
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО “ВЪЛШЕБНО СЛОВО” ЗА ПЪРВИ КЛАС 
(ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ “ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”) 

 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Планираме да въведем нов учебен предмет за учениците от 1. клас. “Вълшебно слово ”. Той е 

съчетание от Български език, Компютърно моделиране, Околен свят,Технологии и предприемачество, 

Изобразително изкуство. 20 ученици ще изучават дисциплината в рамките на 4 последователни години, с 

надграждане на знанията и компетентностите им. Ще използват интерактивна и адаптивна обучителна система, 

проектен подход и "обучение чрез правене". 

Очакваме  учениците да подобрят своето логическо, креативно мислене  и самочувствие. И като резултат - да се 

повиши успехът на участниците и интересът им към училищния живот и учебен процес. Учениците да 

придобият конкретни умения за решаване на нестандартни задачи, да се справят с учебни предизвикателства, да 

бъдат решителни и отговорни. 

Ръководителят ще придобие опит за работа в интерактивна и адаптивна система  и ще повиши своята 

професионална квалификация и самочувствие. 

Родителите ще се включват по-активно към училищния живот, а училището ни ще завоюва име на престижно, 

иновативно, дигитално и творческо в региона. 

Учебното съдържание е представено в следните основни направления: 

 Литературни теми; 

 Екипна работа по проекти; 

 Изследователска дейност  – събиране, обработване и систематизиране  на информация; 

 Практически занятия и умения - работа с компютър, представяне на идея, презентиране; 

 Творчество – създаване на собствен продукт по дадена тема или идея; 
 

Проектът ще заостри вниманието им към възможностите на детето. Всеки  успех е възможност  да бъдат 

насърчавани и подкрепяни от родителите си да продължат да се занимават с нестандартни идеи. 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

 Ученикът  ще придобие навици за екипна работа.  

 Развиват се творческото и критично мислене, насочено към психологическото и интелектуално израстване 

на децата; 

 Развиване на комуникативно – речевите умения на учениците чрез включване в ролеви игри; 

 Екипна  работа за проучване и представяне на характерни традиции и обичаи; 

 Изработване  на рисунки, картички и табла за конкретен празник- Коледа, Сурваки; 

 Изработване  на книжка със собствена приказка; 

 Участие на учениците  в състезания за най- добър четец, най- добър разказвач, състезание по правопис.  

  Идентифицират нужди и предизвикателства, които трябва да се решат, да се правят връзки и да се 

обединяват отделни елементи.  

 Проява на творчество, креативност, умение да се вслушваш в идеите на другите. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

  Преразказва устно достъпни за възрастта малки по обем разкази, кратки народни, преразказани и авторски 

приказки.  

  Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за възрастта.  

  Чете произведения от литературата за деца, посветени на празниците.  

  Ориентира се в случката в изучаваното литературно или фолклорно произведение. 

  Изгражда мотивация за правилност на  правописните действия. 

  Ориентира се  към прилагане на правила  както в стандартни, така и в специфични ситуации, формиране 

на правописна зоркост и самоконтрол.  



  Споделя впечатления от изучавани или неизучавани цялостни произведения.  

  Дава примери за благопожелания, свързани с празници и обичаи.  

  Чете кратки текстове от детски списания и енциклопедии, ползва подходяща  информация от интернет.  

  Ориентира се в оформлението на книгата  -  корици, страници,текст,  илюстрации. 

  Представя  цялостно изработен  собствен продукт.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

ТетННН    Направления  
Компетентости като очаквани резултати от 

обучениетоомпетентности като очаквани резултати от   
Нови понятия 

11. 1.1. Литературни теми  
  

1.1. Традициите  и обичаите в 

родния край и в България 

Екипната работа ще затвърди чувство за принадлежност към класа и 

училището, ще допринесе за утвърждаване на ценности като 

взаимопомощ, отговорност, толерантност и съпричастност във 

взаимоотношенията. Запознава се с традициите и обичаите в родния край. 

Извършва целенасочено наблюдение и сравняване. 

Развива своята  книжовната реч. 

 

Традиции, обичаи, 

фолклор;  

1.2 Традициите днес 

Илюстрира с примери разнообразието от празници в празничия календар 

на българите. Познава характерни особености за даден обичай или ритуал  

. 

Дава примери за различни варианти на празнуване в различни области от 

страната. 

Систематизира факти и данни и ги регистрира чрез рисунки, табла. 

Свързва конкретен обичай със съответен битов празник. 

Развива умения за представяне на собствени наблюдения чрез текстов 

продукт – разказ, съчинение, описание. 

Празничен календар, 

ритуал, обичай, битов 

празник,  

1.3 Състезания и конкурси 
Участва в състезания и конкурси по четене, правопис, разказване като 

представя най- доброто от възможностите си.   

2   Екипна работа по 

проекти 
 

 

2.1 Творческа работилница Екипна  работа за проучване и представяне на характерни традиции и обичаи.  

2.2 Изработване 

на табла 

Формулиране на изводи и обобщения от наблюденията. 

Изработване на табла за конкретен празник. 

Извличане на информация от картини, снимки. 

Разчитане на информация. 

 

 

2.3 Изработване на рисунки Изследователска дейност върху фолклора, свързан с проучване и Пословица, поговорка, 



обобщаване на информация за приказките, пословиците, поговорките, 

гатанките. 

Изработване продукт по темата. 

 

гатанка 

2.4 Изработване на картички 

 
Изработване продукт по темата 

 
3. Изследователска дейност   

3.1 Изследователска дейност 

за проучване 

- традиционни народни празници; 

- обичаи и ритуали; 

- персонажи от народни приказки; 

 

3.2 Обобщаване и 

систематизиране на 

информация 

 

Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на даден 

продукт. 

Изготвя таблици с информация. 

Умение за извличане на най- важната информация от проучването. 

 

 

4. Практически знания и 

умения 

Умение за формулиране на собствена идея. 

Умение за прилагане на систематизирана информация. 

Умение за прилагане на получена информация в реализирането на 

конкретен продукт. Оформяне на текст и презентиране на собствена идея. 

Умения за екипна работа.  

 

4.1 Работа компютър  

Умения за ползване на компютър, умения за работа в Интернет. 

Правила за безопасно търсене на информация  в Интернет.  

Умения за изработване на продукт чрез компютърните технологии, 

екипна дейност. 

Мотивация за съвместна работа. 

 

4.2 Представяне на идея 

Умение за формулиране на собствена идея. 

Умение за прилагане на систематизирана информация. 

Умение за прилагане на получена информация в реализирането на 

конкретен продукт. Оформяне на текст и презентиране на собствена идея. 

Умения за екипна работа. 

 

5. Творчество  

 

Умение за формулиране на собствена идея. 

Умение за прилагане на систематизирана информация. 

Умение за прилагане на получена информация в реализирането на 

конкретен продукт. Оформяне на текст и презентиране на собствена идея. 

 



Умения за екипна работа. 

5.1 Изработване на книжка 

със собствена приказка 

Умение за формулиране на собствена идея. 

Умение за прилагане на систематизирана информация. 

Умение за прилагане на получена информация в реализирането на 

конкретен продукт. Оформяне на текст и презентиране на собствена идея. 

Умения за екипна работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нови знания и умения  19 % 

За упражнения  72 % 

За обобщение и затвърждаване на новите 

знания  
9 % 

За диагностика на входното и изходно 

ниво  
6 % 



 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Допълнителни уточнения за конкретния учебен предмет 

Обучението се осъществява в класната стая. За всеки ученик има самостоятелно работно място. 

Знанията и уменията на учениците от класа се оценяват предимно чрез резултата от практически и проектни дейности , като за 

отделни теми и за обобщение се използват устни и практически форми на проверка. 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Ключови компетентности  Примерни дейности и междупредметни връзки 

Компетентности в областта на 

българския език 

Коментиране на възможностите за решаване по различни начини на конкретна проблемна 

ситуация. Използване на правилна реч, конструиране на текстове в съответствие с 

книжовните норми. Прилага знанията си по Български език и литература в представяните 

собствени продукти. 

Математическа компетентност 

и основни компетентности в 

областта на природните науки и 

на технологиите 

Предвиждане на стойността на резултат от действие. 

Използва цифри за означаване на слоевете. 

Извличане на информация от картини, снимки. 

Разчитане на информация, представена със схема 

Сравняване, формулиране на изводи и обобщения. 

Дигитална компетентност 
Обработване на информация. 

Използване дигитална идентичност. 

Прилагане правила за безопасна работа в дигитална среда. 

Умения за учене 
Откриване на грешки в собствено и чуждо решение/изображение. 

Предлагане на повече от едно вярно решение. 

Социални и граждански 

компетентности 
Изграждане на толерантно отношение чрез приемането на различни гледни точки по 

отношение на една и съща задача. 

Инициативност и 

предприемчивост 

Предлагане на идеи за различни проекти. 

Работа по собствен проект. 

Планиране на дейностите, ефективно разпределение във времето и адекватен избор на 



начини, средства, материали за постигане на конкретна цел. 

Предлага различни варианти за постигане на правилно решение. 

Възможност за креативно решаване на предварително поставена задача. 

Културна компетентност  
Осмисля и практикува лични и семейни отговорности, свързани с празнуваането на 

различни народни празници и свързаните с тях обичаи и обреди. 

Умения за подкрепа на 

устойчивоторазвитие и за 

здравословен начин на 

живот и спорт 

Запознаване с правилата за безопасна работа, чрез заемане на правилна стойка на стола  и 

правилен режим на обучение и почивка. 

Изработване на личен проект със зададена тематичност. 

 

 

 


