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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебният предмет български език и литература в началния етап на основната образователна 
степен има комплексен характер, който се изразява в единство на езикови, литературни, 
комуникативноречеви и социокултурни компетентности. Езиковото и литературното обучение 
във втори клас допринасят за постигане на съвременните ключови компетентности в 
съответствие с възрастовите психофизиологически особености на учениците. Във втори клас 
учебната програма включва учебно съдържание от различни дялове на езика – фонетика, 
морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като се поставя акцент върху: 
звуковете (гласни – съгласни и фонетичните им промени в потока на речта, корелацията на 
съгласните звукове по признака звучност-беззвучност, корелацията на гласните звукове по 
признака тесни-широки), частите на речта (съществително, прилагателно име, глагол и техните 
граматически категории), видовете изречения по цел на изказване (съобщително и 
въпросително), словосъчетанието, лексикалното значение на думата, видовете учебни речници 
– правописен, енциклопедичен и пр. В учебното съдържание по литература се акцентира върху 
определени жанрове на литературата и фолклора за деца (басня, народна песен), фигури на 
речта (повторение и изброяване), компоненти на литературното произведение (епизод, 
литературен герой); върху формирането на читателска и езикова култура. Формирането на 
знания, умения и отношения и въвеждането на нови понятия във втори клас се осъществяват на 
емпирико-описателно  равнище с опора на сетивния опит и с приоритет на практически 
значимото знание. 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ  
КЛАС  

Целите на обучението по български език и литература, свързани с:  усъвършенстване на 
уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и 
четливо; овладяване на знания за езиковите и речевите единици, за промените на звуковете в 
различни фонетични позиции, за частите на речта (съществително име, прилагателно име, 
глагол), за видовете изречения по цел на изказване; формиране на първоначална представа за 
някои пунктуационни и граматически норми;  усъвършенстване на уменията за възприемане, 
осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими 
произведения от българската, световната класика и съвременната литературата за деца и 
образци на фолклора;  обогатяване на начални знания, умения и отношения, свързани с 
общочовешки ценности, национална идентичност и мултикултурна компетентност; 
усъвършенстване на уменията за ориентация в комуникативната ситуация и за конструиране на 
текст с помощта на учителя; развитие на познавателните интереси и творческите способности 
на второкласниците. 

 
 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА ВТОРИ  КЛАС  
        

1. Общуване 

2. Строеж на езика 

3. Българската азбука. Азбучен ред 

4. Речници. Правописен речник 
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5. Звуковете и буквите в българския език 

6. Правопис на гласните звукове 

7. Съгласни звукове 

8. Писане на съгласни в средата на думата 

9. Писане на съгласни в края на думата 

10. Думите в речта 

11. Съществителни имена 

12. Род и число на съществителните имена 

13. Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена 

14. Умалителни съществителни имена 

15. Прилагателни имена 

16. Род и число на прилагателните имена 

17. Глаголи. Число на глаголите. 

18. Изговор и правопис на  

19. Три вола и лъв 

20. Де е България? 

21. Родната земя 

22. Трети март 

23. Най-хубавото„Що е то?“ 

24. Баба 

25. Тюленчето 

26. Върбови клонки 

27. Цъфнала вишня 

28. Маймуните на път 

29. Мечти 

30. Котка със звънец 

 
ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Разграничава гласни и съгласни звукове и техни признаци.  Прави проверка за правописа на 
гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата.  
Разграничава думите с ударение от думите без ударение и ги изписва правилно.  Разпознава 
глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта.Определя вида, рода и 
числото на съществителното име. Съгласува прилагателното и съществителното име по род и 
число. Знае за речниковото значение на думата.Използва азбучен ред за търсене на дума в 
речник.  Разграничава словосъчетание от изречение.Разпознава различни по цел на изказване 
изречения (съобщителни и въпросителни). Оформя пунктуационно правилно съобщително и 
въпросително изречение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На 
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).Прилага правилата за речева учтивост (съгласие, 
несъгласие). Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната 
ситуация. Създава текст на поздравителна картичка. Прави кратко писмено описание на 
предмет. Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст. Дава 
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примери за речева учтивост при общуване. Разграничава басня и народна песен от други 
литературни и фолклорни произведения.Ориентира се в последователността на епизодите при 
развитието на действието в изучавано произведение. Отговаря на въпроси, свързани със 
съдържанието на изучавано произведение. Открива образите на героите в изучавано 
произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано 
произведение. Открива повторение, изброяване в изучавани произведения. Установява 
сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.  Чете правилно 
и с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на различни култури. Чете с 
разбиране текст от хартиена страница и дисплей. 

 
V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”Булвест ” ,  учебник по български език и литература 
 
6. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
1. Писмен  под формата на тест и устен  
2. Продължителност 70 мин 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебният предмет изобразително изкуство има съществена роля за цялостното развитие на 
личността на ученика. В началния етап на основното образование той съдейства за изграждане 
на художествената и естетическата култура на учениците, като стимулира творческите им 
способности и развива творческия им потенциал с помощта на: емоциите и чувствата, 
въображението, паметта, мисленето, възприемането и интерпретирането на обекти от 
действителността чрез изобразителна дейност и общуване с художествени произведения. 
Предмет на обучението по изобразително изкуство в този образователен етап са естетическите 
аспекти на обектите и явленията в природата и обществото. Ето защо то допринася за 
осъзнаване на регионално, национално и световно културно наследство и неговата роля за 
създаване на положителна нагласа към културното многообразие. 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 Основната цел на прогламата е   да изгражда художествената и естетическа култура на 
учениците и води до развитие на творческите им способности, играе съществена роля за 
цялостното развитие на личността на ученика. Съдейства да се постигне разкриване на 
типологичните особености на отношението на учениците към изкуството и по този начин да се 
улесни адаптацията на личността и на групата ученици към социалната среда, да се развият 
максимално техните интелектуално-духовни, сензорно-възприемателни, емоционално-
естетически и творчески способности. Учебната програма за ІІ клас е насочена към развиване 
на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на детето през целия му 
живот чрез създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени 
с разнообразни изобразителни материали и техники. Учебното съдържание е представено в 
осем теми чрез очакваните резултати от обучението по темите и новите понятия в тях, които се 
овладяват чрез практическа дейност под формата на изобразителни представи. Знанията, 
уменията и отношенията се усвояват на емпирико- описателно равнище. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ВТОРИ  КЛАС 

1. Красотата на природата. 

2. Образи и цветове. 

3. Архитектурна среда 

4. Фантазен образ 

5. Техники за работа с водни бои 

6. Петна и отпечатъци. 

7. Проект скулптура 

8. Ателие на художник 

9. Образи на растения и животни 

10. Моделиране. 
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11. Образи и цветове. 

12. Рисуване чрез издраскване 

13. Необикновени картини 

14. Конструиране 

15. Видове и жанрове. 

16. Графичен, живописен, скулптурен портрет 

17. Натюрморт от пластилин 

18. Музиката изобразена 

19. Природни бедствия 

20. Емблема. 

21. Природен пейзаж 

22. Украсяване на букви. 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Открива визуални особености на природни обекти. Разкрива многообразие на визуални 
особености на природни обекти.Посочва основни връзки между природни обекти и среда в 
реални и фантазни ситуации. Изразява емоционално-естетическо отношение към природни 
обекти. Придобива представа за най-важни визуални особености на човешки фигури и 
животни. Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения.Изобразява реални и 
фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни 
цветове.Пресъздава особености на различни фигурални образи.Дискутира въздействието на 
творби с тъмни и светли цветове. Познава най-общо професията на художника.Разграничава 
произведения на изобразителното изкуство по вид. Коментира творби от различни жанрове 
изкуство. Разбира значението на различни видове визуални знаци.Обяснява основни понятия за 
визуални знаци. Използва в изображения видове визуални знаци по тяхното предназначение в 
различна среда. Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, 
гравиране и конструиране.Разбира най-общо връзката между материал и техника. Комбинира 
различни изобразителни материали и техники. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест 2000” , учебник изобразително изкуство 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1.  Практически  под формата на тест  

2. Продължителност 70 мин 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по математика във втори клас от началния етап е насочено към овладяване на 
базисни знания, умения и отношения, свързани с математическата грамотност и съвременните 
ключови компетентности на учениците. Чрез него се обогатяват и разширяват аритметичните и 
геометричните знания и умения, като същевременно се развиват логическото и творческото 
мислене, уменията за боравене с информация, за самостоятелна работа и работа в екип, 
овладяват се общи способи за интелектуален труд. Учебната програма по математика за втори 
клас надгражда съдържателно програмата за първи клас. В нея са включени елементи от 
следните области на математическата компетентност: „Числа“, „Геометрични фигури и тела“, 
„Измерване“ и „Моделиране“. Учебното съдържание е разпределено в четирите теми „Числата 
21, 22, 23, ..., 99, 100“, „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“, „Събиране 
и изваждане на числата до 100 с преминаване“, „Таблично умножение и деление“. Всяка тема 
съдържа очаквани резултати и понятия от различните области на компетентност и предполага 
реализирането на вътрешнопредметни връзки. В основата на интeрдисциплинарния подход са 
аритметичните знания, които са представени в единство с геометричните. Формулировката на 
темите позволява прилагането на различни методически решения и интегриране на знания и 
умения от различните области на математическата компетентност. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС  

Да се задълбочат знанията на учениците за:  числата до 100;  аритметичните действия събиране 
и изваждане с числата до 100; табличното умножение и деление и свойствата на умножението; 
връзката между аритметичните действия събиране и изваждане, връзката между умножението и 
делението, както и между събирането и умножението;  видовете триъгълници според 
страните;мерните единици за време минута и денонощие и за дължина – дециметър и метър. Да 
се усъвършенстват уменията на учениците за:  събиране и изваждане, умножение и деление с 
числата до 100; намиране на стойността на числов израз и спазване на ред на действията при 
изрази, включващи действия от различен ред, както и такива със скоби; решаване на текстови 
задачи с две пресмятания; използване на съкратен запис при работа с текстови задачи; 
намиране на обиколка на фигура; работа с практически задачи от покупко-продажби; чертане 
на изучаваните фигури в квадратна мрежа. Да се формира устойчив интерес към 
математическите знания. Да се развиват уменията за ориентиране в пространството, уменията 
за обобщаване и абстрахиране от второстепенните белези на обектите, уменията за 
класифициране. Да се създадат условия за разширяване на компетентностите за справяне в 
практически ситуации с използване на изучените знания и овладените умения. 

 
ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА  ВТОРИ 
КЛАС  

1. Числата от 21 до 100 

2. Представяне на числата до 100 като сбор от десетици и единици 

3. Дециметър. Метър 

4. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени 

5. Изваждане от двуцифрени числа 

6. Скоби. Съдружително свойство на събирането 

7. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени 
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8. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени 

9. Обиколка на триъгълник и на правоъгълник 

10. Неизвестно събираемо 

11. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени 

12. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени 

13. Видове триъгълници според страните 

14. Умножение 

15. Множител. Произведение 

16. Разместително свойство на умножението 

17. Деление 

18. Минута 

19. Денонощие 

20. Седмица. Месец. Година 

21. Мерни единици за време 

 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Познава естествените числа до 100.  Познава принципа за построяване на редицата на числата 
до 100.  Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 100. Извършва 
аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено число (табличните случаи). 
Намира неизвестно събираемо и неизвестен множител.  Познава геометричните фигури 
триъгълник, правоъгълник и квадрат и елементите им.Определя вида на триъгълник според 
страните. Познава мерните единици за дължина (дециметър, метър), време (минута, денонощие, 
седмица, месец, година) и връзката между тях.  Извършва действия с мерните единици 
дециметър и метър.  Намира обиколката на триъгълник, квадрат и правоъгълник.  Използва 
чертожна линия за измерване на страните на геометрични фигури триъгълник, квадрат и 
правоъгълник. Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „пъти повече” и 
“пъти по-малко”. Решава текстови задачи с едно и с две пресмятания.Обяснява получените 
резултати при решаване на даден проблем. Използва информация, представена в табличен и в 
схематиченвид. 
 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”БУЛВЕСТ” , учебник математика 
 
VІІ. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
1. Писмен под формата на тест  
2. Продължителност 35 мин 
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

МУЗИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 64  учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

 

Учебният предмет музика в началния етап от основната образователна степен допринася за 
развиване на музикалния потенциал на всяко дете, за себеизразяването и личностното му 
обогатяване. Независимо че някои от децата проявяват музикалните се умения в различна 
възраст и с различни усилия, обучението по музика във II клас осигурява надграждане на 
базисните знания, умения и отношения, натрупани в първи клас, и осигурява по-нататъшно 
развитие на наличните музикални способности. Учебното съдържание във втори клас е 
свързано с различните аспекти на музикалното изкуство и с изграждането на изпълнителски, 
познавателни, социални и други аспекти на музикалната компетентност на ученика. Чрез 
слушане, оценяване и разбиране на музиката децата са в състояние да изследват своите 
собствени емоции и да развиват чувството за ритъм, за ред и за последователност. Разбирането 
на знанията за музиката, в това число осмислянето и правилната употреба на основните 
понятия, се осъществява практически в процеса на дейност – изпълнение на музика, 
възприемане на музика, импровизация на ритъм и пр. Учениците участват в разнообразни 
познавателни и развиващи дейности, чрез които изразяват емоционалното отношение към 
музиката и разкриват широките й възможности за интеграция с други изкуства. Чрез 
предложения в училище музикален материал се развиват изпълнителските им умения като 
съществен фактор за пълноценно общуване с музиката. Учебната програма е структурирана в 
таблици и представя учебното съдържание тематично чрез очакваните резултати от обучението 
по всяка тема и свързаните с нея понятия. Водещ принцип при определянето на темите е 
разграничаването на основните видове дейности, присъщи на урока по музика. В този смисъл 
темите не са представени в задължителна последователност, а предполагат работата по тях да 
се преплита във всеки урок на принципа на спираловидното развитие на уменията, натрупване 
на представите и изграждане на понятията. Това дава възможност за гъвкавост при 
структуриране на учебното съдържание и преподаването му, като подпомага учителя при 
подбора на методи, средства и на музикален репертоар за пеене и слушане.  Основните теми 
във втори клас и свързаните с тях знания, умения и отношения са субектно ориентирани – 
акцентът е поставен върху активната позиция на ученика в процеса на обучение. Учебното 
съдържание предполага максимално приложение на извънучилищния опит на учениците в 
посока от познато към непознато, от най-достъпното в практически план към по-абстрактното. 
В учебното съдържание се открояват някои по-съществени нови моменти. Като нов тематичен 
акцент се въвежда „Еднаквост и различие”, чрез който се подготвят възприемането и 
осъзнаването на основните формообразуващи принципи в музиката. Въвеждат се тема и 
понятие струнни инструменти, като се изяснява и принципът на звукоизвличане при 
различните видове. 
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ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 

Целта на програмата във втори клас е да:  осигурява разширяване на усвоените знания от първи 
клас и постепенно надграждане на нови; създава предпоставки учениците да изпитват радост от 
общуването с музика, провокира техните артистичност и въображение;  създава интерес и 
изгражда умения и активност за лична и колективна творческа любителска художествена изява; 
изгражда умения в областта на основните видове музикални дейности - изпълнение, слушане и 
импровизация; дава основни знания и умения във връзка със същността на музиката и 
социалната й роля. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ВТОРИ ВКЛАС  

1. Музикална изразност 

2. Есен“ 

3. Музикални жанрове. 

4. Музика и движение 

5.  Тонови трайности 

6. Българска народна музика и обредност 

7. Метрум 

8. Мелодическо движение 

9. Чело коте 

10. Седнало е Джоре 

11. Празнична торта 

12. Рече мама да ме жени 

13. Пайдушко хоро 

14. Песен за дъждовните капки 

15. Второкласник 

16. Народните будители 

17. Знамето ни е трицветно 

18. Пролетна забава 

19. Приятелство 

20. Днес, ден славен 
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ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Пее според възможностите си пет авторски или народни песни, изучавани в 
училище.Възпроизвежда ритмичен съпровод - подражателно и по графичен модел 
Импровизира съпровод върху песен и/или инструментален откъс. Разпознава най-малко три 
характерни откъса от музикални творби, включени в репертоара за слушане, от които най-
малко два инструментални. Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. Определя 
мелодия, характер, темпо, динамика в музикални примери.  Познава по тембър мъжки хор, а по 
тембър и външен вид музикалните инструменти: флейта, китара, арфа, гъдулка, тамбура, кавал. 
Познава принципа на звукоизвличане при струнните инструменти.  Разграничава вокална и 
инструментална музика.Разпознава метрума на музика в равноделни размери (2/4 и 3/4) и в 
неравноделните размери (5/8 и7/8) в песни, изучавани в училище. Разпознава по слух и по 
графични символи тонови трайности, съответстващи на осмини, четвъртинии половини ноти. 
Определя еднаквост и различие в песни, изучавани в училище. Разграничава постепенно 
движение и скок в мелодията по слух и с помощта на графични символи. Играе право хоро и 
ръченица. Импровизира танцови движения върху музика от изучаваните жанрове. Разпознава 
основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, ръченица. Разграничава 
авторските от народните песни в репертоара за пеене. Знае три имена на композитори на песни 
и инструментални произведения, слушани в час. Коментира примери за присъствието на 
марша, валса, правото хоро и ръченицата в бита на хората. Знае характерни елементи и 
особености на коледуването, сурвакането, кукерските игри илазаруването; наричания и 
народни песни, свързани с тях. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”БУЛВЕСТ 2000” , учебник музика 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмени устен под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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по 
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САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 32 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по околен свят във ІІ клас допринася за овладяване на базисни знания, умения и 
отношения, свързани с природната и обществената среда като отправна точка за изучаване на 
учебните предмети човекът и природата и човекът и обществото в трети клас. Чрез изучаваното 
във втори клас учебно съдържание се осигуряват познавателни и емоционални предпоставки за 
обяснение на заобикалящия свят, като се изграждат основополагащи компетентности в 
областта на природните науки и се формират социални и граждански умения, насочени към 
устойчивото развитие и здравословния начин на живот. Учебната програма по околен свят за ІІ 
клас има интегративен характер, който се изразява в: съдържателно обединяване на 
разнообразни сведения за природната и обществената среда в заобикалящия детето свят; 
научно-методическо обединяване на разнообразни методи ипознавателни стратегии при 
реализиране на образователния процес с приоритетна насоченост към развитие на 
познавателния потенциал и личността на ученика. Посочените в програмата понятия се 
усвояват по емпиричен път и в обем и форма, достъпни за възрастовите възможности на 
учениците.В процеса на обучението се реализират редица дейности, които поставят детето в 
активна позиция спрямо образователното съдържание: наблюдение и регистриране на 
резултати от него; споделяне на личен познавателен, социален и емоционален опит; 
моделиране на обекти, проследяване и илюстриране на причинно-следствени връзки; изказване 
на лично становище; игрови дейности; личностно взаимодействие и работа в екип. Ученикът 
волево се съсредоточава върху изпълнението на поставена задача: решава проблемни задачи, 
изследва, визуализира, развива интерес и умения за съвместна дейност. 

 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ  

Цели на обучението по околен свят: обогатяване, систематизиране и обобщаване на сетивно-
познавателния опит на учениците чрез разнообразни дейности за ориентиране в заобикалящия 
ги природен и социален свят; развитие на познавателния потенциал и на познавателната 
активност на учениците чрез овладяване на разнообразни стратегии за учебна дейност;  
стимулиране и развитие на детските интереси и способности, формиране на личността на 
детето; изграждане на съвременни ключови компетентности. 

 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ВТОРИ  
КЛАС  

1. Уважавам хората около мен 

2. Опознавам селищата в България 

3. Разказвам за труда на 
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4. хората в моето селище 

5. Познавам транспортните средства 

6. Забележител- ностите на моето селище 

7. Моето селище в миналото и днес 

8. Познавам календара 

9. Природата около мен.Промени в природата 

10. Празнуваме зимните празници 

11. Растенията около нас 

12. Опознавам света на животните 

13. Хората – приятели на природата 

14. Празнуваме националния празник на България 

15. Какво да правя при природно бедствие 

16. Как се държа в опасни ситуации 

17. Опознавам своето тяло 

18. Живеем здравословно 

19. Как се грижа за своето здраве 

20. Празнуваме официалните празници 

21. Празнуваме 24 май 

22. България – отечество на всички български граждани 

 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Различава училището като институция и общност на ученици, учители и родители.  Изброява 
основни права и задължения на ученика. Познава особености на местоположението и 
природата на родния край.  Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към 
род и Родина. Обяснява необходимостта от спазване на правила в обществото - у дома, в 
училище, на улицата, на публични места. Разграничава опасно и безопасно поведение на детето 
като участник в уличното движение. Посочва адекватната реакция в критични за живота и 
здравето ситуации при бедствия, аварии,инциденти. Разпознава националните символи на 
Република България - знаме, герб, химн.Разпознава и определя във времето официални и 
битови празници на българските граждани. Дава примери за известни личности и събития, 
свързани с миналото и с настоящето на родния край. Разграничава неживата от живата 
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природа.Възприема себе си като част от природата и нейн приятел. Групира растенията според 
стъблата и вида на листата им. Групира диви и домашни животни. Обяснява значението на 
природното разнообразие за живота на хората. Назовава основните части на човешкото 
тяло.Изрежда сетивните органи на човека и описва тяхното предназначение.Познава правила за 
здравословен начин на живот. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”БУЛВЕСТ” , учебник околен свят  

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 32 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебната програма по технологии и предприемачество за втори клас надгражда учебното 
съдържанието от първи клас в областите на компетентност, определени в ДОС за 
общообразователната подготовка. Тя е насочена към изграждането на технологична грамотност 
на учениците, както и към възпитаване в инициативност и предприемчивост. Във втори клас 
продължава целенасочената работа за формиране на положително отношение към техниката и 
технологиите и за създаване на условия за познавателното и личностното развитие на ученика 
чрез генериране на идеи, тяхното обсъждане и вземане на решение. Работата с хартия, картон, 
леснодостъпни опаковъчни, отпадъчни и природни материали се допълва с пластмаса и 
текстилни материали. Усвояват се знания за тяхното получаване и се формират умения за 
обработка и съединяване на части на изделие от плат. Учениците се приучават да събират, 
съхраняват и използват отпадъчни материали както за обработване, така и за конструиране и 
моделиране. Знанията за техниката се обогатяват със знания за правилата за използване и 
пестене на електроенергия при ползването на домашни уреди. Чрез проучване, наблюдение и 
практическа дейност се придобиват знания и умения за размножаването на стайни растения и за 
необходимите грижи за домашните животни. Учебното съдържание по технологии и 
предприемачество във втори клас се обогатява с информация за услугите, изразходването на 
парите в семейството за потребности и желания, за семеен бюджет. Продължава и се разширява 
процесът за постигане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост. 
Продължава процесът за възпитаване на личностно значимите качества инициативност, 
предприемчивост, отговорност, усет към новото (новаторство), независимост, поемане на риск 
с оглед постигане на индивидуалните и на общите за екипа цели. Акцентира се върху 
позитивно отношение към труда, към съвременната техника и технологиите. Инициативността 
и предприемчивостта се разглеждат като следствие от осигуряваните в обучението условия за 
избор на активност - самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност, съобразно 
индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик (познавателни, емоционално-
афективни и психомоторни). Чрез комплекса оттехнологични знания и умения, обвързани с 
практиката на хората и житейския опит на учениците, продължава процесът на изграждане на 
съвременните ключови компетентности, определени с Европейската референтна рамка. 
Учебната програма включва широко разнообразие от теми и дейности, чрез които на 
практическа основа продължава усвояването на базисните технологични знания, умения и 
отношения, свързани с технологичната и икономическата грамотност на учениците като 
съществен елемент на тяхната обща култура. Чрез конкретна практическа дейност продължава 
процесът на възпитание на личностно значимите качества инициативност, предприемчивост и 
отговорност и се формира позитивно отношение към труда, към съвременната техника и 
технологиите. Инициативността и предприемчивостта се разглеждат като следствие от 
осигуряваните в обучението практико-действени условия за избор на активност - 
самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност за извършваната индивидуална 
или групова учебно-трудова дейност. Предвидените дейности в обучението във втори клас са 
практически ориентирани и допринасят за осмисляне на усвояваните знания и по другите 
учебни предмети. Във всеки урок се предвижда изработване на изделие или практически 
упражнения, свързани с овладяване на работа с инструменти и технологии за измерване, 
очертаване и обработване. Системата от понятия се разширява, но усвояването им продължава 
да се осъществява на широка сетивна основа. Новите понятия и термини се възприемат и 
осмислят в процеса на практически дейности. Темите не представят последователността на 
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учебното съдържание, а спецификата на учебния предмет, който интегрира две различни в 
съдържателно отношение области - технологии и предприемачество. 

 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Разбиране за позитивната роля на техниката и технологиите в обществото; Умения за работа по 
инструкции и образец,предлагане и дискутиране на идеи; - събуждане на интерес към предмета 
и формироне на позитивно отношение към техниката; възпитаване на дисциплинираност и 
готовност за труд; умения за самообслужване и труд в природната среда; умения за работа по 
инструкция и образец; умения за работа с достъпни материали и инструменти;  умения за 
достъпни манипулативни действия; формиране на умения за конструиране, моделиране и 
оценяване на изделията и моделите; възприемане на причинно-следствените зависимости по 
време на предметно- практическа дейност в технико-технологичната среда; развиване на 
умения и компетентности и на отговорност за работа в екип;  възпитаване на естетически вкус 
към красивото и опазване на околната среда. 
 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВТОРИ КЛАС 

1.Ключодържател 

2. Играчка от текстил 

3. Професиите на хората около нас 

4. Модерна прическа 

5. Семеен съвет 

6. Домашни уреди 

7. Катапулт 

8. Везна 

9. В света на техниката 

10. Великден 

11. Играчка от пластмаса 

12. Приказен герой 

13. Балон 

14. Царска корона 

15. Старата крепост 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ ПОДУЯНЕ “ 
106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК “, ул. Григорий Цамблак, 18 

тел:9452879; 8472181; факс 8472181; e-mail: ou106g.camblak@abv.bg 

 

 

 

V.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Използва подвижно свързване на части на изделието. Посочва предназначението на лостовете в 
техниката и бита. Използва правилно и безопасно инструменти и материали.Посочва 
съоръжения, при които се използва вятърът като алтернативен източник на енергия.Прилага 
основни правила за общуване при работа в екип. Изброява начини за студена обработка на 
хранителни продукти. Използва пестеливо материали и ресурси при изработване на 
изделия.Познава основни правила за отглеждане на домашни животни.Посочва начини за 
размножаване на растения чрез засаждане на луковица. Посочва източници за получаване на 
текстилните материали. Свързва работа в екип с постигането на обща цел.Използва 
наименования на стоки и услуги в практическа работа. Познава значимостта на популярни 
професии. Разбира, че положеният труд се заплаща. Разчита информация за конструкцията на 
изделие. Използва различни информационни източници при изработване на изделия, модели. 
Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на изделие или модел. 
Моделира, като използва разгъвки на отворени кутии. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест 2000” , учебник технологии и предприемачество 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори ЗП 

Разработена на 64 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по физическо възпитание и спорт във втори клас продължава да бъде насочено към 
овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с двигателните дейности и 
физическите упражнения. За успешното междуличностно участие учениците трябва да 
формират положително отношение към нормите и правилата на поведение и тяхното спазване в 
учебната и социалната среда. Учебното съдържание е диференцирано по пол съобразно 
спецификата на двигателно-познавателната дейност и гарантира включването в обучението и 
на ученици със специални образователни потребности. Двигателни навици и умения от 
предходната година продължават да се упражняват и усъвършенстват независимо от това, че не 
са посочени в основното учебно съдържание. Придобиването на теоретически знания се 
осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения. Планирането на учебните 
дейности за гарантиране на изпълнението на учебната програма се осъществява при спазване на 
последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност и отчитане 
на специфичните и характерни за региона климатични условия 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Образователните цели на учебната програма във втори клас са насочени към: 

Комплексно подобряване на физическата дееспособност с акцент върху развитието на 
скоростните способности на ученика в съответствие със сензитивните периоди на 
възрастта;усъвършенстване и прилагане на естествено-приложните двигателни действия в 
конкретна учебна и природна среда;овладяване на нови знания и двигателни умения за 
изпълнение на лекоатлетически и гимнастически упражнения,закалителни процедури и на 
упражнения за овладяване на основните технически елементи по вид спорт или спортна 
дисциплина;формиране на положително отношение за участие в разнообразни двигателни 
дейности, игри, спорт и туризъм;развиване на наблюдателността, активността и творческите 
прояви на детето. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВТОРИ КЛАС 

1. Координация на ръце и крака при бягане на място 

2. Бягане на разстоянието –цялостна координация 

3. Хвърляне на малка топка в цел 

4. Равновесен стоеж на един крак 

5. Равновесно ходене 

6. Обръщания на място 

7. Маршировка на място и в движение 

8. Подаване на топка с две ръце 
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9. Ловене на топка с две ръце 

10. Водене на топка с една ръка на място 

11. Заобикаляне, прескачане, провиране през препятствия 

12. Престроявания на място 

13. Хвърляне на  топка с една ръка от място 

14. Динамични упражнения 

15. Подаване на топка с две ръце 

16. Опорен прескок 

17. Хвърляне на голяма плътна  топка с две ръце от място 

18. Подаване на топка с две ръце 

19.  

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Прилага основни двигателни умения и навици, свързани с ускорително бягане, скок на дължина 
с два крака от място, скок на височина с един и два крака и хвърляне на малка и голяма топка и 
ги прилага в щафетни и подвижни игри. Притежава необходимото равнище на физическа 
дееспособност. Изпълнява ходене или бягане съобразно и индивидуалните възможности за 
участие на лица с увреждания Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание 
общоразвиващи, строеви и гимнастически упражнения. Изпълнява народен танц “Кулско хоро” 
и „Омуртарско хоро”. Изпълнява основни технически действия с топка: подаване и ловене с две 
ръце на височина на гърдите, водене с една ръка, нанасяне на удар в подвижни и спортно-
подготвителни игри, обвързани с отборните спортове - футбол и хандбал. 

 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест”  

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Практически  под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 224 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебният предмет български език и литература в началния етап на основната образователна 
степен има комплексен характер, който се изразява в единство на езикови, литературни, 
комуникативноречеви и социокултурни компетентности. Езиковото и литературното обучение 
във втори клас допринасят за постигане на съвременните ключови компетентности в 
съответствие с възрастовите психофизиологически особености на учениците. Във втори клас 
учебната програма включва учебно съдържание от различни дялове на езика – фонетика, 
морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като се поставя акцент върху: 
звуковете (гласни – съгласни и фонетичните им промени в потока на речта, корелацията на 
съгласните звукове по признака звучност-беззвучност, корелацията на гласните звукове по 
признака тесни-широки), частите на речта (съществително, прилагателно име, глагол и техните 
граматически категории), видовете изречения по цел на изказване (съобщително и 
въпросително), словосъчетанието, лексикалното значение на думата, видовете учебни речници 
– правописен, енциклопедичен и пр. В учебното съдържание по литература се акцентира върху 
определени жанрове на литературата и фолклора за деца (басня, народна песен), фигури на 
речта (повторение и изброяване), компоненти на литературното произведение (епизод, 
литературен герой); върху формирането на читателска и езикова култура. Формирането на 
знания, умения и отношения и въвеждането на нови понятия във втори клас се осъществяват на 
емпирико-описателно  равнище с опора на сетивния опит и с приоритет на практически 
значимото знание. 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ  
КЛАС  

Целите на обучението по български език и литература, свързани с:  усъвършенстване на 
уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и 
четливо; овладяване на знания за езиковите и речевите единици, за промените на звуковете в 
различни фонетични позиции, за частите на речта (съществително име, прилагателно име, 
глагол), за видовете изречения по цел на изказване; формиране на първоначална представа за 
някои пунктуационни и граматически норми;  усъвършенстване на уменията за възприемане, 
осмисляне и интерпретация на кратки по обем и достъпни като съдържание значими 
произведения от българската, световната класика и съвременната литературата за деца и 
образци на фолклора;  обогатяване на начални знания, умения и отношения, свързани с 
общочовешки ценности, национална идентичност и мултикултурна компетентност; 
усъвършенстване на уменията за ориентация в комуникативната ситуация и за конструиране на 
текст с помощта на учителя; развитие на познавателните интереси и творческите способности 
на второкласниците. 

 
 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА ВТОРИ  КЛАС  
        

1. Общуване 

2. Строеж на езика 

3. Българската азбука. Азбучен ред 

4. Речници. Правописен речник 
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5. Звуковете и буквите в българския език 

6. Правопис на гласните звукове 

7. Съгласни звукове 

8. Писане на съгласни в средата на думата 

9. Писане на съгласни в края на думата 

10. Думите в речта 

11. Съществителни имена 

12. Род и число на съществителните имена 

13. Съществителни нарицателни и съществителни собствени имена 

14. Умалителни съществителни имена 

15. Прилагателни имена 

16. Род и число на прилагателните имена 

17. Глаголи. Число на глаголите. 

18. Изговор и правопис на  

19. Три вола и лъв 

20. Де е България? 

21. Родната земя 

22. Трети март 

23. Най-хубавото„Що е то?“ 

24. Баба 

25. Тюленчето 

26. Върбови клонки 

27. Цъфнала вишня 

28. Маймуните на път 

29. Мечти 

30. Котка със звънец 

 
ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Разграничава гласни и съгласни звукове и техни признаци.  Прави проверка за правописа на 
гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата.  
Разграничава думите с ударение от думите без ударение и ги изписва правилно.  Разпознава 
глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта.Определя вида, рода и 
числото на съществителното име. Съгласува прилагателното и съществителното име по род и 
число. Знае за речниковото значение на думата.Използва азбучен ред за търсене на дума в 
речник.  Разграничава словосъчетание от изречение.Разпознава различни по цел на изказване 
изречения (съобщителни и въпросителни). Оформя пунктуационно правилно съобщително и 
въпросително изречение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На 
кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).Прилага правилата за речева учтивост (съгласие, 
несъгласие). Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната 
ситуация. Създава текст на поздравителна картичка. Прави кратко писмено описание на 
предмет. Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст. Дава 
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примери за речева учтивост при общуване. Разграничава басня и народна песен от други 
литературни и фолклорни произведения.Ориентира се в последователността на епизодите при 
развитието на действието в изучавано произведение. Отговаря на въпроси, свързани със 
съдържанието на изучавано произведение. Открива образите на героите в изучавано 
произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано 
произведение. Открива повторение, изброяване в изучавани произведения. Установява 
сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.  Чете правилно 
и с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на различни култури. Чете с 
разбиране текст от хартиена страница и дисплей. 

 
V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”Булвест ” ,  учебник по български език и литература 
 
6. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
1. Писмен  под формата на тест и устен  
2. Продължителност 70 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 48 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебният предмет изобразително изкуство има съществена роля за цялостното развитие на 
личността на ученика. В началния етап на основното образование той съдейства за изграждане 
на художествената и естетическата култура на учениците, като стимулира творческите им 
способности и развива творческия им потенциал с помощта на: емоциите и чувствата, 
въображението, паметта, мисленето, възприемането и интерпретирането на обекти от 
действителността чрез изобразителна дейност и общуване с художествени произведения. 
Предмет на обучението по изобразително изкуство в този образователен етап са естетическите 
аспекти на обектите и явленията в природата и обществото. Ето защо то допринася за 
осъзнаване на регионално, национално и световно културно наследство и неговата роля за 
създаване на положителна нагласа към културното многообразие. 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 Основната цел на прогламата е   да изгражда художествената и естетическа култура на 
учениците и води до развитие на творческите им способности, играе съществена роля за 
цялостното развитие на личността на ученика. Съдейства да се постигне разкриване на 
типологичните особености на отношението на учениците към изкуството и по този начин да се 
улесни адаптацията на личността и на групата ученици към социалната среда, да се развият 
максимално техните интелектуално-духовни, сензорно-възприемателни, емоционално-
естетически и творчески способности. Учебната програма за ІІ клас е насочена към развиване 
на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на детето през целия му 
живот чрез създаване на рисунки, апликации, пластики, художествени конструкции, изпълнени 
с разнообразни изобразителни материали и техники. Учебното съдържание е представено в 
осем теми чрез очакваните резултати от обучението по темите и новите понятия в тях, които се 
овладяват чрез практическа дейност под формата на изобразителни представи. Знанията, 
уменията и отношенията се усвояват на емпирико- описателно равнище. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ВТОРИ  КЛАС 

1. Красотата на природата. 

2. Образи и цветове. 

3. Архитектурна среда 

4. Фантазен образ 

5. Техники за работа с водни бои 

6. Петна и отпечатъци. 

7. Проект скулптура 

8. Ателие на художник 

9. Образи на растения и животни 

10. Моделиране. 
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11. Образи и цветове. 

12. Рисуване чрез издраскване 

13. Необикновени картини 

14. Конструиране 

15. Видове и жанрове. 

16. Графичен, живописен, скулптурен портрет 

17. Натюрморт от пластилин 

18. Музиката изобразена 

19. Природни бедствия 

20. Емблема. 

21. Природен пейзаж 

22. Украсяване на букви. 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Открива визуални особености на природни обекти. Разкрива многообразие на визуални 
особености на природни обекти.Посочва основни връзки между природни обекти и среда в 
реални и фантазни ситуации. Изразява емоционално-естетическо отношение към природни 
обекти. Придобива представа за най-важни визуални особености на човешки фигури и 
животни. Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения.Изобразява реални и 
фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни 
цветове.Пресъздава особености на различни фигурални образи.Дискутира въздействието на 
творби с тъмни и светли цветове. Познава най-общо професията на художника.Разграничава 
произведения на изобразителното изкуство по вид. Коментира творби от различни жанрове 
изкуство. Разбира значението на различни видове визуални знаци.Обяснява основни понятия за 
визуални знаци. Използва в изображения видове визуални знаци по тяхното предназначение в 
различна среда. Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, 
гравиране и конструиране.Разбира най-общо връзката между материал и техника. Комбинира 
различни изобразителни материали и техники. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест 2000” , учебник изобразително изкуство 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1.  Практически  под формата на тест  

2. Продължителност 70 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 
по 

МАТЕМАТИКА 
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори   ЗП 

Разработена на база 128 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по математика във втори клас от началния етап е насочено към овладяване на 
базисни знания, умения и отношения, свързани с математическата грамотност и съвременните 
ключови компетентности на учениците. Чрез него се обогатяват и разширяват аритметичните и 
геометричните знания и умения, като същевременно се развиват логическото и творческото 
мислене, уменията за боравене с информация, за самостоятелна работа и работа в екип, 
овладяват се общи способи за интелектуален труд. Учебната програма по математика за втори 
клас надгражда съдържателно програмата за първи клас. В нея са включени елементи от 
следните области на математическата компетентност: „Числа“, „Геометрични фигури и тела“, 
„Измерване“ и „Моделиране“. Учебното съдържание е разпределено в четирите теми „Числата 
21, 22, 23, ..., 99, 100“, „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“, „Събиране 
и изваждане на числата до 100 с преминаване“, „Таблично умножение и деление“. Всяка тема 
съдържа очаквани резултати и понятия от различните области на компетентност и предполага 
реализирането на вътрешнопредметни връзки. В основата на интeрдисциплинарния подход са 
аритметичните знания, които са представени в единство с геометричните. Формулировката на 
темите позволява прилагането на различни методически решения и интегриране на знания и 
умения от различните области на математическата компетентност. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС  

Да се задълбочат знанията на учениците за:  числата до 100;  аритметичните действия събиране 
и изваждане с числата до 100; табличното умножение и деление и свойствата на умножението; 
връзката между аритметичните действия събиране и изваждане, връзката между умножението и 
делението, както и между събирането и умножението;  видовете триъгълници според 
страните;мерните единици за време минута и денонощие и за дължина – дециметър и метър. Да 
се усъвършенстват уменията на учениците за:  събиране и изваждане, умножение и деление с 
числата до 100; намиране на стойността на числов израз и спазване на ред на действията при 
изрази, включващи действия от различен ред, както и такива със скоби; решаване на текстови 
задачи с две пресмятания; използване на съкратен запис при работа с текстови задачи; 
намиране на обиколка на фигура; работа с практически задачи от покупко-продажби; чертане 
на изучаваните фигури в квадратна мрежа. Да се формира устойчив интерес към 
математическите знания. Да се развиват уменията за ориентиране в пространството, уменията 
за обобщаване и абстрахиране от второстепенните белези на обектите, уменията за 
класифициране. Да се създадат условия за разширяване на компетентностите за справяне в 
практически ситуации с използване на изучените знания и овладените умения. 

 
ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА  ВТОРИ 
КЛАС  

1. Числата от 21 до 100 

2. Представяне на числата до 100 като сбор от десетици и единици 

3. Дециметър. Метър 

4. Събиране на двуцифрени числа с едноцифрени 

5. Изваждане от двуцифрени числа 

6. Скоби. Съдружително свойство на събирането 

7. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени 
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8. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени 

9. Обиколка на триъгълник и на правоъгълник 

10. Неизвестно събираемо 

11. Събиране на двуцифрени числа с двуцифрени 

12. Изваждане на двуцифрени числа от двуцифрени 

13. Видове триъгълници според страните 

14. Умножение 

15. Множител. Произведение 

16. Разместително свойство на умножението 

17. Деление 

18. Минута 

19. Денонощие 

20. Седмица. Месец. Година 

21. Мерни единици за време 

 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Познава естествените числа до 100.  Познава принципа за построяване на редицата на числата 
до 100.  Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 100. Извършва 
аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено число (табличните случаи). 
Намира неизвестно събираемо и неизвестен множител.  Познава геометричните фигури 
триъгълник, правоъгълник и квадрат и елементите им.Определя вида на триъгълник според 
страните. Познава мерните единици за дължина (дециметър, метър), време (минута, денонощие, 
седмица, месец, година) и връзката между тях.  Извършва действия с мерните единици 
дециметър и метър.  Намира обиколката на триъгълник, квадрат и правоъгълник.  Използва 
чертожна линия за измерване на страните на геометрични фигури триъгълник, квадрат и 
правоъгълник. Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „пъти повече” и 
“пъти по-малко”. Решава текстови задачи с едно и с две пресмятания.Обяснява получените 
резултати при решаване на даден проблем. Използва информация, представена в табличен и в 
схематиченвид. 
 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”БУЛВЕСТ” , учебник математика 
 
VІІ. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
1. Писмен под формата на тест  
2. Продължителност 35 мин 
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

МУЗИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 64  учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

 

Учебният предмет музика в началния етап от основната образователна степен допринася за 
развиване на музикалния потенциал на всяко дете, за себеизразяването и личностното му 
обогатяване. Независимо че някои от децата проявяват музикалните се умения в различна 
възраст и с различни усилия, обучението по музика във II клас осигурява надграждане на 
базисните знания, умения и отношения, натрупани в първи клас, и осигурява по-нататъшно 
развитие на наличните музикални способности. Учебното съдържание във втори клас е 
свързано с различните аспекти на музикалното изкуство и с изграждането на изпълнителски, 
познавателни, социални и други аспекти на музикалната компетентност на ученика. Чрез 
слушане, оценяване и разбиране на музиката децата са в състояние да изследват своите 
собствени емоции и да развиват чувството за ритъм, за ред и за последователност. Разбирането 
на знанията за музиката, в това число осмислянето и правилната употреба на основните 
понятия, се осъществява практически в процеса на дейност – изпълнение на музика, 
възприемане на музика, импровизация на ритъм и пр. Учениците участват в разнообразни 
познавателни и развиващи дейности, чрез които изразяват емоционалното отношение към 
музиката и разкриват широките й възможности за интеграция с други изкуства. Чрез 
предложения в училище музикален материал се развиват изпълнителските им умения като 
съществен фактор за пълноценно общуване с музиката. Учебната програма е структурирана в 
таблици и представя учебното съдържание тематично чрез очакваните резултати от обучението 
по всяка тема и свързаните с нея понятия. Водещ принцип при определянето на темите е 
разграничаването на основните видове дейности, присъщи на урока по музика. В този смисъл 
темите не са представени в задължителна последователност, а предполагат работата по тях да 
се преплита във всеки урок на принципа на спираловидното развитие на уменията, натрупване 
на представите и изграждане на понятията. Това дава възможност за гъвкавост при 
структуриране на учебното съдържание и преподаването му, като подпомага учителя при 
подбора на методи, средства и на музикален репертоар за пеене и слушане.  Основните теми 
във втори клас и свързаните с тях знания, умения и отношения са субектно ориентирани – 
акцентът е поставен върху активната позиция на ученика в процеса на обучение. Учебното 
съдържание предполага максимално приложение на извънучилищния опит на учениците в 
посока от познато към непознато, от най-достъпното в практически план към по-абстрактното. 
В учебното съдържание се открояват някои по-съществени нови моменти. Като нов тематичен 
акцент се въвежда „Еднаквост и различие”, чрез който се подготвят възприемането и 
осъзнаването на основните формообразуващи принципи в музиката. Въвеждат се тема и 
понятие струнни инструменти, като се изяснява и принципът на звукоизвличане при 
различните видове. 
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ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 

Целта на програмата във втори клас е да:  осигурява разширяване на усвоените знания от първи 
клас и постепенно надграждане на нови; създава предпоставки учениците да изпитват радост от 
общуването с музика, провокира техните артистичност и въображение;  създава интерес и 
изгражда умения и активност за лична и колективна творческа любителска художествена изява; 
изгражда умения в областта на основните видове музикални дейности - изпълнение, слушане и 
импровизация; дава основни знания и умения във връзка със същността на музиката и 
социалната й роля. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ВТОРИ ВКЛАС  

1. Музикална изразност 

2. Есен“ 

3. Музикални жанрове. 

4. Музика и движение 

5.  Тонови трайности 

6. Българска народна музика и обредност 

7. Метрум 

8. Мелодическо движение 

9. Чело коте 

10. Седнало е Джоре 

11. Празнична торта 

12. Рече мама да ме жени 

13. Пайдушко хоро 

14. Песен за дъждовните капки 

15. Второкласник 

16. Народните будители 

17. Знамето ни е трицветно 

18. Пролетна забава 

19. Приятелство 

20. Днес, ден славен 
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ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Пее според възможностите си пет авторски или народни песни, изучавани в 
училище.Възпроизвежда ритмичен съпровод - подражателно и по графичен модел 
Импровизира съпровод върху песен и/или инструментален откъс. Разпознава най-малко три 
характерни откъса от музикални творби, включени в репертоара за слушане, от които най-
малко два инструментални. Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. Определя 
мелодия, характер, темпо, динамика в музикални примери.  Познава по тембър мъжки хор, а по 
тембър и външен вид музикалните инструменти: флейта, китара, арфа, гъдулка, тамбура, кавал. 
Познава принципа на звукоизвличане при струнните инструменти.  Разграничава вокална и 
инструментална музика.Разпознава метрума на музика в равноделни размери (2/4 и 3/4) и в 
неравноделните размери (5/8 и7/8) в песни, изучавани в училище. Разпознава по слух и по 
графични символи тонови трайности, съответстващи на осмини, четвъртинии половини ноти. 
Определя еднаквост и различие в песни, изучавани в училище. Разграничава постепенно 
движение и скок в мелодията по слух и с помощта на графични символи. Играе право хоро и 
ръченица. Импровизира танцови движения върху музика от изучаваните жанрове. Разпознава 
основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, ръченица. Разграничава 
авторските от народните песни в репертоара за пеене. Знае три имена на композитори на песни 
и инструментални произведения, слушани в час. Коментира примери за присъствието на 
марша, валса, правото хоро и ръченицата в бита на хората. Знае характерни елементи и 
особености на коледуването, сурвакането, кукерските игри илазаруването; наричания и 
народни песни, свързани с тях. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”БУЛВЕСТ 2000” , учебник музика 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмени устен под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 32 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по околен свят във ІІ клас допринася за овладяване на базисни знания, умения и 
отношения, свързани с природната и обществената среда като отправна точка за изучаване на 
учебните предмети човекът и природата и човекът и обществото в трети клас. Чрез изучаваното 
във втори клас учебно съдържание се осигуряват познавателни и емоционални предпоставки за 
обяснение на заобикалящия свят, като се изграждат основополагащи компетентности в 
областта на природните науки и се формират социални и граждански умения, насочени към 
устойчивото развитие и здравословния начин на живот. Учебната програма по околен свят за ІІ 
клас има интегративен характер, който се изразява в: съдържателно обединяване на 
разнообразни сведения за природната и обществената среда в заобикалящия детето свят; 
научно-методическо обединяване на разнообразни методи ипознавателни стратегии при 
реализиране на образователния процес с приоритетна насоченост към развитие на 
познавателния потенциал и личността на ученика. Посочените в програмата понятия се 
усвояват по емпиричен път и в обем и форма, достъпни за възрастовите възможности на 
учениците.В процеса на обучението се реализират редица дейности, които поставят детето в 
активна позиция спрямо образователното съдържание: наблюдение и регистриране на 
резултати от него; споделяне на личен познавателен, социален и емоционален опит; 
моделиране на обекти, проследяване и илюстриране на причинно-следствени връзки; изказване 
на лично становище; игрови дейности; личностно взаимодействие и работа в екип. Ученикът 
волево се съсредоточава върху изпълнението на поставена задача: решава проблемни задачи, 
изследва, визуализира, развива интерес и умения за съвместна дейност. 

 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ  

Цели на обучението по околен свят: обогатяване, систематизиране и обобщаване на сетивно-
познавателния опит на учениците чрез разнообразни дейности за ориентиране в заобикалящия 
ги природен и социален свят; развитие на познавателния потенциал и на познавателната 
активност на учениците чрез овладяване на разнообразни стратегии за учебна дейност;  
стимулиране и развитие на детските интереси и способности, формиране на личността на 
детето; изграждане на съвременни ключови компетентности. 

 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ВТОРИ  
КЛАС  

1. Уважавам хората около мен 

2. Опознавам селищата в България 

3. Разказвам за труда на 
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4. хората в моето селище 

5. Познавам транспортните средства 

6. Забележител- ностите на моето селище 

7. Моето селище в миналото и днес 

8. Познавам календара 

9. Природата около мен.Промени в природата 

10. Празнуваме зимните празници 

11. Растенията около нас 

12. Опознавам света на животните 

13. Хората – приятели на природата 

14. Празнуваме националния празник на България 

15. Какво да правя при природно бедствие 

16. Как се държа в опасни ситуации 

17. Опознавам своето тяло 

18. Живеем здравословно 

19. Как се грижа за своето здраве 

20. Празнуваме официалните празници 

21. Празнуваме 24 май 

22. България – отечество на всички български граждани 

 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Различава училището като институция и общност на ученици, учители и родители.  Изброява 
основни права и задължения на ученика. Познава особености на местоположението и 
природата на родния край.  Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към 
род и Родина. Обяснява необходимостта от спазване на правила в обществото - у дома, в 
училище, на улицата, на публични места. Разграничава опасно и безопасно поведение на детето 
като участник в уличното движение. Посочва адекватната реакция в критични за живота и 
здравето ситуации при бедствия, аварии,инциденти. Разпознава националните символи на 
Република България - знаме, герб, химн.Разпознава и определя във времето официални и 
битови празници на българските граждани. Дава примери за известни личности и събития, 
свързани с миналото и с настоящето на родния край. Разграничава неживата от живата 
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природа.Възприема себе си като част от природата и нейн приятел. Групира растенията според 
стъблата и вида на листата им. Групира диви и домашни животни. Обяснява значението на 
природното разнообразие за живота на хората. Назовава основните части на човешкото 
тяло.Изрежда сетивните органи на човека и описва тяхното предназначение.Познава правила за 
здравословен начин на живот. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”БУЛВЕСТ” , учебник околен свят  

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори  ЗП 

Разработена на база 32 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебната програма по технологии и предприемачество за втори клас надгражда учебното 
съдържанието от първи клас в областите на компетентност, определени в ДОС за 
общообразователната подготовка. Тя е насочена към изграждането на технологична грамотност 
на учениците, както и към възпитаване в инициативност и предприемчивост. Във втори клас 
продължава целенасочената работа за формиране на положително отношение към техниката и 
технологиите и за създаване на условия за познавателното и личностното развитие на ученика 
чрез генериране на идеи, тяхното обсъждане и вземане на решение. Работата с хартия, картон, 
леснодостъпни опаковъчни, отпадъчни и природни материали се допълва с пластмаса и 
текстилни материали. Усвояват се знания за тяхното получаване и се формират умения за 
обработка и съединяване на части на изделие от плат. Учениците се приучават да събират, 
съхраняват и използват отпадъчни материали както за обработване, така и за конструиране и 
моделиране. Знанията за техниката се обогатяват със знания за правилата за използване и 
пестене на електроенергия при ползването на домашни уреди. Чрез проучване, наблюдение и 
практическа дейност се придобиват знания и умения за размножаването на стайни растения и за 
необходимите грижи за домашните животни. Учебното съдържание по технологии и 
предприемачество във втори клас се обогатява с информация за услугите, изразходването на 
парите в семейството за потребности и желания, за семеен бюджет. Продължава и се разширява 
процесът за постигане на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост. 
Продължава процесът за възпитаване на личностно значимите качества инициативност, 
предприемчивост, отговорност, усет към новото (новаторство), независимост, поемане на риск 
с оглед постигане на индивидуалните и на общите за екипа цели. Акцентира се върху 
позитивно отношение към труда, към съвременната техника и технологиите. Инициативността 
и предприемчивостта се разглеждат като следствие от осигуряваните в обучението условия за 
избор на активност - самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност, съобразно 
индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик (познавателни, емоционално-
афективни и психомоторни). Чрез комплекса оттехнологични знания и умения, обвързани с 
практиката на хората и житейския опит на учениците, продължава процесът на изграждане на 
съвременните ключови компетентности, определени с Европейската референтна рамка. 
Учебната програма включва широко разнообразие от теми и дейности, чрез които на 
практическа основа продължава усвояването на базисните технологични знания, умения и 
отношения, свързани с технологичната и икономическата грамотност на учениците като 
съществен елемент на тяхната обща култура. Чрез конкретна практическа дейност продължава 
процесът на възпитание на личностно значимите качества инициативност, предприемчивост и 
отговорност и се формира позитивно отношение към труда, към съвременната техника и 
технологиите. Инициативността и предприемчивостта се разглеждат като следствие от 
осигуряваните в обучението практико-действени условия за избор на активност - 
самостоятелно вземане на решение и поемане на отговорност за извършваната индивидуална 
или групова учебно-трудова дейност. Предвидените дейности в обучението във втори клас са 
практически ориентирани и допринасят за осмисляне на усвояваните знания и по другите 
учебни предмети. Във всеки урок се предвижда изработване на изделие или практически 
упражнения, свързани с овладяване на работа с инструменти и технологии за измерване, 
очертаване и обработване. Системата от понятия се разширява, но усвояването им продължава 
да се осъществява на широка сетивна основа. Новите понятия и термини се възприемат и 
осмислят в процеса на практически дейности. Темите не представят последователността на 
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учебното съдържание, а спецификата на учебния предмет, който интегрира две различни в 
съдържателно отношение области - технологии и предприемачество. 

 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Разбиране за позитивната роля на техниката и технологиите в обществото; Умения за работа по 
инструкции и образец,предлагане и дискутиране на идеи; - събуждане на интерес към предмета 
и формироне на позитивно отношение към техниката; възпитаване на дисциплинираност и 
готовност за труд; умения за самообслужване и труд в природната среда; умения за работа по 
инструкция и образец; умения за работа с достъпни материали и инструменти;  умения за 
достъпни манипулативни действия; формиране на умения за конструиране, моделиране и 
оценяване на изделията и моделите; възприемане на причинно-следствените зависимости по 
време на предметно- практическа дейност в технико-технологичната среда; развиване на 
умения и компетентности и на отговорност за работа в екип;  възпитаване на естетически вкус 
към красивото и опазване на околната среда. 
 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВТОРИ КЛАС 

1.Ключодържател 

2. Играчка от текстил 

3. Професиите на хората около нас 

4. Модерна прическа 

5. Семеен съвет 

6. Домашни уреди 

7. Катапулт 

8. Везна 

9. В света на техниката 

10. Великден 

11. Играчка от пластмаса 

12. Приказен герой 

13. Балон 

14. Царска корона 

15. Старата крепост 
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V.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Използва подвижно свързване на части на изделието. Посочва предназначението на лостовете в 
техниката и бита. Използва правилно и безопасно инструменти и материали.Посочва 
съоръжения, при които се използва вятърът като алтернативен източник на енергия.Прилага 
основни правила за общуване при работа в екип. Изброява начини за студена обработка на 
хранителни продукти. Използва пестеливо материали и ресурси при изработване на 
изделия.Познава основни правила за отглеждане на домашни животни.Посочва начини за 
размножаване на растения чрез засаждане на луковица. Посочва източници за получаване на 
текстилните материали. Свързва работа в екип с постигането на обща цел.Използва 
наименования на стоки и услуги в практическа работа. Познава значимостта на популярни 
професии. Разбира, че положеният труд се заплаща. Разчита информация за конструкцията на 
изделие. Използва различни информационни източници при изработване на изделия, модели. 
Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на изделие или модел. 
Моделира, като използва разгъвки на отворени кутии. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест 2000” , учебник технологии и предприемачество 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас втори ЗП 

Разработена на 64 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по физическо възпитание и спорт във втори клас продължава да бъде насочено към 
овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с двигателните дейности и 
физическите упражнения. За успешното междуличностно участие учениците трябва да 
формират положително отношение към нормите и правилата на поведение и тяхното спазване в 
учебната и социалната среда. Учебното съдържание е диференцирано по пол съобразно 
спецификата на двигателно-познавателната дейност и гарантира включването в обучението и 
на ученици със специални образователни потребности. Двигателни навици и умения от 
предходната година продължават да се упражняват и усъвършенстват независимо от това, че не 
са посочени в основното учебно съдържание. Придобиването на теоретически знания се 
осъществява паралелно с овладяването на двигателните умения. Планирането на учебните 
дейности за гарантиране на изпълнението на учебната програма се осъществява при спазване на 
последователността на етапите на обучението в двигателно-познавателната дейност и отчитане 
на специфичните и характерни за региона климатични условия 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

Образователните цели на учебната програма във втори клас са насочени към: 

Комплексно подобряване на физическата дееспособност с акцент върху развитието на 
скоростните способности на ученика в съответствие със сензитивните периоди на 
възрастта;усъвършенстване и прилагане на естествено-приложните двигателни действия в 
конкретна учебна и природна среда;овладяване на нови знания и двигателни умения за 
изпълнение на лекоатлетически и гимнастически упражнения,закалителни процедури и на 
упражнения за овладяване на основните технически елементи по вид спорт или спортна 
дисциплина;формиране на положително отношение за участие в разнообразни двигателни 
дейности, игри, спорт и туризъм;развиване на наблюдателността, активността и творческите 
прояви на детето. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВТОРИ КЛАС 

1. Координация на ръце и крака при бягане на място 

2. Бягане на разстоянието –цялостна координация 

3. Хвърляне на малка топка в цел 

4. Равновесен стоеж на един крак 

5. Равновесно ходене 

6. Обръщания на място 

7. Маршировка на място и в движение 

8. Подаване на топка с две ръце 
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9. Ловене на топка с две ръце 

10. Водене на топка с една ръка на място 

11. Заобикаляне, прескачане, провиране през препятствия 

12. Престроявания на място 

13. Хвърляне на  топка с една ръка от място 

14. Динамични упражнения 

15. Подаване на топка с две ръце 

16. Опорен прескок 

17. Хвърляне на голяма плътна  топка с две ръце от място 

18. Подаване на топка с две ръце 

19.  

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Прилага основни двигателни умения и навици, свързани с ускорително бягане, скок на дължина 
с два крака от място, скок на височина с един и два крака и хвърляне на малка и голяма топка и 
ги прилага в щафетни и подвижни игри. Притежава необходимото равнище на физическа 
дееспособност. Изпълнява ходене или бягане съобразно и индивидуалните възможности за 
участие на лица с увреждания Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание 
общоразвиващи, строеви и гимнастически упражнения. Изпълнява народен танц “Кулско хоро” 
и „Омуртарско хоро”. Изпълнява основни технически действия с топка: подаване и ловене с две 
ръце на височина на гърдите, водене с една ръка, нанасяне на удар в подвижни и спортно-
подготвителни игри, обвързани с отборните спортове - футбол и хандбал. 

 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест”  

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Практически  под формата на тест  

2. Продължителност 35 мин 

 

 

 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ ПОДУЯНЕ “ 
106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК “, ул. Григорий Цамблак, 18 

тел:9452879; 8472181; факс 8472181; e-mail: ou106g.camblak@abv.bg 

 

 

 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ ПОДУЯНЕ “ 
106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК “, ул. Григорий Цамблак, 18 

тел:9452879; 8472181; факс 8472181; e-mail: ou106g.camblak@abv.bg 

 

 

 

 

Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 
 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 
по 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 224 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от 
езиковото и литературното обучение в културно-образователната област “Български език и 
литература” в системата на общообразователната подготовка. В трети клас продължава 
процесът на овладяване на знания за езика и литературата, като усвоените в предходните два 
класа знания за езиковите и речевите единици, и за художествената образност се уточняват и 
задълбочават, обогатяват и надграждат. Включва се и нова информация за езиковите единици, 
нови за учениците части на речта, както и литературни произведения от други литературни 
видове. Формираните в първи и втори клас комуникативно – речеви умения и компетентности 
се усъвършенстват и допълват чрез езиковото и литературното обучение, и чрез специалните за 
тази цел уроци в трети клас. Обучението по български език и литература, формирането на 
комуникативно – речеви умения съставят и определят комплексния характер на учебния 
предмет “Български език и литература” в трети клас. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ТРЕТИ КЛАС  

Чрез обучението по български език и литература в трети клас се цели: • усъвършенстване на 
уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и 
четливо; • задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и 
речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми; 
• усъвършенстване на уменията на учениците за възприемане и осмисляне на художествен 
текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при изучаване на достъпни за възрастта 
литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни 
текстове и споделяне на впечатления от прочетеното; • усъвършенстване на комуникативно – 
речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с 
комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за 
конструиране на текст; за създаване на собствен текст по словесна или визуална опора; • 
развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните 
интереси и творческите способности на третокласниците; • формиране на отношение на 
толерантност и уважение към културната различност и мултиетничността, приобщаване към 
общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за национална идентичност. 
 
 

 
 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА ТРЕТИ КЛАС  

1. Текст повествование и текст описание. Нехудожествен и художествен текст 

2. Редактиране на текст 

3. Възклицателно изречение. 

4. Подбудително изречение. 

5. Дума. Значение на думата. 

6. Състав на думата. Корен 

7. Представка. Представка 

8. Наставка. 

9. Членуване на съществителните имена 
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10. Степенуване на прилагателните имена. 

11. Прилагателно име. 

12. Лични местоимения. 

13. Глагол. Лице на глагола. 

14. Време на глагола. Сегашно време. 

15. Минало свършено време на глагола 

16. Бъдеше време на глагола 

17. Спомагателен глагол съм 

18. Малкия мъж 

19. Карнавал в гората 

20. Подарък 

21. Три съвета 

22. Умна девойка 

23. Мара Пепеляшка 

24. Малкият принц  

25. Мечо Пух 

26. Болният лебед 

27. Тошко Африкански 

28. Заветът на Левски 

29. Майчина сълза 

30. При слънцето 

31. Кирил и Методий 

32. Земя 

 
 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 
В резултат на обучението по български език и литература в трети клас се очаква учениците: 

Да са усвоили образци на речево поведение и да избират правилни образци на речеви етикет. 
Да владеят основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пишат 
четливо и правилно думи с правописни особености, могат правилно да пренасят части от 
думата на нов ред.Да познават звуковете в българската фонемна система с оглед на техните 
противопоставяния и правописни особености, произтичащи от това.Да познават частите на 
речта - съществителни, прилагателни, глаголи, числителни имена, от гледна точка на тяхната 
употреба, граматическо значение, правоговорни и правописни особености. Да разграничават 
видовете изречения по цел на изказване и да знаят правописа им. Да създават текстове в 
писмена форма - правилно и съдържателно да съчиняват текстове и да предават съдържанието 
на приказка, басня, разказ, откъс от роман, текст от енциклопедия. Да четат с удоволствие и 
разбиране литературни произведения от българската и световната детска литература. 
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V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”Булвест2000” , учебник български език и литература 
 
6. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
 
1. Писмен под формата на тест и устен  
2. Продължителност 80 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 32 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебната програма по “Домашен бит и техника” за трети клас е част от програмите в културно-
образователната област “Бит и технологии” и е насочена към изграждане на технологичната 
грамотност и компетентност на учениците като съществена част от тяхната общообразователна 
подготовка. Учебната програма включва широко разнообразие от теми, проблеми и дейности, 
които доразвиват и надграждат придобитите във втори клас знания, умения и отношения. Те са 
условно групирани в четири обобщени теми, в които се комбинират различни дейности, но 
една от тях се определя като приоритетна - моделиране, обработване, запознаване с техниката, 
грижа за животни и растения. Увеличават се очакваните резултати на ниво учебна програма. 
Чрез тях започва покриването на Държавните образователни изисквания по всички ядра. 
Дейностите отново са приоритетно ориентирани към позитивно отношение към техниката и 
технологиите и разкриването на техните възможности за развитието на обществото и 
опазването на околната среда. В центъра на обучението са практическите дейности като среда 
за развитие на познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците, вкл. 
тяхната културна, религиозна и етническа толерантност. Процесът на обучение се ориентира не 
толкова към крайните резултати от практическата работа, колкото към процесите, технологиите 
за тяхното постигане. Увеличава се делът на самостоятелната работа и “ученето чрез 
откриване”. Въпреки че преобладаващата част от времето е предвидена за работа по образец и 
инструкции, учениците по-често започват да проучват, предлагат и дискутират идеи, 
проверяват свойства на материали, тестват модели, макети и др. Увеличават се дейностите по 
решаване на проблеми, опитната работа и работата по проекти. При всички тези дейности 
учителят ръководи, насочва и консултира, за да стане по-ефективно усвояването на знания за 
техниката и технологиите. Работата с хартия, картон, лесно достъпни, подръчни, опаковъчни и 
отпадъчни материали, вкл. метално фолио, е отново основна в обучението по “Домашен бит и 
техника”. Учениците се приучват да събират, съхраняват и използват тези материали както за 
обработване, така и за конструиране и моделиране. Предвидени са повече дейности, 
ориентирани към “ученето чрез трансфер”, които създават условия да се прилагат много знания 
и умения от други учебни дисциплини. 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА 

Целта на обучението по “Домашен бит и техника” е с практически дейности да се разширява 
технологичната култура и грамотност на учениците чрез:обогатяване на знанията за техниката 
и технологиите и тяхната роля в обществото;  формиране на умения за генериране и изясняване 
на идеи и предложения;  разширяване на знанията и уменията за обработване на достъпни 
материали, вкл. и метално фолио;  формиране на умения за моделиране и използване на 
механизми, вкл. макари и наклонени равнини;  развитие и обогатяване на уменията за работа в 
екип, на стремежа към успех и самоутвърждаване. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ДОМАШЕН БИТ И 
ТЕХНИКА ТРЕТИ КЛАС  

1.Материали за строителство 

2.Замък 

3.Календар 
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4.Моливник 

5.Кутия за подаръци 

6.Часовник 

7.Мартеница 

8. Грижа за книгите 

9.Компютър 

10. Домашен любимец 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Предлага и дискутира идеи. Проектира изделия,като работи по инструкции и образец. Оценява 
своята и работата на другите. Назовава материали и основните им технологични свойства. 
Обработва разнообразни материали. Използва различни начини за комбиниране и сглобяване. 
Познава работата с някои уреди и апарати. Моделира, като използва аналози на прости 
механизми. Ползва различни информационни източници. Описва технологични дейности в 
отделните професии. : Използва и съхранява правилно и безопасно инструменти и материали.  

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест2000” , учебник Домашен бит и техника 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 40 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 64 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Тази програма описва задължителното обучение по изобразително изкуство в ІІІ клас, което 
започва в І клас и се надгражда в следващите класове. В началния образователен етап той 
съдейства за изграждане на художествената и естетическа култура на учениците като 
стимулира творческите им способности. Обучението по изобразително изкуство е съобразено 
както с многообразието на конкретните условия за обучение, така и с индивидуалните интереси 
и потребности на ученика за:  изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни 
средства;  изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от 
действителността и творби на изобразителното изкуство;  развиване на практически опит за 
работа с изобразителни материали и техники;  формиране на интерес към националното и 
световното културно-историческо наследство и художествена култура. Предмет на обучението 
по изобразително изкуство в начален етап са естетическите аспекти на явленията в природата и 
обществото. В началния образователен етап то допринася за осъзнаване на значението на 
регионалното, националното и световното културно наследство и за изграждане на 
толерантност и положителна нагласа към културното многообразие. Акцент в обучението по 
изобразително изкуство в ІІІ клас са: знания, умения и отношения, свързани с архитектурната 
среда; познаване на основни принципи за създаване на декоративни образи; знания на 
практическа основа за народното творчество и приложните изкуства; експериментиране и 
прилагане на изобразителни технологии за печатане, рисуване и моделиране; познания за 
основните визуални знакови системи в различни области на живота, осигуряващи възможност 
за по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда. 2 Реализацията на учебната 
програма за ІІІ клас осигурява формиране на съвременните ключови компетентности, 
ориентирани към развитие на личността и учене през целия живот. В обучението по 
изобразително изкуство в ІІІ клас се усвояват следните понятия с интегрален и 
междудисциплинарен характер: архитектурна среда, народно творчество, обредни предмети, 
композиция, контраст, стилизация, ритъм, симетрия, технология. Учебното съдържание по 
изобразително изкуство в ІІІ клас е обособено в девет теми чрез очакваните резултати от 
обучението на ниво „тема” и нови понятия. Новите знания и понятия се изясняват и формират 
чрез практическа дейност под формата на изобразителни представи. Знанията, уменията и 
отношения се усвояват на емпирико-описателно равнище. 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Обучението по изобразително изкуство в трети клас си поставя следните цели: Усвояване на 
разнообразни изразни средства, изобразителни материали и техники. Емоционално общуване с 
произведения на изобразителното изкуство и народното творчество.  Разбиране значението на 
различни форми на визуална комуникация в определена среда.  Изразяване чрез образи на 
собствени мисли, чувства и отношения. Развитие на зрителните възприятия, представи и 
въображение.  Съпричастие към проблеми на околната среда: екологична защита, права на 
детето, национални и общочовешки хуманитарни ценности. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ТРЕТИ КЛАС 

1. Живот в природата. Живот в града 

2. Топли и студени цветове 
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3. Вътрешни и външни образи 

4. Природни форми 

5. Батик върху хартия 

6. Фигура на животно 

7. Картичка за Коледа и Нова година 

8. Фантазен образ 

9. Натюрморт с контрастни цветове 

10. Цветна монотипия 

11. Весели и тъжни герои 

12. Превръщане на обемни форми в образи 

13. Плакат за опазване на околната среда 

14. Цветни фигури 

15. Десен за плат 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Обучението по изобразително изкуство в ІІІ клас е естествено продължение на обучението от 
предходните класове. Учебното съдържание по изобразително изкуство включва основни 
проблеми на: Възприемане на действителността ,възприемане на изкуството. 

Учебно-творческа изобразителна дейност. Изобразителните възможности на учениците от 
трети клас са свързани с умение по-добре да организират изпълнението на поставените 
изобразителни задачи. Учениците проявяват по-голяма критичност и самокритичност, 
анализират резултатите по-обективно, обичат да разказват, фантазират и мечтаят. 

Резултатите трябва да отразяват знания и умения за:Обогатяване представите за реални и 
фантазни образи. Изразяване на настроение и собствено отношение към проблемите 
наоколната среда.Владеене на разнообразни изобразителни средства, материали и техники. 
Участие във форми на визуална комуникация.Възприемане на произведения от 
изобразителното изкуство и народното творчество. Ползване образци от народното 
художествено творчество в изобразителната дейност. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Просвета” , учебник изобразително изкуство 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 80 мин 
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Утвърждавам 

Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 
МАТЕМАТИКА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 112 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебната програма обхваща учебното съдържание от задължителната подготовка по 
математика в III клас на началния образователен етап и определя базисните знания, 
умения и отношения, свързани с математическата компетентност на ученика. Тя 
представя в единство аритметичните и геометричните знания и осигурява изграждането 
на съвременните ключови компетентности на ученика. Математиката като учебен 
предмет има важна роля в реализацията на целите на началното образование поради 
това, че развива комплексно личностните качества на ученика. В този смисъл учебната 
програма е насочена към придобиване на универсални умения за учене, решаване на 
проблеми, извличане на информация и т.н. Учебното съдържание, включено в 
програмата по математика за III клас, е естествено продължение на учебното 
съдържание от II клас, като същевременно разширява и задълбочава очакваните 
резултати и понятията от четирите области на компетентност: „Числа“, „Геометрични 
фигури и тела”, „Измерване“ и „Моделиране“. В област на компетентност „Числа“ за 
този клас са включени трицифрените числа и се надграждат знанията за десетичната 
бройна система, като същевременно се прави подготовка за изучаването на дробните 
числа в прогимназиалния етап на образование. Изучените в III клас геометрични 
фигури са представени чрез елементите и някои от свойствата им. За област 
„Измерване“ акцентът в този клас е върху връзката между изучаваните еднородни 
мерни единици. Уменията за моделиране се развиват чрез текстови задачи в права и 
косвена форма с три пресмятания. Учебното съдържание е разпределено в пет теми: 
„Числата до 1000“, „Събиране и изваждане с числата до 1000 без преминаване“, 
„Събиране и изваждане с числата до 1000 с преминаване“, „Умножение на двуцифрено 
и трицифрено число с едноцифрено число“, „Деление на двуцифрено и трицифрено 
число с едноцифрено число“. Всяка от темите включва очаквани резултати от четирите 
области на компетентност, както и понятия, изучавани на емпирична основа. Те се 
реализират последователно, като са възможни различни методически решения за 
постигане на очакваните резултати от обучението по всяка от темите. 

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКАВ ТРЕТИ КЛАС  

 
 Усвояване на числата до 1000, редицата на естествените числа до 1000 и позиционния 
принцип за представяне на тези числа в десетичната бройна система.   Усвояване на 
действията събиране и изваждане на трицифрени числа и техни свойства.  Усвояване на 
действията умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрени и техни 
свойства.  Запознаване с половинка, третинка, четвъртинка и десетинка на базата на 
деление с 2, 3, 4 или 10.   Усвояване на нови мерни единици за дължина (км и мм), маса 
(г, тон) и време (век и секунда), на връзки между техни производни и действия с тях 
(без мерките за време).  Запознаване с понятието ъгъл и видовете ъгли. Усвояване на 
знания за видовете триъгълници според ъглите.   Овладяване на умения за описване на 
ситуации от реалния свят с математически модел (текстови задачи с не повече от три 
действия).  Усвояване на математическата символика и терминология, свързана с 
изучаваните математически понятия.  Развиване когнитивните свойства на учениците в 
обучението (съзнателност, активност, самостоятелност, наблюдателност, внимателност 
и др.)  Развиване на някои качества на мисленето като рационалност, бързина, 
гъвкавост, критичност и др.   Създаване на интерес към математиката чрез използване 
на дидактически игри и занимателни елементи. Развиване на умения за самоконтрол и 
самооценка. Създаване на навици за опазване на околната среда и на собственото 
здраве. 
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ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКАТРЕТИ 
КЛАС  

1. Числата 100, 200, 300, 400, ..., 900, 1000 

2. Права линия, крива линия 

3. Именуване на геометрични фигури.  

4. Лъч 

5. Сравняване на числата до 1000 

6. Километър, метър 

7. Събиране и изваждане на числа до 1000 

8. Ъгъл 

9. Прав ъгъл 

10. Правоъгълник. Квадрат 

11. Остър ъгъл. Тъп ъгъл 

12. Милиметър 

13. Геометрични задачи 

14. Решаване на задачи 

15. Таблично умножение и деление 

16. Умножение и деление на числата до 1000 

17. Грам 

18. Разпределително свойство на делението 

19. Намиране на неизвестно делимо 

20. Секунда 

21. Текстови задачи 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 
Учениците трябва да усвоят:  

Числата от 101 до 1000 : Знае наименованията на числата от 101 до 1000, може да ги 
записва в редицата на естествените числа и може да преминава от един запис в друг. 
Умее да брои: - в прав и обратен ред от произволно избрано число; - по стотици; - по 
десетици.  Умее да представя числата като сбор от единици от различни редове. Може 
да сравнява две числа и правилно да използва знаците или = Може да подрежда числа 
във възходящ или низходящ ред.Събиране и изваждане на трицифрени числа Ученикът:  
Умее да събира и изважда числата до 1000. 2. Знае връзката между: - действията 
събиране и изваждане; - компонентите и резултатите на събирането и изваждането. 
Може да намира неизвестен компонент при действието изваждане (неизвестно 
умаляемо). Умножение и деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено 
число. Ученикът: Може да умножава и дели сбор с едноцифрено число. Може да 
умножава двуцифрено число с едноцифрено (включително 0 и 1).Може да дели 
двуцифрено число с едноцифрено (включително с 1).  Възприема половинката, 
третинката, четвъртинката и десетинката като получени от делението на едно цяло, 
съответно на 2, на 3, на 4 или на  Може да намира половинка, третинка, четвъртинка, 
десетинка от число или предмети (когато броят им се дели на 2, 3, 4 или 10). Може да 
умножава и дели трицифрено число с едноцифрено число. Знае връзката между: - 
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действията умножение и деление; - компонентите и резултатите на умножение и 
деление. Може да намира неизвестна компонента на действието деление (неизвестно 
делимо).  Знае реда на действията и може да го използва при намиране стойността на 
числови изрази до три действия. Разпределително свойство,  половинка ,третинка 
,четвъртинка , десетинка ,числов израз геометрични фигури. Разпознава геометричните 
фигури права и крива линия.  Разпознава геометричната фигура лъч.  Разпознава 
геометричната фигура ъгъл и знае елементите й. Знае описателните определения за 
видовете ъгли, за видовете триъгълници според ъглите. Умее да определя вида на 
ъгъла. Умее да определя вида на триъгълника според ъглите му. Разпознава квадрата 
като вид правоъгълник.  Умее да: - чертае върху квадратна мрежа триъгълник; - чертае 
прав ъгъл върху квадратна мрежа; - дочертава фигура върху квадратна мрежа така, че 
да се получава триъгълник; - да намира обиколка на правоъгълник чрез използване на 
действие умножение.  Умее да именува и чете геометрични фигури.  Знае мерните 
единици за: - дължина (мм, км), техните означения и връзките между изучените мерни 
единици (мм и см;м и км;см и м); - маса (грам, тон), техните означения и връзките 
между изучените мерни единици (г и кг; кг и т); - време - век и секунда. Умее да 
извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време) и ги 
използва при решаване на практически задачи. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”Булвест2000” , учебник математика 
 
VІІ. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
1. Писмен под формата на тест  
2. Продължителност 40 мин 
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САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 48  учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебната програма по музика  е съобразена със специфичните психологически характеристики 
на учениците в трети клас и отчита характерните за възрастта възможности за общуване с 
музикалното изкуство.  Програмата по музика дава възможност учениците да продължат да 
обогатяват знанията си за :елементите на музикалната изразност - темпо, 
динамика;формообразуващите принципи - еднаквост и различие;  за изразните възможности на 
мажора и минора, нотите в първа октава, нови тонови трайности и най-често срещаните 
писмени знаци в нотописа; жанровете - валс, марш, ръченица и хоро ;  българските народни 
обичаи и традиции; многообразното функциониране на музиката в живота на хората. Учебната 
програма осигурява надграждането на конкретни умения и навици у учениците, подпомага в 
практически план усвояването на основни понятия, свързани със спецификата на музиката като 
вид изкуство. 

 В нея са включени основни музикални дейности - пеене, слушане, съчиняване на ритмични 
съпроводи и звукови картини по кратък сюжет, както и импровизации на танцови движения 
върху характерна музика. Целта е чрез тях да продължи развитието и обогатяването на 
интелектуалната, емоционална и двигателна активност на децата в часа по музика.  
Многообразието от дейности, включени в програмата дава възможност за индивидуални изяви 
на учениците, а също така и за участие в разнообразни форми на работа по групи или 
колективно. Особен акцент в програмата са темите, целящи формиране на толерантност към 
мнението на другите и към различните възможности за изява на учениците в часа по музика.  
Темите, свързани със спецификата на музиката като вид изкуство разкриват възможности за 
създаване на разнообразни интегративни връзки с учебното съдържание по други предмети : 
развитие и обогатяване на речта /родна реч/;  запознаване с изразните средства на други 
изкуства /родна реч, изобразително изкуство/; българските народни традиции и тези на 
етносите, населяващи нашите земи /роден край/; развитие на двигателната култура /физическо 
възпитание/. 

 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 

Чрез обучението по музика се реализират следните цели : 

• създаване на желание за емоционално общуване с музиката, за индивидуални и 

колективни изяви; 

• формиране и развитие на музикалния слух като необходимо условие за резултатно 

участие в музикалните дейности; 

• формиране и развитие на музикално- изпълнителски умения и навици за слушане на 

музика; 

• възпитаване на любов към българския музикален фолклор и култура; 

• възпитаване на толерантност и умения за общуване чрез музиката. 
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ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ТРЕТИ КЛАС  

1.Третокласник  

2.Валс 

3.Есен на полето 

4.Рече мама да ме жени 

5.Духов оркестър 

6. Интернет хлапета 

7.Кюстендилско хоро 

8.Ръченица 

9. Пуста Пена 

10.Определяне размер на музиката 

11.Разпознаване на песен по нотен текст 

12. О, щастлив ден! 

13. Менует 

14.Знак за повторение 

15.Тонови височини, нот 

16 Паузи , четвъртина , осмина 

 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Участва активно при разучаване и изпълнение на песни от училищния репертоар;  знае наизуст 
с целия текст пет песни от училищния репертоар.  Познава звучността на симфоничен 
оркестър.- разпознава и назовава заглавието на три слушани в клас инструментални творби. - 
разпознава по тембър и по външен вид виолончело, арфа, китара, валдхорна, ударни 
инструменти и български народни инструменти. - определят метрума на музика вразмери 2/4, ¾ 
, 5/8 и 7/8 в подходящи песни и произведения за слушане от училищния репертоар. - разпознава 
размери 2/4 и ¾ в подходяща музика и в леки нотни примери-- разпознава половина, 
четвъртина, осмина нота и съответстващите им паузи и половина с точка. - анализира в 
подходящи примери нотни стойности половина, половина с точка, четвъртина и осмина нота. - 
разпознава петолиние, ключ сол, знак за повторение и нотите в първа октава. - изразява и се 
опитва да аргументира свое мнение за местата, където биха звучали най-естествено валс, марш, 
право хоро и ръченица. - знае имената на трима музиканти, свързани с изучавания материал и 
елементарни данни за тях. - да знаят ролята на композитора, изпълнителя и публиката в 
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музикалната практика; - да свързват изучавани музикални произведения с имената на техните 
автори. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест2000” , учебник музика 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмени устен под формата на тест  

2. Продължителност 40 мин 
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Ирена Милева –Цукева 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 80 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 

 

І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ ПОДУЯНЕ “ 
106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК “, ул. Григорий Цамблак, 18 

тел:9452879; 8472181; факс 8472181; e-mail: ou106g.camblak@abv.bg 

 

 

 

Обучението по физическо възпитание и спорт в III клас е насочено към насърчаване на 
устойчивото развитие на личността на ученика, към структурното изграждане и 
функционалното усъвършенстване на организма и формиране на социалнозначими качества за 
социална интеграция. Образователните цели на учебната програма в III клас са насочени към: - 
разширяване на обема от знания за използването и приложението на физическите упражнения в 
подкрепа на хармоничното развитие и здравословния начин на живот; - затвърждаване на 
двигателни знания и умения чрез развиване на усещанията и възприятията на ученика за 
пространство и време; - подобряване на физическата дееспособност чрез повишаване на 
анаеробните възможности на организма; - познаване, разбиране и изпълняване на основни 
технически елементи от отборните спортове футбол и хандбал; - стимулиране на волевото 
преодоляване на трудностите в социалната среда; - развиване на волевите качествата на 
личността решителност, смелост, инициативност. Учебното съдържание е диференцирано по 
пол съобразно спецификата на изучавания спорт или спортна дисциплина и гарантира 
включването в обучението и на ученици със специални образователни потребности. 
Двигателните навици и умения от предходните години продължават да се упражняват и 
усъвършенстват независимо от това, че не са посочени в основното учебно съдържание. 
Придобиването на теоретически знания се осъществява паралелно с овладяването на 
двигателните умения. Планирането на учебните дейности за гарантиране изпълнението на 
учебната програма се осъществява при спазване последователността на етапите на обучението 
2 в двигателно-познавателната дейност и отчитане на специфичните и характерни за региона 
климатични условия. 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

 Обогатяване моториката на учениците с нови , приложни двигателни умения с 
лекоатлетически и гимнастически характер. Комплексно развитие на двигателните способности 
с приоритет в работата за повишаване на аеробните възможности на детския организъм. 
Разширяване обема от знания за приложение на физическите упражнения в бита и 
взаимодействията с природните сили при извършване на двигателна дейност. Създаване на 
умения за групови единодействия в игрови условия. Стимулиране на естествено-биологичната 
потребност от двигателна активност и игри сред природата. 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ТРЕТИ КЛАС  

1. Бягане, скачане ,хвърляне 

2. Бягане 200 м 

3. Бягане 50 м 

4. Ловене и подаване от място; висок старт; скачане на височина 

5. Ловене и подаване  в движение; щафетна игра 

6. Водене на топка  в движение 
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7. Разучав. на ловене и подаване  в движение; щафетна игра 

8. Разучав. на ловене и подаване  в движение;щафетна игра 

9. Бягане. Измерване на физическата дееспособност 

10. Гимнастика – упражнения.Подаване и ловене на топката 

11. Гимнастика – земни упражнения 

12. Гимнастика- висове и упори на уреди6. Лека атлетика – висок старт 

13. Лека атлетика- скачане на дължина 

14. Танци- български народни хора 

ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Владее основни умения  за бягане, скачане, хвърляне и ги прилага в съревнователни условия и 
игри. . Умее да стартира . Умее да скача на дължина и височина със засилване . Умее да хвърля 
пл.топка 1 кг с две ръце. Постига определеното за трети клас равнище на физическата 
дееспособност 1. Умее да изпълнява задно къбло и тилна опора.Умее да заема вис и да 
изпълнява махове Умее да изпълнява едноколелен и склопен виси опора  Умее да се катери по 
въже (върлина). Изпълнява поотделно и във връзка упражнения от основната и спортната 
гимнастика. Владее основните технически действия с топка- водене,подаване,ловене(спиране), 
стрелба,удар от подвижните, спортно- подготвителните и една от спортните игри (баскетбол, 
хандбал,футбол. . Умее да подава и води топка с една ръка в движение. Умее да подава и спира 
топка с крак на място. Умее да нанася удар(стрелба ) с крак от място по неподвижнатопка. 
Умее да изпълнява български хора в неравноделен так(5/8) и в смесен такт ( 9/8 + 5/8 )  Умее да 
изпълнява танца ръченица ( 7/8) 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест2000”  

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Практически  под формата на тест  

2. Продължителност 40 мин 
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база48  учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

 
Обучението по човекът и обществото в началния етап на основното образование се 
реализира в ІІІ и в ІV клас. Насочено е към овладяването на базисни знания, умения и 
отношения, свързани с природата и обществото на България, както и с изграждането на 
достъпни социални и граждански компетентности на ученика. Учебният предмет има 
интегрален характер и в него се съчетават първоначални знания по география, история 
и гражданско образование. Върху основата на фрагменти от историята на българската 
държавност и общество през Средновековието и Възраждането се обогатява и развива 
съзнание за българска и европейска идентичност, за неотменими човешки права и 
граждански задължения като ценност на съвременното демократично общество. 
Обучението в III клас следва хронологичната последователност в развитието на 
обществото, като осигурява запознаване с представителни исторически личности и 
събития. Чрез изучаването на учебния предмет учениците се приобщават към правилата 
на демократично социално поведение и се поставят основни начала на гражданска 
култура. Развиват се любознателност, наблюдателност, критично мислене и уважение 
към достойнствата на личността и пр. Реализацията на учебната програма стимулира и 
подпомага интереса на учениците към националното природно и историческо 
наследство. В ІІІ клас се надграждат получените в предходните класове начални знания 
за българската идентичност и се поставят нейните общи времеви и пространствени 
опори. Разширява се получената в предходните класове информация за природата в 
родния край чрез представяне на разнообразието на българската природа и запознаване 
със съществените характеристики на основните природни обекти. Чрез темите с 
географска насоченост се разширяват знанията за ролята на човешкото въздействие 
върху околната среда и се развива екологичната култура на учениците. Формират се 
начални умения за извличане на информация от карти и достъпни исторически извори. 
2 Учебното съдържание по учебния предмет човекът и обществото се конструира като 
логическо продължение на възприетата стратегия за работа по околен свят във II клас. 
Следва се ориентацията към постепенно прецизиране, разширяване и обогатяване на 
основните представи и понятия, усвоени във II клас. Формулировката на темите и 
поставянето на основните информационни и аксиологически акценти са предпоставка 
за осъществяването на интегриран подход. Чрез комплекса от очаквани резултати от 
обучението, определени за всяка тема, се очертават възможните сфери на интеграция с 
другите учебни предмети. По този начин се подчертава интегритетът на знанията, 
включени в темата, и се цели да се избегне самоцелното и абстрактно изучаване на 
конкретно учебно съдържание. Посочените в съответната колона понятия са ориентир 
относно обема на използвания от учителя понятиен апарат. Те се усвояват на 
емпирично ниво и не се изисква възпроизвеждане на определения от учениците.  
 
 
ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 
 
 Да продължи прецизирането и обогатяването на усвоените представи и понятия, 
свързани с опознаването на родния крайДа се постигне добра степен на осмисляне на 
редица закономерности, отнасящи се до природната и обществена среда и труда на 
хората.  Да се запознаят учениците с границите и забележителностите на България, с 
нейното местоположение в Югоизточна Европа. Да започне изграждането на 
систематични знания за културното и национално наследство на нашия народ и на тази 
основа да се развива патриотично чувство.  Да се формира чувство за национална 
принадлежност в социалния контекст на етническо разнообразие и да се изгражда 
толерантно отношение между всички български граждани. Да продължи обогатяването 
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на екологичната култура на учениците и позитивното междуличностно отношение към 
заобикалящите ги. 
 
 
ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ЧОВЕКЪТ И 
ОБЩЕСТВОТОТРЕТИ КЛАС  

 

1.Нашата родина Република България 

2.България – моята родина 

3.Пред картата на родината ни 

4.София – столица на нашата родина 

5.Траките най-старите жители на днешните български земи 

6.Българската държава в  най –стари времена 

7.Славяните и древните българи 

8.Създаване на българската държава 

9.България – християнска държава 

10.Златният век на българската книжнина 

11.Народни будители .Свободна България 

12.Народни будители 

13.Възрожденското училище и църква 

14.Възрожденският град 

15.Свободна България 

              16.Богатството на българската култура 

17.Официалните празници в Република България 

18.Народни празници и обичаи 

19. Природата на България.Взаимодействие между човека и околната среда 

20. Трудовата дейност на хората 

 
ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 
 
Области на компетентност Знания, умения, отношения Човекът и неговата среда 
Илюстрира с примери принадлежността си към социални групи и общности – 
училищен клас и училищна общност. Посочва връзката между особеностите на 
природната среда и трудовата дейност на хората. Дава примери за промени в бита на 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ ПОДУЯНЕ “ 
106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК “, ул. Григорий Цамблак, 18 

тел:9452879; 8472181; факс 8472181; e-mail: ou106g.camblak@abv.bg 

 

 

 

хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения.  Разпознава 
ситуации, които застрашават сигурността и живота. Национално и културно наследство  
Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи.  Разказва за 
ярки личности и събития в българската история.  Разбира ролята на езика, религията и 
традициите за съхраняването и развитието на българската общност.  Открива общи 
белези в празниците на различни етноси в България. Дава примери за значими 
културни постижения на българския народ.  Подрежда във времето основни 
исторически събития. България – част от Европа  Определя по карта географското 
положение на България на Балканския полуостров.  Описва значими природни обекти в 
България. Илюстрира с примери връзките на България с Европа и света. Източници на 
знания  Разграничава материални от писмени източници на знания.  Използва картата 
на България като източник на знания.  Коментира данни, представени чрез таблици и 
други източници на информация. 

 

 
V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  
Издателство”Булвест2000” , учебник човекът и обществото 
 
6. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 
1. Писмен под формата на тест  
2. Продължителност 40 мин 
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УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА 

по 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас трети ЗП 

Разработена на база 32 учебни часа 

 

Изготвил : 

/име, подпис/ 
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І.ОБЩО ПРЕДСТВАВЯНЕ НА УЧЕБНО –ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА 

Учебният предмет човекът и природата в ІІІ клас е е интегрален по своя характер и включва 
комплекс от основни природонаучни знания и методи на познание, като ги обвързва с 
практиката и житейския опит на учениците. Неразделна част от него е екологичната 
проблематика. Учебната програма по човекът и природата за ІІІ клас описва учебното 
съдържание, чрез което се съдейства за формиране на природонаучната компетентност. 
Представените очаквани резултати от обучението са свързани с: - основополагащи понятия и 
закономерности за неживата и живата природа и тяхната взаимна обвързаност; - усвояване на 
знания за телата и употребата на веществата и материалите в зависимост от свойствата им; - 
усвояване на знания за разпространението на водата и въздуха, за техните свойствата и 
значение за живата природа; - усвояване на знания за живите организми и тяхната среда, 
взаимодействието между среда и организми, групи организми въз основа на определени 
признаци, основни жизнени процеси, които разграничават живите организми от телата в 
неживата природа; - първоначални знания за устройството и функциите на човешкото тяло и за 
здравословния начин на живот; - стимулиране на интереса и любознателността към природата и 
науките, които я изучават; - извършване на достъпни опити с материали и вещества от бита и 
практиката; - целенасочено наблюдаване на обекти и процеси в природата и тяхното осмисляне 
от гледна точка на придобитите представи. Учебното съдържание в учебната програма е 
представено чрез очакваните резултати и новите понятия по теми. Формирането на знания, 
умения и отношения се осъществява на емпирико-описателно равнище с опора на сетивния 
опит и с приоритет на практическо значимото знание.Постигането на образователните цели по 
предмета може да се осъществи и чрез дейности извън класните стаи – изследователски излети, 
учебни екскурзии. 

ІІ.ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

Целта на обучението по учебния предмет “Човекът и природата” в трети клас е да се задоволи 
потребността на децата от знания за заобикалящата ги природна среда и умения да се 
ориентират в нея, да се стимулира цялостното развитие на тяхната личност чрез:  Придобиване 
на знания за: основни характеристики на телата и веществата и употребата на веществата в 
зависимост от свойствата им; разпространението и значението на въздуха и водата; жизнените 
процеси хранене и движение; групиране на животните и растенията по определени признаци; 
връзката на живите организми с тяхната среда; необходимостта от опазване на природата; 
устройството на човешкото тяло; хигиенните правила и грижите за здравето.Усвояване на 
учебно-изследователски методи като наблюдение и извършване на опити. Формиране на 
отношения към природата - възприемчивост, любознателност, непредубеденост, критичност и 
др. Развитие на познавателни, комуникативни и практически умения като разпознаване, 
сравнение, използване на различни източници на информация, групиране по определен 
признак, умение за работа в екип, насърчаване на общуването, грижи за растения и животни и 
др. Развиване на интереса към явленията и процесите в неживата и живата природа. 

 

ІІІ.КОНСПЕКТ ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНАТА ПРОГРАМА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 
ТРЕТИ КЛАС  

1. Твърди тела, течности и газове 

2. Въздух и вода 
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3. Кръговрат на водата 

4. Трите състояния на водата 

5. Живи организми  

6. Групиране на живите организми 

7. .Групиране на животните според начина им на хранене 

8. Животните във водата и на сушата 

9. Групиране и животът на растенията 

10. Как да помогнем на животните 

11. Как растенията и животните оцеляват 

12. Органи на човешкото тяло 

13. Скелет и мускули 

14. Зъбите и грижите за тях 

15. Моето здраве 

 
ІV.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Различава някои често използвани във всекидневието вещества по техни свойства и 
употреба.Описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата и  
значението им за живота на Земята. Разграничава по основни признаци неживите тела от 
живите организми. Свързва видовото разнообразие в природата с разнообразието в средата и 
условията на живот. Познава характерни за дадена среда приспособления на живот. Разбира 
необходимостта от опазването на средата като условие за защита на всички живи организми. 
Разпознава жизнените процеси хранене, растеж и размножаване. Описва по картини и схеми 
различни начини на движение на животните Назовава по схема основни органи на човешкото 
тяло и тяхното предназначение. Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене. 
Дава примери за замърсяване на водата и въздуха. Описва резултати от наблюдения в неживата 
и живата природа. Извършва опити с тела, вещества и растения.Разчита информация по 
модели, схеми, таблици, графики. 

V. УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА  

Издателство”Булвест2000” , учебник човекът и природата 

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

1. Писмен под формата на тест  

2. Продължителност 40 мин 

 

 

 


