодия  

19.  “Мечти” “Мечти” , из “Вариации върху  

френска песен” , Музикална 

Композитор;мелодия;пиано,цигулка,контр

абас;силно и слабо метрично 

 



загадка време;четвъртина нота,половина нота,знак 

за повторение 

20.  Такт.Тактова музика.Раз - 

Мер.Размер две четвърти. 

“Мечти” , произведения по 

избор 

Такт,тактова черта,размер,размер две  

четвърти,четвъртина нота,половина нота, 

знак за повторение 

 

21.  Еднаквост и различие в 

другите изкуства.Размер 

Две четвърти. 

“Мечти” , произведения по 

избор 

Еднаквост и различие ; изучавани ноти и 

паузи и съотношенията между тях; размер 

две четвърти 

 

22.  Изпълнение на ритъм в 

размер две четвърти 

Песни по избор , “На полето”- 

Звукова картина 

Размер две четвърти,такт,тактова черта; 

ударни инструменти,съпровод,диригент 

 

23.  “На цирк” “На цирк”  ; “Менует” Съпровод; ударни инструменти  

24.  Композиторът Парашкев 

Хаджиев.Авторска песен. 

“На цирк” , авторски песни  

Музикална загадка 

Композитор,авторска песен;ударни инстру 

менти,духови инструменти 

 

25.  Размер три четвърти.Поло 

Вина с точка. 

Песни в размер три четвърти , 

“В гората” 

Размер три четвърти,половина с точка, 

такт,тактова черта,знак за повторение 

 

26.  Национален празник на  

Република България 

“Де е България”,маршови и  

други песни по избор ;  

“Бдинци” 

Марш,валс;мелодия,темпо – бързо,бавно и 

умерено; еднаквост и различие 

 

27.  Характер на музиката. 

Ниска и висока звучност. 

 

 

Песни по избор, “В пещерата 

На планинския цар” 

Темпо,динамика,ниска и висока  звучност, 

инструментална музика 

 

28.  “Малкото коте” “Малкото коте” , “Котешки  

марш” 

Пиано;марш,валс,размер три четвърти  

29.  Записване на тонови 

височини с ноти 

Песни по желание , “Танц на  

Анитра”,”В пещерата на  

Планинския цар” 

Високо и ниско;нота;петолиние;линии и 

междулинии;ключ 

 

30.  Тонови имена.Преговор –  

Посока на движение на  

Мелодията. 

“Малкото коте”,песни по 

избор,произведения по избор 

Посока на движение на мелодията,нота, 

петолиние,ключ;тонови имена 

 

31.  Ключ Сол “Ключ към песните”,’Малкото 

коте” , произведения по избор 

Нота,петолиние,тонови имена;ключ Сол  

32.  Китара “Приспивна песен” ,”Пиеса” Темпо,динамика  

33.  Електрическа китара “Бал на мишките”,”Пиеса”, Темпо,динамика,характер на музикално   



електрическа китара-примери произведение 

34.  Композиторът Красимир 

Милетков 

“Жаба-жабурана”,”Бабина 

игра” 

“Коломбина и Арлекин”  

35.  Лазаруване “Ой,Лазаре,Лазаре” ,лазарски  

песни по избор,”Лазарска 

песен”,из”Пажарджишка 

копаница” 

Лазаруване;народна 

песен;гъдулка,тамбура,солист,народен 

оркестър 

 

36.  Струнни инструменти “Една чудесна песничка”, 

“Менует”,музикални 

инструменти – примери 

Струнни инструменти,цигулка,контрабас, 

китара,гъдулка,тамбура,пиано;изпълнител 

 

37.  “Оркестър” Оркестър,из “Класическа 

Симфония” 

Оркестър,диригент;цигулка,тромпет,китар

а,акордеон,кларинет,контрабас,флейта, 

пиано;струнни,духови,ударни 

инструменти 

 

38.  Анализиране на нотните 

стойности и назоваване 

на нотите от първа октава 

“Оркестър”,”Една чудесна 

песничка”,”Ключ към нотите”, 

Произведения по избор 

Изучавани нотни стойности и 

съотношения между тях;такт,размер,ключ, 

ноти от първа октава,ключ Сол 

 

 

39.  Пайдушко хоро “Хвален юнак”,народни песни 

по избор,из”Пайдушко хоро”, 

из “Радомирско хоро” 

Пайдушко хоро;съпровод;двувременна  

неравноделна пулсация;духов и народен 

оркестър,солист;тамбура;ноти от първа 

октава 

 

40.  Българска народна 

музика.Право,пайдушко 

хоро и ръченица. 

“Изгряла е месечинка”,”Хва- 

лен юнак”,”Огън гори на 

планина”,”Седнало е Джоре”, 

музикална загадка 

Народна песен;право хоро,пайдушко хоро, 

ръченица;съпровод 

 

41.  Пролетни народни обичаи 

Гергьов ден. 

“До две се люлки люлеят”. 

“Едерлези” 

Народна музика;ноти от първа октава, 

ключ Сол,размер,знак за повторение 

 

42.  Пролет “Пролет”,други пролетни 

песни по избор,Музикална 

загадка 

Композитор,авторска и народна музика, 

съпровод;размер;нотни стойности и паузи 

тактова черта,знак за повторение 

 

 

43.  Музика на народите “Пролет в гората”, “Танцова 

въртележка” 

Марп,валс,ръченица,право хоро  

44.  Годишен преговор “Де е България”,”Жаба-жабу- Петолиние,ключ Сол,размер,знак за пов-  



рана”,”До две се люлки люлеят 

“На цирк” 

торение,ноти от първа 

октава,паузи;тамбура,китара,гъдулка 

45.  Годишен преговор Песни по избор,музикални  

загадки 

Петолиние,ключ Сол,размер,знак за пов- 

торение,ноти от първа октава,паузи 

 

46.  24 – ти  май “Химн на Кирил и Методий” Композитор,изпълнител,публика  

 

 



 

 

 

 

Очаквани резултати от обучението 

 по МУЗИКА в ІІІ клас 
 

 

 

Възпроизвеждат мелодията и метроритъма. 

Пеят с целия текст предпочитани песни. 

Формират слушателски навици, умения за слушане на музика с определени задачи. 

Разпознават по външен вид изучаваните инструменти, разпознават тембъра им. 

Познават и знаят предназначението  на такта, тактовата черта и размера. 

Отчитат силното и слабо метрично време с помощта на графични и двигателни средства. 

Разпознават изучаваните нотни стойности. 

Назовават имената на нотите в първа октава. 

Схващат последователността на тоновите имана в звукореда като знаци за височина. 

Познават най-общо съдържанието и символиката на обичаите. 

Знаят наизуст народни песни, свързани с изучаваните обичаи. 

Ориентират се слухово в изучаваните жанрове. 

Изпълняват точно и ритмично танцовите движения. 

Разпознават изучаваните жанрове в изпълнения на различни формации. 

Знаят ролята на композитора, изпълнителя и публиката в музикалната практика. 

Свързват изучаваните музикални произведения с имената на техните автори. 

 



 

П  Л  А  Н 
 
 

ЗА УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  РАБОТА  

 В  ІІІ  КЛАС 
 

 

 

 

 

 

I. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ : 

 
 

1. Възпитаване в патриотизъм. 

2. Запознаване с правилника на училището.Права и задължения на учениците. 

3. Разширяване знанията за безопасност на движението. 

4. Придобиване на знания за действия при бедствия,аварии и катастрофи. 

5. Развиване интереса към европейските държави,техните традиции и празници,запознаване с културното и природно 

наследство.  

6. Разширяване на знанията за българските традиции,обичаи и празници  и съпоставянето им с европейските. 

7. Придобиване на нови знания как да опазват здравето си. 

 



 
 

II.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 

 

 

 

1. Възпитаване в патриотизъм.Гражданско възпитание и образование. 

      Споделена памет: 

Ден на Независимостта на България. 

Празник на училището . 

Ден на народните будители. 

Освобождението на България. 

Коледа и Нова година 

8 март – ден на жената 

Цветница и Великден 

Празник на славянската писменост и култура 

Седмица на книгата 

Посещение на историческия музей в гр.Хасково 

Провеждане на екскурзия  

Държавата и нейните институции 

2. Запознаване с правилника на училището. 

        - Права и задължения на учениците. 

        - Взаимоотношенията между учениците и родителите. 

3. Разширяване знанията по безопасност на движението. 

        - Теоретично и практическо обучение. 

        - Ежедневно отделяне по 5 минути от последния час за припомняне правилата за движение по пътя за дома. 

 



 

4. Придобиване на знания за действията при бедствия: 

        - Стихийни бедствия,предизвикани от редки промени на метеорологичните условия и защита от тях. 

        - Детски противогаз и правила за ползването му. 

        - Противопожарни уреди и съоръжения в училище и начини за действие с тях. 

        - Запознаване с пожарната опасност , противопожарни мерки при използване на отоплителни и нагревателни уреди, 

работещи с ел.ток , газ , твърдо и течно гориво. 

5. Разширяване знанията за българските празници , традиции и обичаи. 

6. Придобиване на нови знания как да опазват здравето си: 

          - Беседа за вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците. 

 - Обсъждане на здравни въпроси – хигиена, гръбначни изкривявания. 

7. Възпитаване в толерантност и уважение към другите. 

 - Ролеви игри и ситуации. 

 - Екипна работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата Тема Забележка 

1.  БДП Безопасност на движението – “На пътя е опасно”– опасни места, как да ги позная  

2.  БДП Знам къде и как да пресичам  

3.  БДП Отивам на училище с автобус, тролей и трамвай  

4.  БДП Опасни места около училище  

5.  БДП Безопасни места на пътя  

6.  БДП Пътни знаци  

7.  БДП Мога да открия безопасните места по пътя и да се движа там  

8.  БДП преминаване през подлез, надлез – практическо занятие  

9.  ГО Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия и защита от тях  

10.  ГО Детски противогаз, респиратор и памучно-марлена превръзка  

11.  ГО Изучаване и практическо усвояване  на училищните планове за действия при бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари 

 

12.  ГО Източници на запалване. Условия, обстоятелства и причини за възникване на пожари и аварии. Основни правила в 

случай на произшествие в бита 

 

13.  ГО Видове отравяния, навяхване, изкълчване и счупване  

14.  Нашият клас: Отново заедно  

15.  Между може и трябва: Права и задължения на ученика и учителя  

16.  EVN – Тема 1  

17.  Училището и неговата памет: 19 октомври – Денят на Св.Иван Рилски  

18.  Споделената памет: 1 ноември – Денят на народните будители  

19.  EVN – Тема 2  

20.  Детската агресивност, жестокост, деспотизъм, инат  

21.  Здравна беседа: Гръбначни изкривявания  

22.  Празници и празнуване в Европа: Бъдни вечер, Коледа и Нова година – традиции в българския дом  

23.  Еднакви права за различните европейци: Правата на детето  

24.  Споделената памет: Васил Левски  

25.  Аз и другите: Взаимоотношения и поведение  

26.  EVN – Тема 3  

27.  EVN – Тема 4  

28.  Как решаваме конфликтите в училище, в класа,  сред приятели  



29.  Празници и празнуване в Европа: Връбница (Цветница) и Великден  

30.  И от нас зависи: Да спасим земята  

31.  Споделената памет: 24 май – Денят на славянската писменост, на българската просвета  и култура  

32.  Нашият клас: Отчитане на резултатите от изминалата учебна  година. Тържество на класа  

 


