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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  

V – VІІІ 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 съдържа различен брой 

модули. 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; 
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- 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 

    Обучението по български език и литература в V – VІІІ клас е до 5 часа седмично. 

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 V-VІІІ клас се цели: 

- стимулиране на мотивацията за овладяване на знания по български език и 

литература, на умения за подбиране на подходящи комуникативни модели, на 

интерес и положителна нагласа към учебния труд; 

- 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; 

- 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 изучаването на 

достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно 

четене на художествени  и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от 

прочетеното; 

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

познавателните интереси на учениците; 

- формиране на ценностно отношение към изучаването на езика и литературата, 

приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на ясно съзнание за 

национална идентичност. 
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ІІІ. Очаквани резултати от обучението по български език и литература в V – VIII клас 

 

Ядра на 

учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 

на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, включително 

социални умения 

Компетентности Контекст и дейности 

ЯДРО 1 

Социокултур

ни 

компетентнос

ти 

МОДУЛ 1 

Ученикът си служи с 

основните невербални 

средства и вербални 

езикови и речеви 

единици в 

комуникативна 

ситуация. 

Елементарни представи 

за: 

- уместно използване на 

невербални и вербални 

средства, адекватни на 

ситуацията на 

общуване, участниците 

в нея, темата, целта и 

условията. 

Ученикът може да: 

- се ориентира в ситуацията на 

общуване; 

- рзпознава начало и  край  на 

комуникацията; 

- разбира и изпълнява различни 

по сложност инструкции; 

- разбира зависимостта на 

средствата за общуване от 

ситуацията на общуване, като ги 

използва в съответствие с нея. 

Ориентира се в 

ситуацията на 

общуване; 

Използва 

различни начини 

за общуване: 

- невербален; 

- невербален и 

отчасти вербален; 

- вербален, 

комбиниран с 

невербални 

стратегии за 

преодоляване на 

комуникативните 

проблеми; 

- вербален, като 

Изпълнява ролеви 

игри, свързани с 

различни 

комуникативни 

ситуации. 

Участва в различни 

ситуации на 

общуване, като 

проявява усет за 

адекватно поведение. 

Наблюдава различни 

интонационни модели 

с оглед на ситуацията 

на общуване. 
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подбира социално 

уместни изрази в 

познати ситуации 

според равнището 

на езиковата си 

компетентност. 

МОДУЛ 2 

Ученикът владее 

формите на речевия 

етикет при общуване на 

публично място. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

-етикетните формули за 

официално и 

неофициално 

общуване; 

- адекватно речево 

поведение в официална 

и неофициална 

обстановка на 

общуване. 

Ученикът може да: 

-използва подходящи форми на 

общуване с познати и 

непознати; 

- общува адекватно в клас и 

извън клас; 

- изпълнява ролята на 

събеседник в разговор с учител 

или съученик; 

- използва различни по състав и 

цел на изказването изречения в 

процеса на общуване; 

- съгласува думите и спазва 

словореда им в изреченията до 

степен, която не затруднява 

разбирането; 

Ориентира се в 

етикетните 

формули. 

Проявява 

адекватно речево 

поведение. 

Използва 

формулите на 

речевия етикет. 

Изпълнява ролеви 

игри, свързани с 

различни 

комуникативни 

ситуации. 

Участва в различни 

ситуации на 

общуване, като 

проявява усет за 

адекватно поведение. 

Наблюдава различни 

интонационни модели 

с оглед на ситуацията 

на общуване. 
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- прилага успешно основните 

правила на социалното 

общуване – поздрави, форми на 

обръщение. 

МОДУЛ 3 

Ученикът владее 

умения за диалогично 

общуване  в официална 

и неофициална 

обстановка; използва 

уместно езикови 

средства, като дава 

отговори, задава 

въпроси, описва  и 

разказва. 

Ученикът има 

елементарни представи 

за: 

- сферата на общуване -

разговорно-битова, 

официално-делова; 

- разбиране темата на 

текста и същинската 

информация в него, 

като може да изслушва 

събеседника; 

- даване на отговор и 

задаване на въпрос; 

- свързване на 

изреченията логически 

в монологична и 

диалогична реч; 

- текста като средство 

Ученикът може да: 

- разграничава текстове от 

разговорно-битовата и 

официално-деловата сфера на 

общуване; 

- изслушва; 

-задава  въпрос; 

- иска и дава информация.;  

- отговаря и реагира на молба;  

- представя собствени умения и  

пита за уменията на събеседника 

си;  

- описва дейности в настоящето; 

- разказва за ежедневието си; 

- говори по познати и достъпни 

теми. 

Ориентира се в 

сферите на 

общуване. 

Подбира 

подходящи 

езикови средства; 

използва овладени 

типови изрази; 

прилага успешно 

основни правила 

на социално 

общуване. 

Съставя 

повествователен 

текст по модел. 

Съставя 

описателен текст 

по модел. 

Усъвършенства 

уменията си за 

диалогично 

общуване. 

Изпълнява ролята на 

събеседник – 

изслушва-отговаря 

(съобщава); задава 

въпрос-изслушва и 

разбира отговора. 

Обменя  конкретна 

информация. 

Обсъжда съвместна 

дейност, изразява 

съжаление, молба и 

др. 
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за общуване. 

ЯДРО 2 

Езикови 

компетентнос

ти 

 

МОДУЛ 1 

Произнася правилно в 

потока на речта 

звуковете. 

Разпознава фонемите в 

структурата на думата. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

-правоговора на тесни и 

широки; 

гласни, звучни и 

беззвучни съгласни; 

-за изискванията на 

интонацията. 

Ученикът може да: 

- спазва в основни линии 

звуковите закони при изговор до 

степен, която не затруднява 

разбирането на речта;  

- определя точното място на 

звуковете в думата - начало, 

край, среда; 

- познава звуковите особености 

на думите; 

- изговаря думи с различна 

степен на звукова трудност 

според възможностите си. 

Качествена 

генерализация на 

звуковете в 

думите. 

Успешно прилага 

звуковите закони 

при изговор. 

Постига 

разбираемост при 

говорене. 

Умението за правилен 

говор се осъществява: 

-с помощ от учителя 

чрез „задружна реч”, 

„повторна реч” или 

чрез словесна 

инструкция  за  

корекция на 

звукопроизношението 

Слуша, повтаря, 

изпълнява правилно. 

МОДУЛ 2 

Ученикът разбира 

речниковото значение 

на думите и употребява 

уместно  ограничен 

кръг многозначни 

думи. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

- думите като 

речникови единици; 

- основното и 

преносното значение на 

думите; 

- правилното и 

Ученикът може да: 

- разпознава думите като 

речникови единици; 

- определя с помощ от учителя 

основното и преносното 

значение на думите; 

- разбира с помощ 

многозначността на някои думи 

Осмисля думите 

като речникови 

единици. 

Използва в речта 

си думи с пряко, 

преносно или 

многозначно 

значение. 

Овладява знанията по 

практически път. 

Наблюдава. 

Работи с картинки, 

учебник. 

Изговаря. 

Автоматизира под 

контрол на учителя 
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целесъобразно 

използване на някои 

многозначни думи. 

- използва ги в речта си. Познава техния 

правоговор. 

различни речеви 

модели. 

МОДУЛ 3 

Ученикът владее 

употребата на 

синоними и антоними, 

думи с обобщаващо и 

абстрактно значение 

според смисъла и 

звуковия им състав. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

- смисъла и звуковия 

състав на синоними и 

антоними, думи с 

обобщаващо и 

абстрактно значение; 

- правоговора им; 

- функционирането им 

в активния речник. 

Ученикът може да : 

-разпознава с помощ от учителя 

ограничен кръг синоними и 

антоними, думи с обобщаващо и 

абстрактно значение; 

- изговаря; 

-използва в речта си. 

Разбира смисъла и 

значението на тези 

думи. 

Изговаря ги 

правилно с 

помощ. 

Използва ги 

уместно в речта  

си. 

Овладява знанията по 

практически път. 

Наблюдава. 

Работи с картинки, с 

учебник. 

Изговаря. 

Автоматизира под 

контрол на учителя 

различни речеви 

модели. 

МОДУЛ 4 

Ученикът владее 

граматичните средства 

на езика - има най-обща 

представа за състав на 

думата, същността и 

функциите на частите 

на речта. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

- граматическото 

значение на думите в 

българския език; 

различните форми на 

една дума; 

-правилно изговаряне 

на морфемите; 

Ученикът може да: 

- разпознава  различните форми 

на една дума; 

- открива и изговаря правилно; 

-образува думи с помощта на 

представки и наставки; 

-разбира смисловите различия  

с помощта на различни опори; 

-определя видовете 

Владее 

формообразуванет

о и 

словообразуването 

в елементарна 

степен. 

Разбира в 

определена степен 

смисловите 

Дава се възможност 

да: 

Усъвършенства 

представа си за 

линейната структура 

на говорната верига – 

практическо 

осъзнаване на 

понятията: звук, 
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- образуване на думи с 

помощта на представки 

и наставки и разбиране 

на  смисловите 

различия (понятие за 

сродни думи); 

-същността и 

функциите на 

изменяемите части на 

речта – съществителни, 

прилагателни, 

числителни имена, 

глаголи, местоимения; 

 -същността и 

функциите на 

неизменяемите части на 

речта - наречия, 

частици, междуметия, 

предлози, съюзи; 

- използването им в 

текстове. 

съществителни, прилагателни и 

числителни имена; 

-определя с помощ от учителя 

техните граматични признаци; 

-използва правилно и 

целесъобразно имената в 

изречения и в текст; 

-разпознава местоимения, 

осъзнава на елементарно ниво 

значението и функциите на част 

от тях; 

-определя граматическите 

признаци на  някои от личните, 

притежателните, показателните 

и въпросителните местоимения  

с помощ от учителя; 

- определя с помощ от учителя и 

в минимална степен значението 

и функциите на глаголите, 

техните  граматични признаци, 

спряга ги правилно  и 

целесъобразно ги   употребява в 

различия на 

думите.  

Познава и 

разграничава 

определено 

количество 

изменяеми части 

на речта; по  

практически път 

да   ги членува и 

съгласува. 

 Използва 

местоимения, в 

ролята на 

заместващи и 

свързващи думи. 

Има ориентация за 

време, 

пространство. 

Осмисля и 

употребява 

неизменяеми 

сричка, дума, начало, 

среда, край на думата. 

Образува думи с 

помощта на модели, 

схеми, картинки.  

Групира думи, 

подрежда (правилен 

словоред),  съгласува. 

Учебни игри.     

Наблюдава 

извършването на 

действия, назовава ги 

и се ориентира за 

тяхното време, 

пояснява кога, къде и 

как се извършва едно 

действие чрез  

наречия. 

Разбира невербално и 

вербално предлози. 
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сегашно, минало и бъдеще 

време; 

-определя по практически път и 

с помощта на учителя 

значението, граматичните 

характеристики и употребата на 

наречията, съюзите, предлозите, 

частиците и междуметията. 

части на речта. 

МОДУЛ 5  

Ученикът  владее 

синтактични средства 

на езика – различава 

видовете изречения по 

цел на общуване и по 

състав, главни и 

второстепенни части на 

простото изречение, 

еднородни части; 

използва в речта си 

синонимни варианти. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

- съобщително, 

въпросително, 

повелително, 

възклицателно 

изречение; 

- словореда в 

различните изречения ; 

- интонация при 

изговаряне; 

- просто изречение и 

граматически правилно 

съгласуване на думите 

Ученикът може да: 

- разграничава видовете 

изречения по цел на изказване; 

- си служи с тях при общуване; 

- образува различни изречения 

по визуална опора, модел, 

инструкция. 

- разграничава изречения по 

тяхната интонация; 

-съставя различни видове 

прости изречения; 

-съгласува думите в тях;  

-разширява просто кратко 

изречение с еднородни части; 

Познава 

различните видове 

изречения по цел 

на общуване и има 

практическото 

умение да 

съобщава, да 

задава въпроси, да  

изразява чувства и 

отношение. 

Служи си с прости 

изречения и 

прости разширени 

изречения в 

Изказва молба, 

разрешение, отказ, 

желание. 

Използва модели за 

свързване на думите в 

изречение. 

Практически 

упражнения  

- за усъвършенстване 

на устната  свързана 

реч,   

- свързва в текст 

различни видове 

изречения;  
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в него; 

- просто кратко и 

просто разширено 

изречение; 

-разширяване на 

простите кратки 

изречения с различни 

второстепенни части на 

изречението и техните 

синонимни варианти. 

-главни и 

второстепенни части на 

изречението; 

-еднородни части. 

- използва в текст взаимната им 

заменяемост; 

-разпознава частите на 

изречението чрез задаване на 

въпроси с помощ от учителя и 

по модел; 

-извършва елементарен 

синтактичен разбор на 

изречението с помощ от 

учителя.   

процеса на 

комуникация. 

Ориентира се в 

общи линии в син-

тактичната  

структура на 

изречението.  

Осъзнава ролята 

на главните и 

второстепенните 

части на 

изречението за 

точността и 

пълнотата на 

речта. 

- определя правилно 

субекта и обекта на 

действието и разбира 

тяхното граматическо 

отношение. 

Общува  в учебна 

ситуация. 

ЯДРО 3 

Социокултур

на и езикова 

компетентнос

т  

Устно 

общуване 

МОДУЛ 1 

Ученикът спазва 

нормите  на  книжовния 

правоговор и говори с 

подходяща за 

ситуацията интонация  

и сила на гласа. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

-представяне на себе си 

и друг човек според 

правилата на речевия 

етикет; 

-поздравление, 

Ученикът може да: 

-представя себе си и друг човек -

умее да каже имената си, 

възрастта си, адреса си и т.н.; 

- поздравява, като се съобразява 

с правоговорните норми и 

ситуацията на общуване; 

Познава своя 

образ и тези  на 

свои близки и 

познати на 

снимка.  

Осъзнава 

информативното 

Може да се представи 

чрез показване на 

своя лик на снимка 

или чрез лични 

документи. 

Изпълнява ролеви 

игри, свързани с 



 11 

съобразено с 

правоговорните норми 

и ситуацията на 

общуване. 

- използва етикетните формули 

за поздрав в ежедневното 

общуване, като е ориентиран 

във времето; 

- използва традиционни 

поздравления по шаблон, модел, 

в които се изказват 

благопожелания за лични и 

официални празници. 

значение на 

личните 

документи, които 

могат да послужат 

за невербален 

начин на 

представяне.  

Води разговори на 

познати теми. 

Общуване в 

различни 

ситуации. 

различни 

комуникативни 

ситуации - общуване 

по телефон, на гости, 

в магазин, в аптека, в 

болнично заведение, в 

транспортно 

средство. 

МОДУЛ 2  

Ученикът преразказва 

текстове от различни 

сфери на общуването, 

като спазва 

правоговорните 

правила, съобразява 

силата на гласа си с 

изискванията на 

съответната 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

- достоверно предаване 

на информация от 

художествен, 

фолклорен, научно-

популярен текст; 

-логическа 

последователност в 

текста; 

Ученикът може да: 

-разбира и предава достоверно 

различни видове  кратки 

текстове; 

-проследява и спазва логическа 

последователност; 

- проследява  и спазва даден от 

учителя план и други видове 

опори и модели; 

- използва подходящи езикови 

Създава устен 

преразказ с помощ 

от учителя и 

ползването на 

различни видове 

опори . 

Ориентира се в 

логическата 

последователност 

и я спазва. 

Дава се възможност 

да усъвършенства 

устната си свързана 

реч, като подбира 

езикови средства 

според равнището на 

езиковата си 

компетентност и вида 

на текста.  

Използва различни 
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комуникативна 

ситуация. 

- план на преразказа; 

- подходящи езикови 

средства, съобразени с 

изходящия текст и 

социокултурната 

ситуация. 

средства и модели. помощни средства- 

план, картина, опорни 

думи, готови модели 

и т.н. 

МОДУЛ 3 

Ученикът разказва 

действителни случки, 

като спазва 

правоговорните 

правила, използва 

подходяща интонация, 

мимика, жестове, 

съобразява се с 

адресата. 

Представа за: 

- повествование; 

- чужди 

повествователни 

текстове; 

- разказване на 

действителни случки от 

ежедневието; 

- развитие на случката 

във времето и 

пространството; 

- езикови средства, 

съобразени със 

ситуацията на 

общуване, подходяща 

интонация, мимика, 

Ученикът може да: 

- съставя устно повествование  с 

помощ от учителя; 

- възприеме слухово и да 

разбере  чужди повествователни 

текстове; 

- разказва действителни случки 

от ежедневието, като отчита 

времето и пространството; 

- употребява подходящи езикови 

средства, съобразени със 

ситуацията на общуване, 

подходяща интонация, мимика, 

жестове 

Слуша, разбира  и 

разказва чужди  

повествователни 

текстове или 

действителни 

случки от 

ежедневието 

Ориентация за 

време и 

пространство. 

Използва 

подходящи 

езикови средства. 

Съобразява се със 

ситуацията на 

общуване. 

Дава се възможност 

да усъвършенства 

устната си свързана 

реч, като подбира 

езиково уместни 

според равнището на 

езиковата си 

компетентност и вида 

на повествованието.  

Използва различни 

помощни средства - 

план, картина, опорни 

думи, готови модели 

и т.н. 
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жестове 

МОДУЛ 4  

Ученикът описва 

предмети, явления, като 

говори правилно и 

целесъобразно с оглед 

на елементите на 

комуникативната 

ситуация. 

Представа за:  

- чужди описателни 

текстове; 

- начини за съставяне 

на собствени описания 

на обект, явления, 

събития със зрителна 

опора, по модел, план; 

- езикови средства, 

използвани  

целесъобразно с 

елементите на 

комуникативната 

ситуация. 

Ученикът може да: 

- възприема и осмисля чужди  

описателни текстове; 

- прави кратко описание, като 

спазва план и последователност; 

- използва  подходящи езикови 

средства. 

Разбира и ползва 

чуждо описание. 

Описва устно своя 

дом, училище, 

улица, град и т.н. 

Дава се възможност 

да усъвършенства 

устната си свързана 

реч, като подбира 

езикови средства 

според равнището на 

езиковата си 

компетентност и вида 

на описанието.  

Използва различни 

помощни средства- 

план, картина, опорни 

думи, готови модели 

и т.н. 

ЯДРО 4 

Социокултур

на и езикова 

компетентнос

т   

Писмено 

общуване 

четене 

МОДУЛ 1 

Ученикът познава, 

назовава и чете букви; 

образува и чете срички 

и малки думи; 

проследява ред. 

Елементарни знания за: 

- графични знаци; 

- букви; печатни букви; 

- графичните знаци на  

букви;  

- малка и главна буква; 

- сричка, дума; 

Ученикът умее да: 

- проследява редове – зрително 

и с посочване, с помощ; 

- сравнява буквения състав на 

думи; 

- разпознава графични знаци и 

символи на емпирично ниво;  

Познава буквите 

от азбуката. 

Проследява 

самостоятелно 

редове. 

Чете срички и 

малки думи. 

Реди печатни букви в 

срички и малки думи. 

„Чете” в хор прости 

изречения. 

Чете отделни кратки 

думи в  познат 

контекст. 
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- ред. - различава букви от други 

знаци;  

- разпознава, посочва и назовава 

гласни и съгласни буквите /с 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. 

Участва в 

образователни игри. 

Изпълнява 

упражнения за 

развитие на оптико-

пространствените 

възприятия и 

периферното зрение; 

Работи с учебник, 

картони, картини 

/съотнася картини с 

думи или дума с 

картина; извършва 

аналогии с картини и 

думи/. 

МОДУЛ 2 

Ученикът чете букви, 

срички, думи и 

изречения; 

Разбира смисъла на 

прочетеното; различава 

при четене 

Представа за: 

- гласния звук при 

четене на сричката; 

- цялостните похвати за 

четене – 

сричкосливащо и по 

цели думи; 

Ученикът може да: 

- се ориентира към гласния звук 

при четене на сричката; 

- чете сричкосливащо или по 

цели думи; 

 

 

Чете на глас 

изречения. 

Ориентира се в 

смисъла с 

помощта на 

илюстративен 

материал към 

Дава се възможност 

да:  

- изпълнява 

упражнения за 

усъвършенстване на 

зрителната зоркост и 

зрителния речник 
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съобщително и 

въпросително 

изречение;  

осъзнава начало и край 

на ред. 

- четене на изречение  и 

отговаряне на въпрос, с  

което доказва, че е 

разбрал прочетеното; 

- диференцирана 

представа за 

съобщително и 

въпросително 

изречение. 

-разбира прочетеното; 

 

 

 

- може да разграничава и да 

изговаря с подходяща 

интонация съобщително и 

въпросително изречение 

него. 

Разбира указния в 

учебника  и 

кратки обяснения 

на правила на 

игри и др.  

Разбира конкретна 

информация от 

изучените 

текстове. 

/сравнява буквения 

състав на думи/; 

- четене на думи, 

кратки изречения и 

текст с картинна 

опора; прави кратък 

коментар на 

прочетеното; 

- работи с учебник. 

МОДУЛ 3 

Ученикът чете гладко 

думи, изречения и 

текст; чете с подходяща 

интонация 

съобщително, 

въпросително, 

подбудително и 

възклицателно 

изречение; разбира 

общия смисъл на 

прочетеното. 

Ученикът има 

елементарни знания за: 

-разграничаване видове 

изречения ,според 

целта на изказване; 

- изговаряне с 

подходяща интонация 

на различните 

изречения; 

- четене на глас 

художествен текст и 

доказва, че е разбрал 

Ученикът може да: 

- разграничава  в практически 

план интонацията на 

съобщително, въпросително, 

подбудително и възклицателно 

изречение; 

- изговаря с подходяща 

интонация съответните 

изречения; 

- чете на глас художествен текст 

с подходяща интонация 

художествен или научен текст, 

Чете  на глас  

кратки  текстове. 

 Разбира  указния 

в учебника  и 

кратки обяснения 

на правила на 

игри.  

Разбира общия  

смисъл на 

текстове. 

Открива 

конкретна  

Дава се възможност 

да:  

- изпълнява 

упражнения за 

усъвършенстване на 

зрителната зоркост и 

зрителния речник 

/сравнява буквения 

състав на думи/; 

- четене на думи, 

кратки изречения и 

текст с картинна 
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смисъла на 

прочетеното; 

- четене на глас научен 

текст, като доказва, че е 

разбрал смисъла на 

прочетеното. 

като спазва паузите, правилно 

поставя ударенията, спазва 

темпоритъма, заложен в текста и 

доказва, че е разбрал смисъла на 

прочетеното. 

информация от 

изучени текстове; 

социокултурна 

информация в 

кратки текстове за 

познати неща от 

света – картички, 

писма. 

опора; прави кратък 

коментар на 

прочетеното; 

- работи с учебник. 

 

 

писане 

МОДУЛ 1 

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;  

- отличаване на 

изречение от ред; 

- графични белези на 

гласни и съгласни 

букви; главни и малки; 

- азбука; 

- различаване на 

печатан от ръкописен 

текст; 

- писане на срички, 

Ученикът умее да: 

- пише букви, срички, думи, 

кратки изречения / по образец/; 

маркерите на изречението – гл.б. 

и точка 

- отличава  изречение от ред; 

- отделя думите в изречението;  

- отделя изречението в текста; 

- извършва фонемен /звуков/ 

анализ на познати думи; 

- пише графически правилно 

буквите и свързването между 

тях; 

- спазва на емпирично равнище 

Познава 

основните норми 

на графичната и 

писмената система 

Дава се възможност 

да:  

- работи с учебник и 

учебна тетрадка; 

- прави препис; 

- пише под диктовка 

букви, думи, кратки 

изречения;  

- съставя и записва 

словосъчетания  

/прилагателно и 

съществително име, 

глагол и 

съществително име/;  
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думи, изречения, 

кратък текст /по контур 

и образец, с подкрепа 

на ръката, 

самостоятелно/;  

- спазване на 

елементарни 

пунктоационни 

правила.  

правописните особености при 

писане на думи, съдържащи 

звучни и беззвучни съгласни; 

- оформя правилно началото и 

края на изречението и главните 

букви на собствените имена; 

- пише под диктовка букви, 

думи и кратки изречения; 

- преписва правилно кратък 

текст. 

- изразява свободно 

своите интереси и 

способности. 

 

МОДУЛ 2 

Ученикът владее 

основни норми на 

графичната и 

писмената система на 

българското писмо: 

пише четливо букви, 

пише правилно думи с 

правописни 

особености, отделя  

изречения в текст, като 

означава началото и 

Представа за: 

- правописа на гласните 

букви в ударена и 

неударена сричка и 

тяхната промяна при 

изговор и  писане; 

- правописа на звучните 

и беззвучните  

съгласни и техните 

звукови промени при 

изговор;  

-  правилно писане на 

Ученикът може да: 

-разграничава широките и 

тесните гласни звукове; 

- пише правилно  широките и 

тесните гласни в неударена 

сричка; 

- пише правилно -ю, -я след 

съгласен звук и с буквата -ь в 

съчетание с гласната; 

- пише правилно звучните и 

беззвучните съгласни в думите; 

- прави разлика между изговор и 

Разбира основните 

правописни 

правила. 

Разбира 

графичното 

оформление на 

думите. 

Прилага на 

емпирично ниво 

правописни 

правила. 

Дава се възможност 

да:  

- работи с учебник и 

учебна тетрадка, 

правописен речник; 

- преписва образец, с 

подкрепа на ръката, 

самостоятелно –

букви, думи, 

изречения и кратък 

текст; 

- пише под диктовка 
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края им. различните форми на 

съществителните 

имена; 

-  правописа на 

степените за сравнение 

на прилагателните 

имена; 

- правописа на 

числителните бройни и 

редни имена; 

- правописа на 

окончанията на 

глаголите; 

- правописа на 

наречията; 

- разделно писане на 

думите без собствено 

ударение; 

-  начало и край на 

изреченията в текста. 

правопис на членуваните 

съществителни имена; 

- прави разлика между 

степените за сравнение и да ги 

пише правилно; 

- пише правилно числителните 

имена; 

- прави разлика между изговор и  

правопис на думи, образувани  с 

представки; 

- прави разлика между изговор и 

правопис на окончанията на 

глаголите и да ги пише 

правилно; 

- пише правилно наречията и да 

ги степенува; 

-  разпознава малките  думи в 

речта и да ги пише разделно; 

- отбелязва начало и край на 

изреченията, като пише 

съответно главна буква и 

необходимия препинателен 

букви, думи, кратки 

изречения;  

- прави препис от 

печатан и ръкописен 

текст; 

- съставя и записва 

словосъчетания  

/прилагателно и 

съществително, 

глагол и 

съществително и 

други/ и изречения;  

- работи с картони; 

- оцветява, очертава, 

ползва шаблон, 

моделира, апликира;  

- изразява свободно 

своите интереси и 

способности. 
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знак. 

МОДУЛ 3 

Ученикът пише думи, 

изречения и кратък 

текст, като спазва 

основни правописни и 

пунктуационни 

правила.  

Представа за: 

-начините за 

съкращаване на думите; 

-правилното 

подреждане на думите 

в изречението и 

неговото графично 

оформление; 

-основни 

пунктуационни 

правила; 

- -подреждане в логическа 

последователност 

няколко изречения; 

- - елементарна представа 

за свързана писмена 

реч; 

- - писмени текстове в 

телеграфен стил –

съобщения, покани 

картички; 

Ученикът може да: 

- съкращава определени думи, 

които се използват при писане  

на адрес, звание, обръщение, 

мерни единици, време и др.; 

- подреди думите по смисъл в 

едно изречение и да го оформи 

графически – главни букви, 

пунктуационни знаци; 

- свързва няколко изречения в 

текст с помощ от учителя 

(словесни инструкции, различни 

видове визуални опори и т.н. ); 

- състави и запише с помощта  

на учителя чрез насочващи 

въпроси три до четири прости 

изречения, като наблюдава 

картина или серия от картини и 

подредени в логическа  

последователност; 

- попълва  лични данни или  

Разбира 

практическото 

значение на 

писмената 

комуникация. 

Ползва основни, 

често срещани, 

начини за 

съкращаване на 

думи. 

Използва кратки 

изречения, 

ограничена 

лексика и 

несложни езикови 

конструкции  с 

правопис и 

пунктуация, които 

не затрудняват 

разбирането. 

Пише кратки и 

Дава се възможност 

да: 

Наблюдава 

Подрежда 

Проследява 

Прави опити  да пише 

самостоятелно. 

Поправя 

(елементарни форми 

на редактиране) 

Възприема 

Осмисля 

Ползва различни 

видове опори и 

помощ от учителя. 

Преписва 

Попълва 
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- - попълване на делови 

документи по образец. 

друга лична информация в 

делови документи. 

лесни бележки и 

съобщения /по 

образец, модел 

или с помощ/.  

   ЛИТЕРАТУРА   

ЯДРО 1 

Възприемане 

на 

литературно 

произведение 

МОДУЛ 1 

Възприема в единство 

съдържание и форма 

чрез четене, 

илюстрации, филм и др. 

Представа за: 

- слухово възприемане 

на текст – стратегии за 

ориентация в общия 

смисъл на възприетото; 

- възприемане на 

кратки литературни 

форми чрез 

илюстрации, 

аудиовизуално или чрез 

четене. 

Ученикът може да: 

- възприема отначало до край 

кратко литературно 

произведение; 

- различава и назовава 

литературни произведения: 

римушки, гатанки, 

стихотворения, приказки, 

разкази; 

- определя по илюстрации 

последователността в сюжета на 

литературно произведение;  

- назовава героите от познато 

литературно произведение; 

- разпознава епизод от познато 

литературно произведение. 

Умее да слуша. 

Разбира общия 

смисъл на чутото, 

видяното или 

прочетеното. 

Осъзнава 

последователностт

а в сюжета. 

Ориентира се за 

героите, идеите, 

чувствата, 

настроенията в 

творбите. 

Разпознава 

епизоди от 

позната творба. 

Дава се възможност 

да: 

Възприема слухово 

Наблюдава 

Подрежда 

Посочва 

Отговаря 

Разпознава 

Назовава 

Чувства 

Изразява емоции 

МОДУЛ 2 Представа за: Ученикът може да: Разпознава Разпознава 
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Ученикът разпознава 

художествен и 

нехудожествен текст. 

-художествен и 

нехудожествен текст; 

- особеностите на 

художествената 

образност и техниката  

на подборното четене. 

-разграничава в практически 

план и с помощ от учителя 

художествен и нехудожествен 

текст; 

-открива на емпирично равнище 

характерното за художествената 

образност; 

 -чете подборно с помощ от 

учителя. 

художествен и 

нехудожествен 

текст. 

Изразява интерес 

и  предпочитание 

за общуване с 

различни видове 

текстове. 

Има елементарна 

ориентация за 

художествената 

образност. 

Изразява интерес 

Разглежда 

Чете 

Ориентира се 

МОДУЛ 3 

Ученикът различава 

литературни жанрове 

представени по-широко 

в учебното съдържание 

– проза и стихове; 

повествование, 

описание и 

разсъждение; диалог и 

монолог. 

Представа за: 

- стихове  (мерена реч) 

- проза (немерена реч): 

повествование, 

описание, разсъждение; 

- диалог и монолог; 

- комуникативната 

структура на 

художествената творба 

и връзките между 

Ученикът може да: 

- различава на емпирично 

равнище проза и стихове; 

 - да проследява движението на 

чувствата и смяната на 

картините в стихотворение  /с 

помощ от учителя чрез 

подборно четене/; 

- да проследява развитието на 

действието в повествователен 

Различава народно 

от лично 

творчество. 

Различава 

литературни 

жанрове – 

приказка, гатанка, 

фолклорна песен, 

поговорка, 

пословица /басня, 

Разпознава 

Изразява интерес 

Разглежда 

Чете 

Ориентира се 

Рисува 
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нейните участници; прозаичен текст с помощ от 

учителя чрез подборно четене; 

- разграничава в практически 

план и с помощ от учителя  

повествование и описание в 

художествен текст чрез 

подборно четене на епизоди, 

портретно  описание на герой, 

природна  картина; 

- обрисува с думи външния вид 

на герой,  природна картина или 

описание на обстановка; 

- разграничава в практически 

план диалога и монолога в 

художествен текст чрез 

подборно четене. 

разказ, роман, 

лирическо 

стихотворение. 

Чете изразително 

и подборно. 

Обрисува картини 

от художествени 

текстове. 

ЯДРО 2 

Интерпретац

ия и 

съпреживяван

е на 

литературно 

МОДУЛ 1 

Ученикът участва в 

групова дейност за 

създаване на игрови и 

сценични форми на 

литературни творби. 

Представа  за: 

- четене по роли на 

художествени 

произведения в 

диалогична форма; 

- за драматизация и 

Ученикът може да: 

- избере дадена роля в 

съответствие с предпочитанията 

си; 

- прочете репликите на 

героя,чиято роля е избрал и да 

Избира дадена 

роля. 

Чете реплики на 

героите или 

авторска реч. 

Участва в 

Подбира 

Преценява 

Участва в групова 

дейност за създаване 

на игрови и сценични 

форми на 
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произведение сценично представяне 

на изучавана творба. 

изрази отношението си към 

него; 

- разбира ролята на четец и 

може да прочете авторската реч; 

- да участва по достъпен за него 

начин в драматизация. 

драматизация. литературни творби. 

МОДУЛ 2 

Ученикът изразява 

емоционално-оценъчно 

отношение към герои и 

ситуации в 

литературната творба, 

като оценява основните 

принципи на 

общочовешката 

морална система. 

Представа за: 

- опозициите добро-зло; 

красиво и грозно; 

справедливо и 

несправедливо; 

- художествени герои, 

носители на различни 

морални ценности; 

- доверие/недоверие в 

истинността на 

художествения свят 

(фолклор, литература); 

-нравствени оценки за 

събития и герои от 

изучаваните  творби; 

-отношения в 

Ученикът може да: 

- изразява отношението си към 

литературното произведение и 

към постъпките на героите от 

него; 

- открива с помощ от учителя 

валидността на основните 

принципи на общочовешката 

морална система;  

- описва литературни герои с 

помощта на учителя; 

- съотнася постъпките на герои 

от литературното произведение 

към собствения си опит; 

- разбира с помощта  на учителя  

кои нравствени принципи са 

Описва герои от 

литературни 

произведения. 

Съотнася 

постъпките на 

героите към 

собствения  си 

опит. 

Има съзнание за 

национална 

принадлежност. 

Осъзнава като 

ценност родната 

земя, родния език, 

приемствеността  

в традициите и 

Наблюдава  

Чете 

Изразява отношение 

Съотнася  

Описва  

Открива 

Осъзнава 

Осмисля 

Познава 

Изразява 

благопожелания. 
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семейството и малката 

общност; 

-основните белези на 

своята национална 

идентичност; 

- специфичните черти 

на българския свят; 

- благопожелания по 

случай традиционни 

празници и свързани с 

български народни 

обичаи. 

нарушени и какви са 

последствията от това; 

- открива в прочетените 

произведения с помощта на 

учителя белезите на  проявилите 

се форми на доверие/недоверие; 

- открива изобразени обредни 

действия във връзка с даден 

обичай на българина и изказва 

благопожелания. 

почитта към 

общите предци. 

МОДУЛ 3 

Ученикът открива и 

осмисля авторското 

послание  в 

художествен текст; 

ориентира се в 

настроенията и 

чувствата, изразени в 

литературното 

произведение, в 

Представа за: 

- основните  моменти в 

развитието на 

действието; 

- епизодите в 

повествователен текст; 

- връзката между 

характера на героите и 

основния смисъл на 

творбата; 

Ученикът може да: 

- разграничава   в практически 

план чрез подборно четене 

епизодите в повествователен 

текст - приказка, разказ, басня, 

откъс от повест или роман; 

- преразказва с помощ от 

учителя  отделни епизоди, като 

спазва последователността в 

развитието на действието,  

Познава 

съдържанието на  

част от най-

значимите творби 

на българската 

литература и на 

българския 

фолклор. 

Преразказва.  

Чете разбираемо,  

Наблюдава  

Търси 

Чете 

Преразказва 

Изразява отношение 

Съотнася  

Описва  

Открива 

Осъзнава 

Осмисля 



 25 

особеностите на 

художествения свят. 

- връзката между 

реалност и художествен 

свят; 

- настроенията и 

чувствата, изразени в 

художествената творба 

- художествения свят, 

създаван от творбата – 

историческа епоха, 

обществена и 

нравствена проблема-

тика, основни 

конфликти, бит, 

характерни герои; 

- значението на 

непознатите думи в 

контекста на 

изучаваното 

произведение; 

- достъпни фигури на 

речта епитет, 

повторение, 

- открива авторовото отношение 

към героите чрез подборно 

четене и коментар на 

прочетеното; 

- осъзнава идеята, настроенията 

и чувствата  на литературното 

произведение с помощта на 

учителя; 

- описва с помощта на учителя 

особеностите на художествения 

свят; 

- разбира с помощта на учителя  

значението на непознатите думи 

и достъпните фигури на речта. 

с елементи на 

изразителност 

художествени 

текстове. 

Познава най- 

известни 

пословици и ги 

съотнася  

подходящо към 

изучавано 

произведение. 

Ориентира се в 

основните 

настроения и 

чувства в 

художествената 

творба и реагира 

емоционално 

адекватно. 

Познава 
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изброяване, сравнение; 

ЯДРО 3 

Пресъздаване 

на 

художествена 

литература 

МОДУЛ 1 

Ученикът 

възпроизвежда 

стихотворения, гатанки, 

пословици. 

Представа за 

възпроизвеждане на 

стихотворения, гатанки 

и пословици. 

Ученикът може да: 

- възпроизвежда дадено 

произведение невербално, като 

съпровожда чутата и позната 

творба с адекватни мимика, 

жестове; 

- възпроизвежда по подражание, 

чрез задружна реч, повторна 

реч; 

- рецитира и изказва 

самостоятелно кратки 

литературни изрази със 

звукопроизношение, темп, 

ритъм, интонация, които не 

пречат на разбирането. 

Използва 

адекватни 

мимики, жестове и 

други движения. 

Изпълнява 

„хорово”, 

подражава или 

повтаря чуто 

стихче или други 

кратки 

литературни 

форми. 

Възпроизвежда по 

различни достъпни за 

него начини. 

Изпълнява. 

Рецитира. 

МОДУЛ 2 

Преразказва приказки, 

откъси от литературно 

произведение, 

пресъздава диалог на 

герои като влиза в роля. 

Представа за: 

- кратък преразказ на 

приказка или откъси от 

литературно 

произведение; 

-преразказ от позицията 

Ученикът може да: 

- преразказва повествователен 

текст, като ползва различни 

опори или с помощ от учителя; 

- пресъздава реплики на даден 

герой, като влиза в роля; 

Преразказва 

фолклорни и 

литературни 

произведения. 

Чете по роли. 

Преразказва 

приказки. 

Пресъздава диалог на 

герои. 

Влиза в роля. 
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на различни герои; 

- четене по роли на 

художествени 

произведения в 

диалогична форма. 

- преразказва с помощта на 

учителя от позицията на 

различни герои. 

МОДУЛ 3 

Ученикът участва в 

беседа по 

съдържанието на 

литературна творба: 

отговаря на въпроси; 

изказва мнения, като 

подбира подходящи 

елементи от текста за 

да ги обоснове. 

Представа за: 

- отговори на въпроси 

във връзка с 

изучаваното 

литературно 

произведение; 

-  изказване на мнение 

за изучаваното 

литературно 

произведение; 

- подборно четене на 

фрагменти от 

литературно 

произведение в отговор 

на поставените от 

учителя въпроси. 

Ученикът може да : 

- отговаря на достъпни въпроси, 

отнасящи се до конкретното 

съдържание на изучаваното 

произведение; 

- изказва мнение с помощта на 

учителя и да изрази отношение 

към прочетеното; 

- чете подборно с помощта на 

учителя фрагменти от 

художествен текст на 

изучаваното литературно 

произведение, за да отговаря на 

поставените въпроси.  

Чете подборно 

фрагменти от 

художествен 

текст. 

Дава  отговор на 

въпроси по 

съдържанието на 

литературно 

произведение. 

Изказва кратко 

мнение с помощ 

или по модел.  

Изразява 

отношение. 

Участва в беседа. 

Отговаря на въпроси. 

Подбира. 

Обосновава. 

Чете. 

Изказва кратко 

мнение. 

Изразява отношение. 

 



 28 

ІV. 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 съставя и определя комплексният и многопластов характер на учебното съдържание, 

което е разпределено в следните ядра:  

- Социокултурни компетентности – учебното съдържание е насочено към овладяване на 

умения за общуване в различна степен – от невербално, през водене на прост диалог, до 

владеене на елементарни форми на разширен диалог. Социокултурната информация е в 

съответствие с познавателните и социалните възможности на учениците и трябва да способства 

за разширяване на техния кръгозор. 

- Езикови компетентности – насочени са към изграждане на елементарна представа за 

линейната структура на говорната верига, включващо практическото осъзнаване на звук, сричка, 

дума, изречение, кратък текст. Езиковите единици трябва да се представят в смислен контекст 

чрез дейности и визуални опори, които подпомагат учениците да разберат пзначението и 

формата им. 

- Социокултурни и езикови компетентности /устно общуване/ – насочени към 

развитие и овладяване на устна свързана реч със спазване нормите на книжовния правоговор /до 

степен,  ненарушаваща разбирането на речта/, включващи елементарните умения за представяне 

на себе си, за преразказ, разказ и описание, на равнище логическо свързване на 3-4 прости 

изречения. За развиване на комуникативни умения от особено голямо значение е да се използват 

разнообразни интерактивни дейности, представящи различни социални роли в реалистичен 

контекст и чрез подходящи речеви и поведенчески модели за подражание. 

- Социокултурни и езикови компетентности /писмено общуване/  – насочени към 

развитие на елементарни умения за писане и четене с практическа насоченост. Текстовете за 

четене и писане да са кратки и разнообразни. Те да съответстват на възможностите и интересите 

на учениците и да представят езика на живата реч.  
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Учебното съдържание по литература е разпределено в следните ядра: 

- Възприемане на литературно произведение – включва слухово възприемане на текст, 

разпознаване на художествен и нехудожествен текст и различаване на основни литературни 

жанрове. 

- Интерпретация и съпреживяване на литературно произведение – включва участие 

на ученика в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми на литературни творби; 

умение ученикът да изразява емоционално-оценъчно отношение, да открива и осмисля 

настроения и чувства, изразени в литературното произведение, и основната идея. 

- Пресъздаване на художествена литература  – включва умения за възпроизвеждане на 

кратки художествени произведения, преразказване, пресъздаване на диалог, участие в беседа по 

съдържанието на литературна творба. 

Обучението по български език и литература V-VІІІ 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 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. 

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

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

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 езика се осъществява на семантико-функционална основа чрез 

разнообразни, богато онагледени, занимателни комуникативни задачи. 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 разпознаване и сравняване с 

познатото, откриване на ново знание, осмисляне (интегриране), запаметяване и активна употреба 

на изученото.  



 30 

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

съблюдават следните критерии: 

- учебното съдържание по отделните модули се разработва циклично и спираловидно; 

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

се осигури възможност за затвърждаване на изучения материал; 

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

полезност за комуникацията.  

Учебните дейности и задачи отговарят на следните изисквания: те са разнообразни по 

формат, ситуирани са в реалистичен, подходящ за учениците комуникативен контекст. Подходящи 

са задачи за рисуване, свързване на текст с илюстрация, сюжетно-ролевите игри и др.  

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. 


