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РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ  

„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА” 

 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания  

I – IV клас 

І. Общо представяне на учебната програма 

Обучението по български език и литература се реализира като съставна част от езиковото и 

литературното обучение в културно-образователната област „Български език и литература“ в 

системата на общообразователната подготовка. 

Настоящата програма е предназначена за ученици със специални образователни 

потребности (СОП) – с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество 

увреждания. Учебната програма е разработена по ядра, като всяко от тях съдържа различен брой 

модули (най-малко три). Модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на 

потенциалните способности на учениците съобразно степента на увреждането им. Децата с 

множество увреждания могат да имат различна степен на умствена изостаналост, което изисква 

педагогът да подбира подходящото ниво (модул) от всяко ядро индивидуално – в съответствие с 

индивидуалните потребности и възможности и с възрастовите особености на всеки ученик. 

Програмата има отворен характер. Тя позволява изискванията за постигане на определеното 

равнище на знания, умения и компетентности да се прилагат гъвкаво в зависимост от 

потребностите и способностите на учениците и в съответствие с училищния учебен план или с 

индивидуалния учебен план на съответния ученик. Това дава възможност на учителя да определя 

интензивността на учебния процес.  

Обучението по български език и литература е процес на развитие на компетентност в три 

основни направления: 

- развитие на речеви и социокомуникавни умения, които да способстват за осъществяване 

на смислено общуване в реални комуникативни ситуации; 

- развитие на общообразователни знания и практически умения, които да съдействат за 

интелектуалното, социалното и нравствено-естетическото формиране на личността на ученика; 

- овладяване на емпирично равнище на определени езикови знания и умения на основата 

на положително отношение към общуването, желание за усвояване на книжовния език, радост и 

удоволствие от учебния процес. 



 2 

 

Обучението по български език и литература в I – IV клас се осъществява до 5 часа седмично 

като: период на ограмотяване, състоящ се от подготвителен и основен етап; литературно обучение 

– след периода на ограмотяване; езиково обучение, реализирано чрез знанията за основните 

езикови единици, овладени в периода на ограмотяване – след периода на ограмотяване; формиране 

на комуникативно-речеви умения и компетентности, което се реализира в контекста на езиковото и 

литературното обучение,  

Общата мисия на учебната програма по български език и литература е да съдейства за 

постепенното развитие на устната и писмената реч на учениците, на уменията им да общуват, на 

познавателните им интереси, на мисленето, паметта и въображението им. 

Препоръчително е при прилагането на програмата да се използват средства на съвременните 

информационно-комуникационни технологии, софтуерни продукти, богат нагледен материал, 

които да подпомагат работата на ученика и на учителя. 

ІІ. Цели на обучението по български език и литература 

Чрез обучението по български език и литература в І - ІV клас се цели: 

 създаване на мотивация за участие в лингвистична комуникация  и общуване, 

провокиране на речева активност,  интерес и положителна нагласа към учебния труд; 

 формиране на умения за слушане и възприемане на чуждата реч, развитие на разбиране 

на думи и изречения, с които се означават околните обекти, събития, явления  и 

отношения между тях; 

 натрупване на пасивен речник и развитие на активен речник; 

 овладяване от ученика на книжовни форми на българския език и на умения за успешно 

участие в речево общуване, реализирано чрез различни комуникативни форми 

/емпирично равнище/, на пространствената ориентация и графичните умения, които 

подготвят учениците за четене и писане; 

 формиране и развитие на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика, 

езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и 

правописни норми; 

 формиране и развитие на уменията на учениците да говорят и четат правилно и 

изразително, да пишат грамотно и четливо /до степен, която не затруднява разбирането/; 

 формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с помощта 

на учителя на кратки по обем и достъпни по съдържание литературни произведения; за 

споделяне впечатления от чутото или прочетеното литературно произведение; за 

самостоятелно четене на кратки художествени и достъпни научно-популярни текстове;  

 развитие на устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта, 

познавателните интереси. 
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III. Очаквани резултати от обучението по български език и литература в I – IV клас 

 

Ядра на 

учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 

на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, включително 

социални умения 

Компетентности Контекст и дейности 

 

ЯДРО 1 

Социокултурни 

компетентности 

Подготвителен етап 

МОДУЛ 1  

Ученикът усвоява 

понятия, свързани с 

най-близката 

обкръжаваща среда, с 

ежедневните дейности, 

слуша и изпълнява 

инструкции, различава  

интонация. 

Елементарни представи 

за: 

- близки лица; 

- играчки, предмети от 

близкото обкръжение; 

- действия от личния 

опит; 

- частите на тялото; 

- понятия за цвят, форма, 

големина, дължина; 

- понятия, означаващи 

пространствени 

отношения. 

Ученикът умее да: 

- идентифицира, разпознава 

и назовава собствено име, 

близки лица и предмети; 

- идентифицира и разбира 

думи, означаващи: части на 

тялото; играчки и предмети;  

- назовава собственото си 

име, на близки лица и т.н.; 

- идентифицира действия от 

личния опит на детето /спя, 

ходя, пия и др./ 

Знае собственото 

си име.  

Познава по име 

хора от близкото 

си обкръжение. 

Разбира правилно 

указания, 

свързани с 

ежедневни 

дейности. 

Ученикът: 

- изпълнява съвместно с 

учителя ежедневни 

дейности, свързани с 

режимни моменти в 

училище; 

- двигателни 

упражнения; 

- работи с нагледен 

материал; 

- манипулира с кубчета, 

играчки и други; 

- арттерапия. 

МОДУЛ 2 

Ученикът свързва 

звуков и зрителен 

образ: 

- разбира кратки 

Елементарна представа 

за: 

- вербална и невербална 

комуникация; 

- двете форми на 

Ученикът умее да: 

- слуша целенасочено; 

- реагира адекватно на 

кратки указания на учителя; 

- ползва визуални опори при 

Ползва 

възможностите за 

речево поведение 

при вербално и 

невербално 

Ученикът:  

- слуша;  

- изпълнява кратки 

указания /с помощ и без 

помощ/; 
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въпроси и указания на 

учителя; 

- дава адекватен 

вербален или 

невербален отговор. 

общуване: говорене и 

слушане. 

комуникация; 

- разбира кратки въпроси на 

учителя и дава адекватен 

вербален или невербален 

отговор. 

общуване с 

възрастни и деца. 

Изразява 

емоционално 

отношение. 

- участва в: арттерапия; 

куклотерапия. 

МОДУЛ 3 

Ученикът разбира и 

използва ограничен 

лексикален запас, като 

назовава: 

- предмети и лица от 

близкото обкръжение; 

- действия от личния 

опит. 

Елементарна представа 

за: 

- собственото си име и 

имената на близките; 

- за названията на  

играчки и предмети от 

близкото обкръжение по 

теми /части на тялото, 

дрехи, учебни помагала и 

др./; 

- за названия на действия. 

Ученикът умее да: 

- различава и назовава 

собственото си име и това на 

близките си; 

- разпознава и назовава 

предмети от най-близката 

обкръжаваща го среда; 

- различава и назовава 

действия от личния опит; 

- съотнася названия на 

предмети и действия към 

визуален образ. 

Знае собственото 

си име и имената 

на близките си. 

Използва 

правилно названия 

на предмети и 

действия. 

Ориентира се в 

режимни моменти. 

Ученикът:   

- изпълнява кратки 

указания /с помощ и без 

помощ/; 

- беседа; 

- арттерапия; 

- куклотерапия; 

- ползва визуална опора. 

ЯДРО 3 

Социо 

културна и 

езикова 

компетентност:  

Устно общуване 

МОДУЛ 1 

Ученикът слушане и 

разбира: кратки 

въпроси, указания и 

съобщения на учителя 

или на свои съученици, 

свързани с учебни 

Елементарна представа 

за: 

- вербална и невербална 

комуникация;  

- диференцирани 

представи за елементи на 

невербално общуване  

Ученикът умее да: 

- разбира лексикалното 

значение на думи вербално 

и невербално /чрез мимика, 

поза, жест/; 

- разбира и изпълнява 

несложни инструкции;  

Следва и дава 

несложни 

инструкции. 

Използва някои 

основни 

комуникативни  

модели – молба, 

Изпълнява различни 

роли в процеса на 

общуване: 

Слуша 

Говори 

Отговаря и задава 

въпроси. 
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дейности или с 

изучавания материал. 

/мимика, поза, жест/; 

- двете форми на 

общуване – говорене и 

слушане.  

- разбира кратки съобщения.  

 

разрешение,  

отказ, желание. 

Ползва визуални опори. 

МОДУЛ 2 

Ученикът участва 

активно в устна форма 

на общуване, като 

изпълняват различни 

роли в него. 

Елементарна представа 

за: 

- разбиране на 

лексикалното значение 

на различни думи;  

- различни 

комуникативни ситуации 

от всекидневието, чрез 

които се актуализират 

езикови изрази, 

включващи назоваването 

на предмети, действия, 

чувства, пространствени 

и времеви отношения, 

цветове и други. 

Ученикът умее да: 

- участва в диалог /вербално 

и невербално/ като се 

ориентира в 

комуникативната ситуация с 

помощта на учителя;  

- отговаря кратко 

(еднословно или двусловно) 

на конкретни, просто и ясно 

формулирани въпроси; 

- общува с прости езикови 

средства;  

- представя себе си, своите 

неща и близките си. 

Изразява се с 

ограничена 

лексика, прости 

типови изрази.  

Изразява кратка 

молба. 

Води кратък 

елементарен 

разговор на 

познати теми по  

модел. 

Изпълнява и дава 

прости инструкции, 

свързани с живота в 

училище. 

Разказва за себе си, за 

своите неща /приятели, 

любими животни/. 

МОДУЛ 3 

Ученикът проявява 

култура на речево 

общуване, като 

изслушва събеседника 

Елементарна представа 

за: 

- устен текст /диалог и 

монолог/; 

- конкретни представи за  

Ученикът умее да  

- участва устно в диалог; 

- изслушва събеседника си; 

- употребява словесни 

етикетни изрази за 

Прилага  основни 

правила на 

социално 

общуване – 

поздрави, форми 

Разказва за себе си, за 

своите неща /приятели, 

любими животни/. 

Усвоява знания чрез 

разнообразни дейности 
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и употребява словесни 

етикетни изрази за 

вежливост. 

диалогичната  и 

монологичната форма на 

общуване; 

- етикетни изрази на 

вежливост при общуване. 

вежливост;  

- води кратък елементарен 

разговор на познати теми по 

модел; 

- си служи с речеви етикет – 

поздрав, молба, запознаване, 

сбогуване, благодарност. 

на обръщение, 

запознаване, 

благодарност, 

молба, сбогуване.  

Използва  

самостоятелно 

основни 

комуникативни 

модели за 

изразяване молба, 

разрешение,  

отказ, желание. 

близки до реалните 

занимания и интереси 

на децата /игри, песни, 

танци, рисуване, 

моделиране, драма/, 

които да подтикват към 

реално общуване. 

Основен етап 

ЯДРО 1 

Социокултурни 

компетентности 

МОДУЛ 1 

Ученикът разбира и 

идентифицира думи: 

лични имена и предмети 

/по теми/. 

Елементарна представа 

за: 

- лични имена 

- названия на играчки, 

плодове, зеленчуци, 

части на тялото, 

облекло и др. 

Ученикът умее да: 

- различава собственото си 

име от имената на близките 

си и съучениците си; 

- реагира адекватно на 

повикване по име; 

- разпознава наименования 

на любими играчки, 

плодове, зеленчуци, облекло 

и части на тялото на 

емпирично ниво и с 

Знае собственото 

си име. 

Ползва по 

предназначение 

играчки. 

Спазва указание.  

На емпирично 

ниво познава 

плодове и 

зеленчуци. 

Различава 

Слушане и отговаряне 

на въпроси. 

Ползва визуална опора в 

процеса на 

комуникация. 

Очертава по шаблон. 

Подбира подходящи 

картини; лепи; оцветява 

с помощ. 
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визуална опора; 

- разпознава някои превозни 

средства. 

превозни средства 

и знае 

предназначението 

им. 

МОДУЛ 2 

Ученикът разбира и 

идентифицира думи, 

означаващи действия и 

признаци. 

Елементарна представа 

за: 

- формиране на понятия 

за действия;  

 - признаци на предмети; 

- описание на предмет. 

Ученикът има умения за: 

- свързване на думи с 

визуален образ; 

- разбиране на думи и 

понятия за цвят, форма, 

големина и дължина на 

предмета;  

- пространствено 

ориентиране /ела-иди, близо-

далече, тук-там, горе-долу/;   

- групиране на предмети по 

определен признак с 

визуална опора; 

- идентифициране на 

действия от личния опит на 

детето /спя, ходя, пия и др./. 

Ориентира се в 

класната стая, 

училищната 

обстановка. 

Разбира 

смисловата страна 

на думи, 

означаващи 

признаци на 

предмети, подбира 

ги самостоятелно, 

като спазва 

инструкция. 

Слушане и отговаряне 

на въпроси. 

Ползва визуална опора в 

процеса на 

комуникация. 

Очертава по шаблон. 

Подбира подходящи 

картини, лепи, оцветява 

с помощ.. 

МОДУЛ 3 

Ученикът си служи с 

основните езикови и 

речеви единици в 

Елементарна представа 

за: 

- различаване на 

емпирично равнище на 

Ученикът умее да: 

- използва с помощта на 

учителя основни езикови и 

речеви единици /звук, 

Дели  думите на 

срички. 

Изразява 

емоционално и 

Слушане и отговаряне 

на въпроси. 

Ползва визуална опора в 

процеса на 
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комуникативна 

ситуация. 

основните езикови и 

речеви единици /звук, 

сричка, дума/; 

- звуковата структура на 

сричката и думата. 

сричка, дума, изречение/ в 

конкретна комуникативна 

ситуация в зависимост от 

комуникативната цел; 

- използва уместно 

едносрични думи, 

междуметия, възклицания в 

зависимост от 

комуникативната ситуация. 

оценъчно 

отношение чрез 

правилна употреба 

на междуметия  и 

възклицания.  

Реагира правилно 

на мелодично 

правилно 

организирана реч. 

комуникация. 

Очертава по шаблон. 

Подбира подходящи 

картини; лепи; 

защрихова; оцветява с 

помощ. 

МОДУЛ 4 

Назовава и използва 

думи, означаващи: 

лични имена и предмети 

/по теми/, действия и 

признаци. 

Елементарна представа 

за: 

- собствено си име и 

имената на близките; 

- за названията на  

играчки и предмети от 

близкото обкръжение по 

теми /части на тялото, 

дрехи, учебни помагала 

и др./; 

- за названия на действия 

от личния опит. 

Ученикът умее: 

- да назовава правилно 

собственото си име и имена 

на близки лица; играчки и 

предмети от близкото 

обкръжение; действия от 

личния опит; частите на 

тялото; 

- служи си с просто 

изречение; 

- определя и назовава 

специфичен признак на 

предмет. 

Разбира 

смисловата страна 

на думите, 

инструкции. 

Слушане и отговаряне 

на въпроси. 

Ползва визуална опора в 

процеса на 

комуникация. 

Очертава по шаблон. 

Подбира подходящи 

картини; лепи; 

защрихова; оцветява с 

помощ. 

Участва в беседа. 

ЯДРО 2 

Езикови 

МОДУЛ 1 

Ученикът участва в 

Елементарна представа 

за: 

Ученикът умее да: 

- подражава, имитира, издава 

Разпознава 

различни звуци и 

 Слушане и 

разпознаване на звукове 
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компетентности подражателна речева 

дейност; има 

формирани елементарни 

умения за 

звукопроизношение. 

- звук; 

- звукоизвличане и 

звукопроизношение; 

- звукоподражание. 

звуци под инструкция; 

- звукоподражава на: 

домашни животни; превозни 

средства; звукове от близкия 

бит на детето под 

инструкция. 

ги наподобява.  

Подражава 

самостоятелно. 

от заобикалящата 

действителност. 

Ученикът изпълнява 

упражнения за развитие 

и активизиране на:  

- артикулационната 

моторика – упражнения 

за устни, бузи, език, 

меко небце; 

- правилно речево 

дишане. 

МОДУЛ 2 

Ученикът произнася 

правилно в потока на 

речта звуковете. 

Разпознава фонемите в 

структурата на думата. 

Елементарна представа  

за: 

- гласен, съгласен звук; 

- за място на звука в 

думата; 

- за структурата на 

сричката. 

Ученикът умее да: 

- произнася, различава, 

съотнася, открива гласни, 

съгласни звуци; 

- определя мястото на звука; 

- открива думи, които 

започват с определен звук;  

- изграждане на умения за 

правилно артикулиране на 

гласните звукове; 

- изгражда умения за 

правилно артикулиране на 

съгласните звукове. 

Разпознава видове 

звукове в 

човешката реч. 

Произнася 

правилно гласните 

звуци в думите. 

Произнася 

правилно 

съгласните звуци: 

сонорни, звучни и 

беззвучни /по 

емпиричен път/. 

Произнася 

Слушане и разпознаване 

на звукове от 

заобикалящата 

действителност. 

Ученикът изпълнява 

упражнения за развитие 

и активизиране на:  

- артикулационната 

моторика – упражнения 

за устни, бузи, език, 

меко небце; 

- правилно речево 

дишане. 



 10 

- използва междуметия за 

подражание на звуци от 

природата и за изразяване на 

чувства. 

правилно думи 

със струпани 

съгласни. 

МОДУЛ 3 

Ученикът разбира, 

открива и употребява 

често срещани думи, 

близки по значение, с 

противоположно и 

обобщаващо значение. 

Елементарна представа: 

- за дума; 

- сричкова структура на 

думата; 

- за думи с 

противоположно 

значение; 

- за думи с обобщаващо 

значение. 

Ученикът умее да: 

- използва правилно думи с 

обобщаващо значение по 

теми /плодове, зеленчуци, 

животни, облекло и т.н./; 

- открива и назовава думи с 

противоположно значение 

/голямо-малко; близо-далече; 

топло-студено; тъмно-светло 

и т.н./ 

Разбира и 

използва правилно 

думи в зависимост 

от 

комуникативната 

ситуация.  

Съотнася дума с 

картинка. 

Групира думи /със 

или без визуална 

опора/ по теми. 

Сравнява 

противоположнос

ти. 

Ученикът изпълнява 

упражнения за развитие 

и активизиране на:  

- артикулационната 

моторика – упражнения 

за устни, бузи, език, 

меко небце; 

- правилно речево 

дишане. 

Говори. 

Сравнява, съотнася. 

Моделира, ползва 

визуални опори. 

МОДУЛ 4 

Ученикът образува  

граматически правилни 

изречения. 

Елементарна представа: 

- за изречение; 

- структура на 

изречението; 

- за просто изречение; 

- за разширено просто 

Ученикът умее да: 

- образува просто изречение; 

- образува разширено просто 

изречение; 

- съставяне на изречения 

като съгласува думите в 

Служи си с прости 

изречения и 

разширени прости 

изречения. 

Моделира изречение. 

Слуша. 

Говори. 

Съставя изречения по 

визуална опора. 

Оцветява, защрихова. 
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изречение  

- видове изречения. 

него; 

- разпознава по емпиричен 

път изречения по цел на 

изказване. 

ЯДРО 3 

Социокултурна 

и езикова 

компетентност: 

Устно общуване 

МОДУЛ 1 

Ученикът разпознава и 

назовава основни 

езикови и речеви 

единици. 

Елементарни представи 

за: 

- гласен звук  

- съгласен звук  

- сричка  

- дума  

- собствено име  

- назвоваване на 

определен кръг думи от 

разговорно-битовата реч  

Ученикът умее да: 

- слуша, разпознава и 

изговаря гласни звуци; 

- слуша, разпознава и 

изговаря отделни съгласни 

звуци; 

- слуша, разпознава и 

изговаря срички и малки 

думи; 

- слуша, разпознава и 

изговаря собственото си име; 

- слуша, разпознава и 

изговаря думи, означаващи 

предмети от близкото 

обкръжение и действия от 

личния опит; 

- слуша, разпознава и 

изговаря ограничен кръг 

служебни думи с помощ от 

учителя.  

Слуша, 

разпознава, 

повтаря и изговаря 

правилно звуци, 

срички, думи до 

степен, която не 

затруднява 

разбирането. 

Слуша, повтаря, 

изпълнява правилно с 

помощ от учителя: чрез 

„задружна реч”, 

„повторна реч” или чрез 

словесна инструкция  за  

корекция на 

звукопроизношението. 

Усвоява знания чрез 

разнообразни дейности, 

близки до реалните 

занимания и интереси 

на децата /игри, песни, 

танци, рисуване, 

моделиране, драма/, 

които да подтикват към 

реално общуване. 
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МОДУЛ 2 

Ученикът разширява 

активния си речник като 

овладява 

произношението и 

сричковата структура на 

думата. 

Елементарни представи 

за: 

- гласен звук;  

- съгласен звук, струпани 

съгласни; 

- звучни и беззвучни 

съгласни;  

- сричка; 

- съществително 

собствено и 

съществително 

нарицателно име;  

- думи признаци на 

предмети; думи 

действия; 

- малки думи за 

ориентация във времето 

и пространството. 

Ученикът умее да: 

- слуша, разпознава и 

изговаря тесни и широки 

гласни, звучни и беззвучни 

съгласни; струпани 

съгласни;  

- изговаря по подражание 

малки и по-големи думи на 

срички; 

- определя по практически 

път броя на сричките в 

думата; 

- отдиференцира 

съществителни собствени от 

съществителни нарицателни 

имена;  

- назовава прилагателни 

имена по определен признак 

/цвят, големина, форма, вкус 

и т.н./ на познати предмети; 

- съотнася правилно и 

съгласува на практическа 

основа прилагателни със 

съществителни имена;  

Има елементарно 

понятие за 

линейната 

структура на 

говорната верига – 

практически 

осъзнава  

понятията: звук, 

сричка, дума, 

начало, среда, 

край на думата. 

Разбира и 

класифицира 

думите предмети, 

признаци, 

действия. 

Има елементарна 

ориентация за 

време и 

пространство. 

Разбира и 

употребява 

познати думи и 

често срещани 

Участва в учебни игри. 

Ползва образователни 

софтуери и богат 

нагледен материал. 

Слуша, повтаря, 

назовава, посочва, 

сравнява, групира, 

съотнася, работи с 

картони и картинки. 

Усвоява знания чрез 

разнообразни дейности, 

близки до реалните 

занимания и интереси 

на децата /игри, песни, 

танци, рисуване, 

моделиране, драма/, 

които да подтикват към 

реално общуване. 
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- разпознава и определя на 

емпирично ниво думи 

действия; 

 - използва в речта си 

ограничен кръг малки думи: 

местоимения, предлози, 

съюзи, частици, 

междуметия, числителни 

имена. 

изрази, свързани с 

личността на 

ученика, с 

неговото 

семейство и с 

непосредственото 

му обкръжение 

МОДУЛ 3 

Ученикът различава 

основни граматически 

форми на думите: 

съществителни имена, 

прилагателни имена, 

глаголи, лични 

местоимения, 

числителни имена. 

Елементарни представи 

за: 

- звучни и беззвучни 

съгласни в края на 

думите; 

- съществително 

собствено и 

съществително 

нарицателно име; 

прилагателни имена 

/думи признаци на 

предмети/; думи 

действия;  

- единствено и 

множествено число на 

Ученикът умее да: 

- разграничава звучните и 

беззвучни съгласни;  

- прави проверка на звучните 

и беззвучни съгласни в края 

на думите чрез изменението 

им в множествено число или 

чрез сродни думи;  

- различава единствено и 

множествено число на 

думите /един-много/; 

- съгласува в речта си думите 

по род, лице и число на 

емпирично равнище. 

Владее някои 

основни норми на 

книжовния 

изговор. 

Различава основни 

граматически 

форми на познати 

думи. 

Използва прости 

изрази и 

изречения, за да 

опише мястото, 

където живее и 

хората, които 

познава и да води 

Участва в учебни игри. 

Ползва образователни 

софтуерни и богат 

нагледен материал. 

Слуша, повтаря, 

назовава, посочва, 

сравнява, групира, 

съотнася, работи с 

картони и картинки. 

Усвоява знания чрез 

разнообразни дейности 

близки до реалните 

занимания и интереси 

на децата /игри, песни, 

танци, рисуване, 
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съществителните имена 

и глаголите; 

- съгласуване /на 

емпирично равнище/ на 

думите: по род и число  

на съществителни, 

прилагателни и 

числителни имена и по 

лице и число на 

местоимения и глаголи. 

с тях елементарен 

диалог. 

моделиране, драма/, 

които да подтикват към 

реално общуване. 

МОДУЛ 4 

Ученикът участва в 

провокирани от учителя 

комуникативни 

ситуации – диалог, 

съобразени с  

всекидневието, опита и 

знанията му.  

Елементарна представа 

за: 

- ориентация в 

училищната обстановка; 

- диалог и монолог; 

- разбиране на ролята си 

като активен  участник в 

комуникацията. 

Ученикът умее да: 

- слуша и показва, че 

разбира; 

- наблюдава целенасочено; 

- конструира и използва по 

образец типови фрази; 

- отговаря и задава въпроси; 

- описва кратко предмет и 

изразява лично отношение. 

Отговаря на 

въпроси. 

Задава въпроси. 

Участва в кратък 

диалог. 

Изказва мнение. 

Ученикът: 

- слуша и отговаря на 

въпроси; 

- участва в елементарен 

диалог;. 

- ползва визуална опора. 

ЯДРО 4 

Социокултурна 

и езикова  

компетентност: 

Писмено 

четене 

МОДУЛ 1 

Ученикът различава и 

познава букви от други 

графични знаци; 

Елементарни знания за: 

- графични знаци; 

- печатни букви; 

- графичните знаци на 

гласните букви;  

Ученикът умее да: 

- разпознава графични знаци 

и символи на емпирично 

ниво;  

- различава букви от други 

Познава буквата 

на собственото си 

име. 

Разпознава и чете 

собственото си 

Ученикът получава 

възможност да:  

- изпълнява упражнения 

за развитие на оптико-

пространствeните 



 15 

общуване познава открива и 

назовава гласните 

букви; разпознава 

буквата на собственото 

си име. 

- буква на собственото 

име. 

знаци;  

- разпознава, посочва и 

назовава буквите на гласните 

звуци /със и без визуална 

опора/;  

- съотнася буква към 

картинка;  

- съотнася главна към малка 

буква. 

име като етикет. умения за разпознаване 

на буквите, 

разпознаване на 

контурите на букви, 

наложени една върху 

друга; движение на 

очите в посока ляво-

дясно, горе-долу; 

проследяване - дъга, 

редове. 

Съотнася.  

Ползва опора на  

нагледен материал. 

Оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира. 

МОДУЛ 2 

Ученикът познава, 

назовава и чете букви; 

образува и чете срички 

и малки думи; 

проследява ред. 

Елементарни знания за: 

- печатни букви;  

- графичните знаци на 

гласни и съгласни  

букви;  

- малка и главна буква;  

- сричка, дума; 

- ред. 

Ученикът умее да: 

- проследяване на редове – 

зрително и с посочване, с 

помощ; 

- сравняване буквения състав 

на думи; 

- разпознава графични знаци 

и символи на емпирично 

Проследява 

самостоятелно 

редове. 

Чете срички и 

малки думи. 

Ученикът получава 

възможност да:  

- изпълнява упражнения 

за развитие на оптико-

пространствените 

възприятия и 

периферното зрение; 

- чете думи с картинна 
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ниво;  

- различава букви от други 

знаци;  

- разпознава, посочва и 

назовава гласни и съгласни 

букви /със и без визуална 

опора/;  

- чете срички /като се 

ориентира към гласния звук/, 

малки думи; 

- съотнася буква към 

картинка,  

главна към малка буква, 

фонемата към нейния 

графемен аналог; 

- реди срички и малки думи. 

опора; 

- работи с картони; 

- ползва опора на богат 

нагледен материал;  

- оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира. 

МОДУЛ 3 

Ученикът чете букви, 

срички, думи и 

изречения. Разбира 

смисъла на 

прочетеното; различава 

при четене 

съобщително, 

Елементарни знания за: 

- азбука; 

- сричка; 

- начало и край на ред, 

на изречение; 

- дума, изречение, текст; 

- съобщително и 

въпросително изречение;  

Ученикът умее да: 

- се ориентира правилно в 

редовете;  

- разпознава, посочва и 

назовава гласни и съгласни 

буквите /с и без визуална 

опора/;  

- съотнася буква към 

Разбира общия 

смисъл на кратки 

елементарни 

текстове, с 

помощта на 

учителя  и 

визуални опори. 

Отговаря на 

Ученикът получава  

възможност да:  

- изпълнява упражнения 

за развитие на оптико-

пространствените 

възприятия и 

периферното зрение; 

- четене на думи, кратки 
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въпросително и 

възклицателно 

изречение; осъзнава 

начало и край на ред и 

изречение. 

- изречение, с което 

изказваме молба. 

картинка;  

- съотнася главна към малка 

буква, фонемата към нейния 

графемен аналог; 

- чете срички, думи, 

изречения и кратък текст; 

може да се ориентира към 

гласния звук при четене на 

срички;  

- отделя и прочита 

изречението в текста; 

- реди срички, думи, прости 

изречения;  

- извършва словесен анализ 

на думи и просто изречение, 

определя броя на думите в 

изречението;  

- чете различни по цел на 

изказване изречения с 

подходяща интонация /по 

подражание или 

самостоятелно/; 

- може да открие смисъла на 

прочетеното с помощта на 

въпроси. 

Прави кратко 

описание на 

предмет. 

изречения и текст с 

картинна опора; прави 

кратък коментар на 

прочетеното; 

- работи с учебник 

/буквар, читанка/; 

- работи с картони; 

- оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира. 
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учителя. 

 

 писане 

МОДУЛ 1 

Ученикът 

възпроизвежда фигура, 

знак, прави и криви 

линии, елементи от 

знаци. 

Повтаря пунктирана 

линия в различни 

изображения на 

предмети и  букви. 

Пише елементи на 

букви. 

Елементарни представи 

за: 

- правилно държане на 

молив и химикал; 

- представа за графичен 

контакт с листа; 

- представа за процеса на 

писане в ред; 

- писане по контур и 

образец; 

- права, крива линия; 

- писане в ред; 

- елементи на ръкописни 

букви. 

Ученикът умее да: 

- държи правилно молив; 

- отличава на емпирично 

равнище буква от други 

графични символи; на главна 

от малка буква, на печатна 

от ръкописна; 

- определя правилно и 

проследява ред; 

- възпроизвежда /по контур, 

с помощ от учителя или сам/ 

елементи на знаци,  линии и 

форми. 

Държи правилно 

молив и химикал. 

На ученика се дава 

възможност да: 

- изпълнява двигателни 

упражнения с молив и 

химикал за развитие на 

фината моторика; 

- работи с картони; 

- оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира. 

МОДУЛ 2 

Ученикът владее 

основни норми на 

графичната и писмената 

система на българското 

писмо: пише четливо 

букви, пише правилно 

кратки думи. 

Елементарни представи 

за: 

- процеса на писане в 

ред; 

- графични белези на 

звуковете при четене и 

писане;  

- ръкописни букви;  

Ученикът умее да: 

- определя мястото на думата 

в реда, на буквата в думата; 

- възпроизвежда знаци, 

форми, структури, свързани 

с говорната ситуация; 

- държи правилно молив и 

химикал; 

Умее да запише 

собственото си 

име. 

Пресъздава със знаци 

указателен текст, 

отговорности в групата, 

правила на игра, 

рецепта и др. 

Практическо 

приложение на 

наученото. 
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- азбука; 

- графичните белези на 

съгласните букви – 

съдържащи се в 

собственото му име и 

имената на близките му; 

- графични белези на 

звучни и беззвучни 

съгласни букви. 

- разпознава, назовава и 

пише графични знаци на 

букви, свързани с предмети 

и лица, които имат голямо 

значение в живота на детето. 

Работи с картони. 

Пише в учебна тетрадка. 

Оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира. 

МОДУЛ 3 

Ученикът владее 

основни норми на 

графичната и писмената 

система на българското 

писмо: пише четливо 

букви, пише правилно 

думи с правописни 

особености, пише 

изречение. 

Елементарни представи 

за: 

- процеса на писане в 

ред;  

- отличаване на 

изречение от ред; 

- графични белези на 

гласни и съгласни букви; 

главни и малки букви; 

- азбука; 

- различаване на печатен 

от ръкописен текст; 

- писане на срички, 

думи, изречения, кратък 

текст /по контур и 

Ученикът умее да: 

- пише букви, срички, думи, 

кратки изречения /по 

образец/; 

- разпознава и спазва 

маркерите на изречението – 

главна буква и точка /знак/ в 

края; 

- отличава изречение от ред; 

- отделя думите в 

изречението; отделя 

изречението в текста. 

- извършва фонемен /звуков/ 

анализ на познати думи; 

- старае се да пише 

Пише правилно 

имената си. 

Прави препис на 

кратък текст. 

Може да се 

подпише. 

Работи с учебник и 

учебна тетрадка. 

Пише по контур, 

образец, с подкрепа на 

ръката, самостоятелно – 

букви, думи, изречения 

и кратък текст. 

Пише под диктовка. 

Прави препис.  

Съставя и записва 

словосъчетания  

/прилагателно и 

съществително име, 

глагол и съществително 

име/. 
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образец, с подкрепа на 

ръката, самостоятелно/;  

- спазване на 

елементарни 

пунктуационни правила.  

графически правилно 

буквите и свързването 

между тях; 

- стреми се да спазва на 

емпирично равнище 

правописите особености при 

писане на думи, съдържащи 

звучни и беззвучни съгласни. 

- може да оформи правилно 

началото и края на 

изречението и главните 

букви на имена си 

- може да пише под диктовка 

букви, думи и кратки 

изречения; 

- може да преписва правилно 

кратък текст. 

Работи с картони. 

Оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира.  

Изразява свободно 

своите интереси и 

способности. 

ЛИТЕРАТУРА 

ЯДРО 1 

Възприемане 

на 

литературно 

произведение  

/художествена 

МОДУЛ 1 

Ученикът слуша  и 

възприема художествено 

произведение. 

Елементарна представа 

за: 

- детски римушки; 

- стихотворения; 

- приказки; 

- любими детски герои 

Ученикът умее да: 

- слуша детски римушки, 

стихотворения и приказки; 

- различава на емпирично 

ниво римушки от приказки; 

- възприема от начало до 

Възприема чрез 

илюстрации 

художествено 

произведение.. 

Слуша четено от 

учителя художествено 

произведение. 

Възприема 

съдържанието на фона 

на музика. 
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информация/ от приказки. край художествено 

произведение, четено от 

учителя, театрална 

постановка /куклен театър/, 

филм по сюжета на позната 

приказка. 

Общува с детски 

книжки, разглежда 

илюстрации. 

Оцветява, апликира. 

Участва в арттерапия, 

куклотерапия. 

МОДУЛ 2 

Ученикът възприема 

отначало до край кратко 

литературно 

произведение. 

Различава литературни 

произведения: римушки, 

стихотворения, гатанки, 

приказки, разкази.  

Елементарна представа 

за: 

- кратка приказка, 

разказ, стихотворение; 

- любими герои от 

художествени 

произведения за деца; 

- нови думи и тяхното 

значение. 

Ученикът умее да: 

- възприема чрез слушане и 

илюстрации художествено 

произведение; 

- възприема, разпознава и 

назовава герои от 

художествено произведение; 

- разбира връзката между 

начало и край на 

художествено произведение; 

-  слуша внимателно разкази 

за животни, растения, и 

природни явления; 

- открива прилики на 

художествено произведение 

с театрална постановка. 

Определя по 

илюстрации 

последователностт

а в сюжета на 

литературно 

произведение.  

Слуша четено от 

учителя художествено 

произведение. 

Възприема 

съдържанието на фона 

на музика. 

Общува с детски 

книжки, разглежда 

илюстрации. 

Оцветява, апликира. 

Участва в арттерапия, 

куклотерапия. 

МОДУЛ 3 

Ученикът различава 

Елементарна представа 

за: 

Ученикът умее да: 

- възприема в единство 

Разпознава и 

назовава заглавия 

Слуша четено от 

учителя художествено 
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литературни жанрове, 

представени по-широко в 

учебното съдържание: на 

емпирично равнище 

разграничава приказка, 

стихотворение, разказ, 

гатанка, пословица. 

- любими художествени 

произведения. 

- животни и растения от 

природната среда и 

дейността на хората в 

обществената среда. 

съдържание и форма чрез 

четене, илюстрации, филм и 

др.; 

- разпознава епизод от 

познато литературно 

произведение; 

- разбира смислови връзки 

между начало и край на 

художествено произведение; 

- довършва начало или край  

на произведението /с помощ 

от учителя/ като се ръководи 

от идеята на автора; 

- диференцира животни, 

растения, хора като герои на 

литературно произведение; 

- проявява познавателен 

интерес към слушане на 

разкази за животни, 

растения, природни явления. 

на приказки и 

героите в нея. 

Разпознава епизод 

от познато 

литературно 

произведение. 

Желае да 

разглежда албуми, 

книги, детски 

енциклопедии, 

списания и 

реагира 

емоционално на 

тяхното 

съдържание. 

произведение. 

Възприема 

съдържанието на фона 

на музика. 

Общува с детски 

книжки, разглежда 

илюстрации. 

Оцветява, апликира. 

Участва в арттерапия, 

куклотерапия. 

ЯДРО 2 

Интерпретаци

я и 

съпреживяван

МОДУЛ 1 

Ученикът изразява 

емоционално отношение 

при общуване с 

Елементарна представа 

за: 

- елементарни 

възприятия и представи 

Ученикът умее да: 

- разпознава на емпирично 

ниво римушка и кратка 

приказка;  

Съпреживява 

активно 

съдържанието – 

тъжно, весело, 

Разглежда илюстрации 

на познати 

художествени 

произведения. 
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е на 

литературно 

произведение 

художествена творба. за кратка приказки и 

римушки; 

- общи представи за 

любими художествени 

произведения; 

- общи представи за 

любими герои на 

приказки. 

- реагира емоционално при 

слушане на любимо 

художествено произведение;  

- проявява емоционално 

отношение към илюстрации 

на познати художествени 

произведения. 

смешно, страшно. 

Разпознава и 

желание за 

разглеждане.  

Участва вербално или 

невербално /чрез 

движения, жестове/ при 

изпълнение, съвместно 

с учителя, на римушки, 

реплики на герои, 

кратки стихотворения. 

МОДУЛ 2 

Ученикът участва в 

групова дейност за 

създаване на игрови 

сценични форми на 

литературни творби. 

Елементарна представа 

за: 

- за римушки,  приказки 

и стихотворение;  

- общи представи за 

любими художествени 

произведения и за 

любими герои от тях;  

- конкретни представи за 

животни, растения от 

природната среда и 

дейността на хората в 

обществената среда;  

- общи представи за нови 

думи и тяхното 

значение. 

Ученикът умее да: 

- разпознава на емпирично 

ниво приказка, стихотво-

рение, гатанка /при слушане 

и чрез илюстрации/;  

- осмисля 

последователността на 

случките и събитията; 

- проявява, разбира и 

назовава отношението си 

към герои от литературно 

произведение; 

Изразява 

отношението си 

към 

литературното 

произведение и 

към постъпките на 

героите от него. 

Проявява 

предпочитание 

към конкретно 

художествено 

произведение или 

литературен 

герой. 

Съотнася 

постъпките на 

Участва в драматизация 

на художествен текст с 

помощта на учителя. 

Избира роля. 

Изпълнява роля с 

помощта на кукли. 

Участва в арттерапия и 

куклотерапия. 

Гледа куклен театър, 

филм. 



 24 

герои от 

литературното 

произведение към 

собствения си 

опит. 

МОДУЛ 3 

Ученикът изразява 

емоционално-оценъчно 

отношение към герои и 

ситуации в литературната 

творба. 

Елементарна представа 

за: 

- Възприятия и 

представи за приказка, 

разказ, стихотворение, 

гатанка, пословица; 

- Диференцирани 

представи за любими 

художествени 

произведения;  

- Диференцирани 

представи за действащи 

лица със собствени и 

нарицателни имена;  

- Обобщени представи за 

природна и обществена 

среда. 

Ученикът умее да: 

- разпознава на емпирично 

ниво приказка, разказ, 

стихотворение, гатанка, 

поговорка /при слушане и 

чрез илюстрации/;  

- осмисля 

последователността на 

случките, събитията и 

епизодите; 

- разбира постъпките на 

героите и с помощта на 

учителя изразява с думи 

отношението си; 

- отговаря устно /с помощта 

на учителя/ на достъпни 

въпроси във връзка с 

изучавано литературно 

произведение; 

Съпреживява 

активно 

съдържанието – 

тъжно, весело, 

смешно, страшно. 

Сравнява 

различни по жанр 

(проза и поезия) 

литературни 

произведения.  

Съотнася 

постъпките на 

герои от 

литературното 

произведение към 

собствения си 

опит. 

Участва в четене на 

откъси от литературно 

произведение, диалог на 

герои, отделни реплики, 

авторската реч. 

Отговаря на въпроси и 

задава въпроси. 

Участва в драматизация 

на художествен текст с 

помощта на учителя. 

Избира роля. 

Изпълнява роля с 

помощта на кукли. 

Участва в арттерапия и 

куклотерапия. 

Гледа куклен театър, 

филм. 
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- изпробва различни 

интонации по подражание 

/при четене или изпълнение 

на стихотворение, диалог/; 

- може да прочете реплика на 

героя, чиято роля е избрал; 

- може да прочете авторската 

реч; 

- описва според основните 

моменти в произведението 

литературни герои. 

ЯДРО 3 

Пресъздаване 

на 

художествена 

литература 

МОДУЛ 1  

Ученикът знае наизуст 

кратки стихчета и 

римушки. 

Елементарни представи 

за: 

- изпълнение на кратки 

стихотворения и 

римушки;  

- възпроизвеждане на 

реплики на герои чрез 

думи, жестове и мимика. 

Ученикът умее да: 

- съпровожда с адекватни 

мимика, жестове 

изпълнението на 

стихотворение, римушка: по 

подражание, чрез задружна 

реч – разпознава серия от 

илюстрации. 

Познава детска 

книжка по 

илюстрациите и 

корицата. 

Разглежда богато 

илюстровани книжки по 

познати художествени 

произведения. 

Оцветява, апликира, 

моделира. 

Участва в арттерапия и 

куклотерапия. 

Гледа куклен театър, 

филм. 

МОДУЛ 2 

Ученикът пресъздава 

епизод от литературно 

Елементарни представи 

за: 

- изпълнение на 

Ученикът умее да: 

- съпровожда с адекватни 

мимика, жестове 

Изпълнява кратки 

стихотворения. 

Участва в 

Участва в беседа. 

Наблюдава илюстрации 

или серия от картини по 
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произведение, като 

импровизира реплики и 

действия. 

стихотворение, 

римушки, гатанка;  

- за изпълнение на роля. 

изпълнението на 

стихотворение, римушка: по 

подражание, чрез задружна 

реч и повторна реч. 

- имитира тембър;  

- рецитира кратко 

стихотворение и гатанки;  

- участва в драматизация на 

литературно произведение. 

драматизация на 

кратко 

художествено 

произведение. 

Очаква одобрение 

на публиката. 

Има любима 

детска книжка и 

литературни 

герои. 

определен художествен 

текст. 

Избира кукли за 

съответни герои. 

Рисува, оцветява, 

апликира и моделира. 

Гледа куклен театър, 

филм. 

МОДУЛ 3 

Ученикът отговаря на 

въпроси със словесна и 

визуална опора; чете 

фрагменти от художествен 

текст в отговор на 

поставени от учителя 

въпроси. 

Елементарни представи 

за: 

- диалог в литературно 

произведение;  

- авторска реч / роли на 

разказвач/;  

- диференцирана 

представа за изпълнител 

и слушател /актьор и 

публика, разказвач и 

изпълнител/; 

- частите на 

художественото 

произведение – начало, 

Ученикът умее да: 

- съпровожда с адекватни 

мимика, жестове 

изпълнението на 

стихотворение, римушка: по 

подражание, чрез задружна 

реч, повторна реч, 

самостоятелна реч; 

- участва в роля на четец;  

- преразказва кратко 

литературно произведение 

чрез серия от илюстрации, 

опорни въпроси, помощ от 

учителя; 

Пресъздава 

литературен образ 

чрез интонация на 

гласа, действие, 

мимика, жест. 

Преживява 

оценката на 

публиката. 

Проявява 

предпочитание 

към литературен 

герой и избира 

роля. 

Участва в беседа. 

Наблюдава илюстрации 

или серия от картини по 

определен художествен 

текст. 

Драматизация. 

Избира кукли за 

съответни герои. 

Рисува, оцветява, 

апликира и моделира. 

Гледа куклен театър, 

филм. 
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изложение и край. - рецитира стихотворения и 

гатанки; 

- участва в драматизация на 

литературно произведение;  

- отговаря на въпроси и чете 

части от литературно 

произведение с текст и 

визуални опори. 
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 IV. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученика 

Постиженията на ученика се оценяват по следната скала: 

 участва в съвместна дейност с учителя; 

 има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, 

нагледно-действена и словесна опора и да показва знанията си; 

 включва се в групова дейност; 

 има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 

 има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 

 има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето, четенето и писането. 

 

V. Общи методически указания по прилагането на програмата, предназначени за 

учителите. 

Обучението по български език и литература, формирането на комуникативно-речеви 

умения съставят и определят комплексният и многопластов характер на учебното съдържание, 

което е разпределено в следните ядра: социокутурни компетентности, езикови компетентности, 

социокултурни и езикови компетентности – устно общуване, социокултурни и езикови 

компетентности – писмено общуване /четене, писане/. 

Учебното съдържание по литература е разпределено в следните ядра: възприемане на 

литературно произведение /художествена информация/, интерпретация и съпреживяване на 

литературно произведение, пресъздаване на художествена литература. 

За усвояването на основни словесни действия, задължителни за общуването дори на 

елементарно равнище /поздрав, сбогуване и други/, за привикване към артикулационните 

особености, както и за натрупване на определен словесен минимум от изразни средства, е 

необходим подготвителен период, който да улесни и ускори процеса на съзнателно овладяване 

на книжовния език през основния етап. Продължителността на подготвителния период се 

определя от учителя според индивидуалните потребности и възможностите на учениците. 

Обучението по български език и литература в І – ІV клас следва принципите на 

комуникативния и когнитивния подход, които са се утвърдили в съвременната методика. То се 

определя от следните общи педагогически принципи: ориентираност към възможностите и 

интересите на учениците; съдържателност и реалистичност на учебното съдържание; 

комуникативност и интерактивност на учебните дейности; разнообразие, занимателност и 

наситеност на учебния процес с достъпни външни опори, включително и с продукти на новите 

технологии, интегрирано развитие на всички умения като едно цяло в контекста на богата, 

разностранна културна информация и чрез осъществяване на връзки с други области на 

знанието. 
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Наред с общите методически принципи са взети предвид и характерните особености на 

учениците – конкретно, предметно мислене, краткотрайна памет, неустойчивост на 

вниманието, недоразвитие или липса на реч, невъзможност да се оперира с чисто абстрактни 

категории, неспособност да се разграничава ясно реалния от въображаемия свят, ограничени 

социални и културни знания. 

Посочените характеристики на учениците, както и общите педагогически принципи, 

залегнали в програмата, налагат следните изисквания при нейното използване: 

 Обучението по български език и литература се осъществява на семантико-

функционална основа чрез разнообразни, богато онагледени, занимателни 

комуникативни задачи, песни и игри. Лекционната форма на преподаване е сведена до 

минимум, като се стимулира активно участие в смислени дейности, близки до 

интересите и реалните занимания на учениците и способстващи за осъзнаване на 

реалистичността и полезността на изучаваните комуникативни модели и структури. 

 Езиковите знания и умения се изграждат като едно цяло – граматиката индуктивно, а 

речевите умения интегрирано. Общуването се осъществява предимно чрез заучени 

типови комуникативни модели.  

 Когнитивното усвояване на българския език предполага възприемане и разбиране на 

чуждата реч, свързване на звук и образ, сравняване с познатото, откриване на ново 

знание, осмисляне (интегриране), запаметяване и активна употреба на изученото. 

Когнитивните акценти в обучението налагат да се използват учебни задачи, които имат 

достъпно познавателна стойност, развиват мисленето и създават мотивация за 

изпълнението им.   

При селекцията и организацията на учебния материал и дейности би следвало да се 

съблюдават следните критерии: 

 учебното съдържание по отделните модули се разработват циклично и спираловидно;  

 знанията се въвеждат чрез постепенно надграждане, разширяване и задълбочаване, за 

да се осигури възможност за затвърждаване на изучения материал; 

 текстовете за четене и слушане са кратки, разнообразни и занимателни. Те 

съответстват на интелектуалните възможности и интереси на учениците и представят 

езика на живата реч; 

 селекцията на лексиката се определя от критериите за достъпност, честотност и 

полезност за комуникацията;  

 езиковите единици трябва да се представят в смислен контекст чрез дейности и 

визуални опори, които подпомагат учениците да разберат значението и формата им; 

 социокултурната информация е в съответствие с познавателните и социалните 

възможности на учениците и трябва да способства за разширяване на техния кръгозор.  
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За развиване на комуникативни умения от особено голямо значение е да се използват 

разнообразни интерактивни дейности, представящи различни социални роли в реалистичен 

контекст, чрез подходящи речеви и поведенчески модели за подражание. 

Учебните дейности и задачи отговарят на следните изисквания: те са забавни и 

разнообразни по формат, ситуирани са в реалистичен, подходящ за учениците комуникативен 

контекст. Подходящи са задачи за рисуване, оцветяване, моделиране, работа с обемни 

предмети, съотнасяне – реален предмет към картина и обратно, картинка с картинка, картини с 

дума /текст/ и обратно, сортиране по множества, свързване на текст с илюстрация и др. 

Песните, стихотворенията и кратките художествени текстове спомагат за лесно усвояване на 

езика и развиват естетическия вкус. Ролевите игри, игрите, включващи физически действия, и 

драматизациите развиват уменията за общуване и усвояване на нормите за социално 

поведение.  

Специфичните особености на учениците изискват при обучението да се използват 

следните принципи: достъпност, нагледност, практичност, системност и последователност 

/постепенно увеличаване на обема и усложняване на материала/, както и да се прилага 

индивидуален, диференциран  и интегриран подход. 

Формирането и развитието на езиковите компетенции и на комуникативно-речевите 

умения да се овладяват по теми от близкото обкръжение, които подготвят ученика за социални 

контакти /Семейство, Играчки, Частите на тялото, Съдове и прибори, Дрехи и обувки, 

Мебели, Домашни животни, Плодове, Зеленчуци, Превозни средства, Цветя, Професии, В 

магазина, Лично име, Бащино и фамилно име, Собствени имена на животни, Имена на 

градове, Имена на села, Имена на реки и планини, Части на денонощието – сутрин, обед, 

вечер, Вчера, днес, утре, Дните на седмицата, Имена на месеците и сезоните, Названия на 

учебни предмети, роднини и др./ 

Усвояването на тези знания да е съпроводено с широк кръг дейности – от имитация и 

повторение до трениране по роли на функционално комуникативни модели и задачи за 

слушане. Така новият материал се интегрира със знанията, усвоени преди това и се използва за 

задоволяване на собствени комуникативни цели – предимно по модел. 


