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TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

 
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és 
a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
oktatásának irányelve 
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AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 

 

A Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolát 2004-ben alapította a Bolgár Országos Önkormányzat 

azon hagyomány folytatásaként, hogy a magyarországi bolgároknak 1918 óta mindig volt iskolájuk, 

viszont a bolgár állam által fenntartott iskola bezárás előtt állt.  

2004-ben a törvényi háttér lehetőséget adott arra, hogy a szétszórtan élő nemzetiségek is kiépítsék a 

saját iskolarendszerüket. Így jött létre a bolgár nyelv és irodalomból és bolgár népismeretből 

kiegészítő oktatást végző iskolánk.  

Az első pillanattól kezdve az volt a célunk, hogy az iskola minél több gyerekben ébressze fel a vágyat 

a bolgár nyelv ismerete, a bolgár kultúra iránt, és bolgár közeget teremtsen a gyerekeknek és a 

szülőknek is.  

Ennek érdekében élménydús programokat szervezünk a gyerekeknek, együttműködve a 

magyarországi bolgár intézményekkel és szervezetekkel: 

 Malko Teatro színházi társulat 

 Pro Schola Bulgarica Alapítvány 

 Jantra és Roszica tánccsoportok 

 Magyarországi Bolgárok Ifjúsági Egyesülete 

 Zornica tánccsoport 

 Helyi bolgár önkormányzatok 

 Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 

valamint a határon túli és bulgáriai szervekkel és szervezetekkel: 

 Bolgár Oktatási és Tudományos Minisztérium 

 Határon Túli Bolgár Iskolák Szövetsége  

 Határon Túli Bolgárok Hivatala 

 Más országokban élő bolgárok szervezetei 

Igyekszünk minél több lehetőséget teremteni a gyerekek számára, hogy élményszerűen ismerhessék 

meg óhazájukat, a magyarországi bolgár emlékhelyeket, a magyarországi bolgárok kultúráját és 

történetét. Hogy összemérhessék tudásukat, képességeiket más gyerekekkel, nyugodtan éljék meg a 

másságukat, legyenek büszkék rá. Diákjaink részt vesznek rajz-, irodalom- és folklórversenyeken.  

Külön figyelmet fordítunk a nemzetiségi jogok megismerésére, azoknak megértésére és gyakorlására.  

Az iskolát Budapesten és környékén élő családok gyerekei látogatják heti rendszerességgel. Új 
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telephelyük 2015 óta működik Halásztelken. Igyekszünk más településekre is eljutni, hogy a 

gyermekekhez közelebb hozzuk a bolgár nyelvet és a bolgár kultúrát. 

A nevelési program alapját a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve, valamint a nemzetiségi kerettantervek 

szolgálják. 2018-ban bővítettük a programunkat, melynek teljes átdolgozását az új NAT elfogadása 

utánra tervezzük. A bővítés legfőbb oka, hogy az utóbbi években egyre több olyan tanulónk van, aki 

a mi iskolánkban kezdi a bolgár nyelv tanulását. Ezekre az osztályokra kifejlesztettük egy új 

követelményrendszert. Meggyőződésünk, hogy ily módon még több gyermek számára tudunk sikeres 

tanulási lehetőséget biztosítani. 

Az iskolát látogató gyerekek vendégtanulói státuszban vannak (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 

49§). A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a 

tanulóval jogviszonyban álló iskolát.  Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy 

vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon 

történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló 

tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független 

vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel 

a tanuló tanulói jogviszonyban áll.  

Az iskola a VI. kerületi Bajza utca 44. szám alatti épület második emeletén található, igényes 

körülmények között, két tanteremmel, jó felszereltséggel.  

A nevelés kis csoportokban folyik kor és nyelvismereti szint szerint I-XII osztályig. Az iskola XI-XII. 

évfolyamán a tanulók érettségi vizsgára jelentkezhetnek közép- vagy emelt szinten. A jelentkezés 

abban az iskolában történik, ahol a diák tanulói jogviszonyban van. Az iskolában 6 főfoglalkozású 

tanár dolgozik, akik a szabályoknak megfelelő végzettséggel rendelkeznek.  

A tanulók létszáma 2018-ban elérte a közel 100 főt, további létszámnövekedés esetén szükség lesz 

további bővítésekre.  

Az Iskola mellet Szülői Tanács működik, amely részt vesz az iskolai munka szervezésében, 

ugyanakkor biztosítja a társadalmi kontrolt az iskola felett.  
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AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERÉNEK 
TÁBLÁZATOS MEGJELENÍTÉSE 
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Учебна програма за деца с владеене на български език 

 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Целта на предмета „Български език и литература“ от І до ІV клас в началната степен на основното 
училище е оформянето и развиването на уменията по общуване на роден език, както и усвояването 
на знанията, необходими за това. Развиването на уменията по роден език не е само цел, а и средство 
за хармонично развитие на личността. 

Малцинственото обучение от І до ІV клас допринася за оформянето и развитието на 
ключовите компетенции, защото на тях се основава и става възможно активното възприемане на 
българската култура, формирането на идентичността, самостоятелното набавяне на знания и учене. 

Основната цел на обучението по български език е да подготви учениците за говорене, четене, 
писане и общуване, подходящи за възрастта им. 

Основна задача е комплексното развитие на изразните средства на учениците чрез научени 
наизуст текстове, драматизации, игри, упражняване на ежедневни ситуации с използване на 
съвременни технологии и методи на обучението. 

Друга важна задача на предмета „Български език и литература“ е изграждането на основни 
умения за самостоятелно използване на устната и писмената комуникация, интензивното им 
развитие, усвояване на различни житейски езикови ситуации, както и разнообразно, адекватно и 
постоянно упражняване на езика чрез дейностите на ученика. 

При встъпването си в училище учениците от І до ІV клас владеят и използват българския 
език на различни нива. През първите години задачата на учителя е упражняването на езика в 
различни комуникационни ситуации, както и създаването на мотивирана среда за езиково развитие. 
Игровите упражнения с използване на различните езикови средства създават възможност за проява 
на езикова съзнателност, креативност, нюансирано използване на езикови средства, потребност за 
разбиране на другия и за усъвършенстване на уменията. Този процес на развитие по-късно става 
основа за усвояването на българската литература. 

Литературното възпитание създава и развива желанието на учениците за запознаване с 
българските литературни произведения. Основната му задача е децата да обикнат четенето, да се 
събуди и укрепи желанието им за четене. При децата от І до ІV клас поставянето на основите на 
литературната култура става чрез свързания с четенето размисъл, излагане на собствени мисли, 
запознаване с мнението на другите, откриване на естетически и морални ценности. Всичко това е в 
състояние да окаже сериозно влияние върху развитието на емоционалния живот, себепознанието и 
взаимоотношенията в обществото. 

Дейностите, свързани с различните комуникационни ситуации, създават благоприятни 
условия за целенасочено развитие на умения за самостоятелно учене, за научаването и упражняване 
на различни техники на усвояване на знания. 
 

І-ІV клас 
 

Емоционалната чувствителност, етичното мислене и комуникационните умения на ученика се 
развиват до ниво, което му позволява да разпознава и назовава основните езикови ситуации. По 
време на час се включва се в дискусиите за съдържанието на понятията „добро“ и „лошо“, „красиво“ 
и „грозно“. Участва в ролеви игри, развиващи чувстото за ритъм, културата на движенията и 
знанията по български език. Придобива способности да възпроизвежда и споделя личните си 
преживявания, да изразява по прост начин свои мисли, чувства и мнения. С удоволствие участва в 
ритмични и музикални импровизации, в различни креативни игри. Способен е да даде израз на 
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своите преживявания в куклени игри и игри-драматизации. При решаване на задачи и при общите 
дейности в часовете по български език и литература набира опит в сътрудничество със своите 
съученици, инициира на дейности. Чрез игрите ученикът усвоява упражнения за памет, развиващи 
умения за концентрация. 

В хода на работата за разбиране на текст се развива речниковият запас на детето на 
български език, усетът за логиката на езика. С помощта на учителя то се научава да търси 
информация най-напред с чужда помощ, а след това и самостоятелно. С помощта на учителя 
осъзнава своите потребности, задава въпроси, иска и дава информация. 

Преди да тръгнат на училище децата усвояват български език от тясното си обкръжение. 
Задача на предмета е систематизирането на тези инстинктивни езикови умения, развитието на 
езиковата съзнателност. 

Най-важната задача в І-ІІ клас е усвояването на кирилицата, писане, четене и правилно 
изговаряне, което стои в основата за по-нататъшното обучение по роден език. 

В І и ІІ клас обучението по език, писане и четене трябва да се организира с оглед на 
индивидуалните умения на учениците, диференцирано, като се има пред вид темпото, с което 
работят, за да се избегне усещането за несполуки в ученето и създаването на комплекси във връзка с 
езика. 

Сферата на обучение по български език трябва да се разширява хармонично, за да може 
развитието на уменията и съдържанието на различните сфери да въздейства единно. Много важна 
задача е обогатяването на речниковия запас и правилното използване на думи, изрази и типови 
изречения в отделни комуникационни ситуации. 

Работата с текст играе важна роля за развитието на четене с разбиране. Освен разбирането на 
прости текстове и търсене на определена информация в тях, важно е детето да изпитва радост от 
четенето. Четливото, точно писане, правилното използване на буквите на кирилицата за съответния 
звук, правилното произнасяне на звука на кирилските букви подпомага ученика при усвояването на 
основните писмени норми. 

С помощта на знанията за българския език се изгражда съзнателна езикова култура и езикова 
практика. В резултат на това учениците ще натрупат елементарни знания за системата на 
българския език. Със знанията по граматика е свързано оформянето на елементарно ниво на знания 
за правописните правила и умения за правопис. 

За да се създадат умения за самостоятелно учене е необходимо да се насърчава 
самостоятелното, креативно и самоуверено изпълнение на задачите. Най-важно средство за 
постигането на тази задача е включването в педагогическия процес на постоянни, надграждащи се и 
диференцирани индивидуални или групови дейности. 

 
 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Речеви умения, разбиране, тълкуване и 
създаване на устен текст 

 101 часа 

Предварителни знания Училищна зрялост. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица  

Развитие на разбирането при елементарна писмена и устна 
комуникация. Стимулиране на комуникацията на български език 
със заобикалящата среда. 
Просто предаване на мисли, чувства и мнения чрез свързване на 
две или повече изречения. 
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Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Чисто произнасяне на звуци, 
правилно поризношение на 
комбинация от звуци за 
определено време. Четене на 
думи и текстове, изпълнение на 
текстове наизуст с правилна 
интонация и ударения. 
Обогатяване на активния речев 
запас. 
Свързване на прости изречения 
на български с помощта на 
картинки или серия от 
картинки по зададена или 
избрана тема. 
Разговор по двойки и в група. 
Учтиво обръщение към 
възрастни и връстници в 
ситуационни и ролеви игри–, 
използване на подходящи 
езикови форми. 
Разпознаване на смисъла на 
неврбалните знаци и 
използването им при общуване. 

Ученикът 
 говори разбираемо; 
 разбира прости команди, 

въпросите и съобщенията 
на своите съученици. 
Отговаря адекватно на 
зададените му въпроси; 

 използва подходящи 
езикови форми при 
представяне, обръщение и 
поздрав на възрастните и на 
връстници; 

 включва се в общите 
дейности, приема и спазва 
правилата. 

Пеене и музика; 
физкултура и спорт: 
броилки, ритмични 
стихчета, игри. 

 
Визуална култура: 
картини, представяне на 
прости истории, събития 
чрез картинки (напр. чрез 
рисунки, серия от 
картини). 
 
Унгарски език и 
литература: ударение, 
правоговор, речев запас, 
приказки, стихчета. 
 
Драма и танц: участие в 
ситуационни игри, игри на 
думи, сценки, прости 
танци. 
 
Българско народознание: 
представяне на 
непосредствената среда 
чрез ситуационни игри 
(семейство, село). 

Ключови понятия/ 
понятия 

Темп, ритъм, пауза, сила на звука, ударение, мимика, поглед, стойка, 
представяне на себе си, представяне на другите, поздравяване, 
обръщение, молба, изказване на благодарност. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Четене, разбиране на писмен текст 48 часа 

Предварителни знания Училищна зрялост. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица  

Познаване на кирилицата, правилно изговаряне на звуците. 
Четене на глас на думи, изречения, прости диалози, кратки 
текстове. Усъвършенстване на четенето на глас и наум. 
Разбиране на прост текст, намиране на отговори (стихотворение, 
приказка, кратка история). 
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Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Създаване на национална 
идентичност, изграждане на 
езикова мотивация чрез 
последователно използване на 
български език. 
 
Усвояване на кирилицата, 
развитие на умения и 
компетенции за четене (чуване 
на фонеми, внимание, темп, 
ритъм, речев запас, 
комуникационни умения, 
езикова съзнателност). 

Ученикът 
 е отворен, мотивиран и 

проявява интерес към 
четенето на текстове на 
български език; 

 умее да прочете на глас 
кратък познат текст или 
диалог; 

 умее да тълкува кратък 
непознат текст. 

Визуална култура: Фигура, 
илюстрация, комикс, 
шрифт и форма на 
буквите, ребус. Гледане на 
филмови адатпатции на 
приказки и произведения 
на детска литература, 
изразяване на 
преживяното чрез 
рисунки. 
 
Пеене и музика: ритъм, 
темп, мелодия, такт, 
рефрен. 
 
Българско народознание: 
четене на текстове от 
народното творчество. 
 
Унгарски език и 
литература: Текст, ритъм, 
дума, изречение, 
синтактично ударение. 
Приказка, разказ, речев 
запас. 
 
Околна среда: разбиране 
на устен и писмен текст 
(местожителство, 
семейство, годишни 
сезони, празници...). 

Правилно акцентуване на 
българските думи. Използване 
на синтактично ударение, 
подходящо за целите на 
съобщението. 

Ученикът 
 проявява мотивиран 

интерес към четенето; 
 познава малките и главните 

букви на кирилицата; 
 има утвърдени умения за 

разпознаване на букви и за 
свързването им при четене. 

Упражняване на четенето на 
глас и наум на различни кратки 
текстове на български с оглед 
на индивидуалните особености 
на учениците. Слушане и 
разбиране на приказки и кратки 
истории, преразказ. 
 
Обогатяване на речниковия 
запас въз основа на 
прочетените текстове, 
обясняване на думите. 

Ученикът доказва разбирането 
на текста чрез отговори на 
прости въпроси върху 
прочетения текст или чрез 
кратко обобщаване на 
събитията или случките. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Буква, звук, фонема, автор, писател, читател, заглавие, текст, изречение, 
препинателен знак. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Писане, създаване на текст 60 часа 

Предварителни знания Училищна зрялост. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица  

Четливо, точно писане, правилно използване на буквата за 
съответния звук, усвояване и правилно изписване на буквите. 
Преписване и писане на прост, кратък, свързан, печатен и 
ръкописен текст. Избягване на основни граматически грешки. 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Писане и правилно използване 
на кирилицата. 

Ученикът е наясно с основните 
разлики в писането на 
българската и унгарската 
азбука. 

Унгарски език и 
литература: малки и 
главни букви, ударения, 
препинателни знаци, 
правопис, писане на букви. 
 
Пеене и музика: темп, 
ритъм, развиване на слуха. 
 
Българско народознание: 
преписване на кратки 
текстове от българското 
народознание. 
 
Физкултура и спорт: 
хармонични движения. 

Правилно оформяне и 
свързване на ръкописни малки 
и главни букви. 
Писане на комбинация от 
звуци, прости думи на 
български. 
Преписване на ръкописен, а 
след това на печатен образец: 
писане на думи, 
словосъчетания, кратки 
изречения. 
Писане на кратки думи по 
памет. 

Ученикът 
 познава и използва 

ръкописните форми на 
буквите от българската 
азбука; 

 писането му е подредено, 
оформя и свързва буквите 
четливо. 

Преписване на две-три 
свързани изречения. 
Писане на самостоятелно 
създадени кратки изречения. 

Ученикът 
 внимателно изписва 

българските букви при 
преписване; 

 обозначава началото и края 
на изречението; 

 прилага началните главни 
букви за думи, които е 
усвоил. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Елемент на буква, малка буква, главна буква; бяло поле, печатна 
буква, ръкописна буква, писмен знак, сричка, дума, изречение, текст. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Развитие на умения за учене 15 часа 

Предварителни знания Училищна зрялост. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица  

Да се подпомогне придобиването и развитието на уменията за 
учене, необходими за усвояването на основни езикови знания, 
запознаване с различни техники на учене. 

 
 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Учене с помощта на повече 
дейности и сетива: упражнения 
за ритъм, движения и говор, 
комбинирани упражнения за 
памет, техники за научаване на 
текст. Активиране на 
въображението и фантазията. 
Обогатяване на речевия запас 
на български език чрез 
използване на думи с картинки 
и асоциативни картинки. 
Запознаване с кооперативни 
техники. 
Взаимодопълващ се ефект на 
картина и текст в илюстриран 
текст. 
Изграждане на техники на 
събиране на информация чрез 
запознаване и обработване на 
писмени езикови източници 
(напр. книги, детски списания). 

Ученикът 
 използва разнообразни 

дейности и повече сетива в 
процеса на учене; 

 умее да работи с текст и да 
мисли самостоятелно 
(задаване на въпроси, 
подреждане на 
информация). 

Визуална култура: 
илюстриране на приказки, 
произведения на детската 
литература, ежедневни 
преживявания. 
 
Пеене и музика: ритъм, 
повторение, рефрен. 
 
Унгарски език и 
литература: текст, реч, 
говор, речев запас, 
кооперативни техники. 
 
Българско народознание: 
научаване наизуст на 
народни поговорки, 
броилки; детски 
литературни произведения 
от български автори. 
 
Физкултура и спорт: 
ритмични движения. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Азбука, детско списание, игра на думи, карти мемори. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Родноезикова култура, знания за родния език  15 часа 

Предварителни знания Училищна зрялост. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица  

Усвояване на основни граматически знания, необходими за 
правилно използване на българския език. 
Начални знания за използване на българския език като средство за 
комуникация. 
Развиване на езиковата култура на български език постигане на 
успешна социализация. Съзнателно използване на родния език, 
усвояване на правилен правопис. 
Прилагане на правописните правила в писмена реч. 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Разпознаване и назоваване на 
изречение, дума, звук и буква. 
Научаване наизуст на 
българската азбука. 
Разпознаване на целта на 
говорещия в изреченията. 
Правилно изписване на 
познати или научени думи. 
Научаване на няколко основни 
правописни правила. 

Ученикът 
 разпознава и наименува 

изучените граматически 
понятия, целта на 
говорещия; 

 познава значението на най-
често използваните думи и 
изрази. 

Унгарски език и 
литература: звуци, букви, 
граматически единици; 
видове изречения, 
правописни правила. 
 
Пеене и музика: ритмични 
игри. 

Едновременно прилагане на 
писане и правоговор. 
Спазване на езикови образци. 
Използване на главна буква в 
началото на изречението и на  
 
подходящ препинателен знак в 
края на изречение. 

Ученикът да прилага основните 
правописни правила при 
познатите и научени думи. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Звук, буква, азбука, сричка, дума, изречение, препинателни знаци, 
тескт. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Литературна култура, анализ на литературно 
произведение 

 15 часа 

Предварителни знания Училищна зрялост. 

Възпитателно- 
развойни цели на 

тематичната единица  

Събуждане на желание за четене. Разпознаване на основни 
ценности в произведения на народното творчество и литературни 
произведения. 
Усвояване на основни познания по литература по пътя на опит 
(напр. стихотворение, поговорка, приказка, герой). 
Съпоставяне на литературни произведения на унгарски и български 
(поговорки, броилки, приказки, песнички и т.н.). 

 

Дейности/Знания  Изисквания 
Междупредметни 

връзки 

Запознаване с 
българското народно 
творчество, предаване 
на ценности и традиции 
от народното 
творчество. 
Запознаване с 
литературни 
произведения от 
български автори. 
Посочване на 
заглавието, темата, 
героите и по-важните 
събития в текста. 
Наблюдаване и 
назоваване на качества 
на героите. Гледане на 
подходящи за възрастта 
детски и куклени 
спектакли. 
Представяне на кратки 
приказки и истории 
чрез драматизация или 
с кукли. 
Ролеви игри, свързани 
със съдържанието на 
четивата.  

 Ученикът 
с удоволствие слуша кратки приказки, 
стихотворения, истории, песни с 
прост текст; 

 знае наизуст няколко стихотворения и 
поговорки; 

 играе заедно със своите съученици в 
драматизирани игри; 

 възпроизвежа няколко литературни 
произведения или части от тях: 4-6 
поговорки, Иван Вазов: „Родна реч“; 
„Аз съм българче“; Петко Р. 
Славейков: „Татковина“; „Малък 
Пенчо“; Ран Босилек: „Родна 
стряха“; по едно стихотворение от 
Дора Габе, Елисавета Багряна. Петя 
Дубарова, 4 произведения от 
съвременни български поети. 

Драма и танц: 
драматични и ролеви 
игри. 
Пеене и музика: ритъм, 
повторение, рефрен. 
Визуална култура: 
костюм, реквизит, 
кукла, декор, детски 
списания, комикси, 
мултипликационни 
филми, подходящи за 
възрастта. 
Етика: различаване на 
понятията добро–лошо, 
вярно-невярно, красиво-
грозно и т.н. 
Унгарски език и 
литература: народно 
творчество, поговорки, 
броилки, залъгалки, 
гатанки, приказки. 
Българско 
народознание: кратки 
текстове с теми от 
българското 
народознание. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Приказка, стихотворение, приказка в стихове, строфа, стих, рима, 
ритъм, повторение. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Развитие на критичност, на морален и 
естетически усет и на чувство за историчност 

 6 часа 

Предварителни 
знания 

Училищна зрялост. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Усвояване на основите на културното изразяване. 
Формиране на мнение в обичайна ситуация. 
Извличане на моралните поуки от български народни приказки и 
кратки истории, подходящи за възрастта. 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Създаване на прости съждения 
за героите на приказки, 
стихотворения, кратки истории. 
Оформяне на основни морални 
и естетически категории 
(красиво, грозно, добро, лошо, 
вярно, невярно). 
Съпоставяне на поуката от 
приказката или историята със 
собствен опит и събития от 
собствения живот. Използване 
на прости пословици и 
поговорки. 
Съпреживяване на ежедневни 
конфликти в драматизирани 
игри (напр. куклен театър). 

Ученикът 
 познава и разбира 

структурата на кратките 
истории и връзките в тях; 

 умее да изкаже своето 
мнение с прости изрази и 
изслушва мненията на 
другите; 

 умее да се вживява и да се 
идентифицира при 
възприемане на 
произведения, подходящи 
за възрастта му; 

 умее да преживява 
ежедневни конфликти с 
помощта на драматизирани 
игри и да се справя с тях 
според възрастта си. 

Драма и танц: участие в 
драматизирани игри. 
 
Унгарски език и 
литература: пословици, 
поговорки, приказки, 
стихотворения, учтиви 
изрази. 
 
Етика: семейство, обич, 
приятелство (изживяване 
на конфликтни ситуации 
чрез игри). 
 
Околна среда: поведение в 
различни ситуации. 
 
Българско народознание: 
поуки от предания и 
легенди. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Поука, конфликт, поговорка, пословица, учтивост, самоизразяване. 

 

Очаквани 
резултати в края на 
двугодишния цикъл 

Да разбира на български език прости обяснения, команди и съобщения 
на съучениците си. Да отговаря на прости въпроси, свързани с околния 
свят и себе си и да задава прости въпроси. Да използва учтиви изрази 
при представяне, обръщение и поздрав към възрастни и съученици. Да 
рецитира с правилно произношение научени наизуст кратки текстове. 
Да познава ръкописните и печатни букви на кирилица. Да чете на глас 
познат текст, стремейки се към точност. 
Да познава произведения от унгарското и българското народно 
творчество, както и от литературното творчество, подходящи за 
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възрастта. 
Да усвоява основните граматически и правоговорни правила на 
български език. 
Да е наясно с основната цел на изучаването на българския език и да се 
стреми към добър правоговор. 
Да извежда моралните поуки от подходящи за възрастта истории. 
Да бъде мотивиран да развива нужните езикови умения и да усвоява 
към различните техники на учене. 

 

ІІІ-ІV клас 

 
Развиване на способности за разбиране и тълкуване на обикновен български текст. Затвърждаване 
на правилното използване на българския език в различни ситуации. Развиване на речевите умения в 
ситуационни игри и ежедневни положения. 

Поставяне на основите на културно езиково поведение, активизиране на речев запас чрез 
упражнения за създаване на текст. Формирането на способност за общуване на български език 
създава възможност за поддържане на връзки с българи от родината-майка. 

Упражняването на четене на глас и наум създава условия за самостоятелно разбиране на 
писмен и устен текст, което е предпоставка за самостоятелно създаване на текст. Работата с кратки 
текстове и четива развива критичното чувство на ученика и наред с изразяване на собственото 
мнение, допринася и за развитие на оценъчната способност чрез изслушване на другия. 

Работата с текст дава възможност за натрупване на опит, свързан с простите литературни 
форми, разкриване на структурни особености, запознаване с българския език и традициите на 
българската култура, любов към четенето. Създаването на текст се развива чрез работа върху 
различни четива на български език и допринася за изграждане на богат речев запас. 

Усвояването на методите на самостоятелно учене служи за интензивно развитие на уменията 
за четене и разбиране на текст и на уменията за набиране на информация. 

Целта на развитието на правописа в ІІІ-ІV клас е формирането на езикови и правописни 
умения, подходящи за възрастта. 

С усвояването на основни познания за българската граматика се поставя началото на 
съзнателната езикова подготовка. Развива се стремеж за прецизно използване на езика, умения за 
самооценка, критичното чувство, както и стремеж за използване на точни, разнообразни и 
изразителни езикови средства в различни комуникационни ситуации. 
 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Речеви умения, разбиране, тълкуване и създаване 
на устен текст 

 104 часа 

Предварителни знания 

Разбиране на прости устни съобщения. Даване на смислени, кратки 
отговори на въпроси. Използване на основните форми на ежедневна 
рутинна комуникация: поздрав,представяне, обръщение, питане, 
молба, изказване на благодарност, поздравление. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Развиване на устната комуникация и на разбирането на български 
език, интензивно обогатяване на активния речев запас. 
 Развиване на умение на създаване на устен текст, създаване на 
кратък текст, реч. 
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Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Използване на правилно 
произношение и синтактично 
ударение в ежедневни 
комуникационни ситуации 
(напр. диалог, ситуационни 
упражнения, разговор в малки 
групи). 
Стремеж към точност при 
четене или рецитиране на 
текст. 
Съсредоточаване на 
вниманието върху партньора 
при общуване на български 
език. Разбиране на същността 
на речта и реагиране. 
Рецитиране на стихотворение с 
разбиране. 
Тълкуване на значението на 
устойчиви словосъчетания, 
пословици, поговорки в 
прочетените текстове, 
съпоставянето им с унгарските 
им съответствия. 
Обогатяване на активния речев 
запас с редки и диалектни думи 
от четивата. 
Създаване на кратък текст, 
състоящ се от няколко 
изречения за съдържанието на 
четивата. 

Ученикът 
 изразява своите мисли 

смислено и разбираемо; 
 използва изразите за 

учтивост в ежедневното 
общуване; 

 включва се в групови 
разговори, създаване на 
истории, разговори и 
оценки на общи 
преживявания и дейности. 

Всички предмети: 
свързана реч. 
 
Визуална култура: 
визуално възпроизвеждане 
на собствени 
преживявания. 
 
Унгарски език и 
литература: устойчиви 
словосъчетания. 
 
Пеене и музика: ритмични 
упражнения. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Ударение, интонация, сила на говор, темп на речта, диалект, устойчиви 
словосъчетания, ритъм. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Четене, разбиране на писмен текст 
 56 часа 

Предварителни знания Наличие на основни знания за четене и писане на български език. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Развитие на четенето на глас и наум. Развитие на разбиращото 
четене чрез работа с различни видове текст. Разбиране на прости 
текстове на български, извличане на информация. 
Ориентиране в различни текстове, преразказ с помощни въпроси. 
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Дейности/Знания Изисквания 
Междупредметни 

връзки 

Запознаване и разбиране 
на кратки ежедневни и 
литературни текстове на 
български език, 
подходящи за възрастта. 
Стабилно четене на глас 
и наум на подходящи за 
възрастта прости 
изречения. 
Направлявано четене, 
търсене на информация в 
прост текст, фигури, 
таблици, използването 
им за разбиране на 
текста. 
Изказване на мисли, 
търсене и тълкуване на 
информация, свързана с 
четивото, както и 
разказване на 
преживяване, свързано с 
нея. 
Преразказ на съдържание 
на кратки текстове под 
ръководството на 
учителя. 

Ученикът 
 е мотивиран и проявява интерес към 

четенето; 
 тълкува и прави оценка на 

информацията и мислите в текстовете 
на български език, подходящи за 
възрастта му; 

 разполага с подходяща езикова 
съзнателност. 

Околна среда: 
изграждане на 
самостоятелно учене, 
обработване на текст. 
 
Етика: аз самият; моят 
свят. 
 
Визуална култура: 
изработване на 
картини въз основа на 
лични преживявания и 
литературни текстове. 
 
Българско 
народознание: четене 
на кратки текстове от 
народното творчество, 
евентуално на диалект. 
 
Унгарски език и 
литература: четене на 
глас и наум. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Текст, данни, разбиране на текст, 
таблица, информация. 

 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Писане, създаване на текст  40 часа 

Предварителни знания 

Познаване и писане на буквите от българската азбука. Преписване на 
думи, словосъчетания и кратки изречения от ръкописен и печатен 
образец, разпознаване на особеностите на изречението. Създаване на 
прости изречения, свързването им в картък текст. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Укрепване на потребността за самоизразяване, запознаване с 
различни форми и възможности, подпомагане на осъществяването 
му. Активизиране на себеизразяването чрез запознаване с различни 
видове текст и развитие на умението за създаване на писмен текст. 
Развитие на умението за създаване на писмен текст върху теми от 
ежедневието чрез създаване на прости текстове на български език. 



Българско училище за роден език                                            Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

ОМ 200470  OM 200470 

1062 Будапеща, ул. „Байза“ № 44  1062 Budapest, Bajza u. 44 

 стр. 22 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Писане без грешка при 
преписване, диктовка и по 
памет на поредица от думи, 
изречения, прости текстове. 
Избягване на основни 
граматически грешки. 
Познаване на видове текстове. 
Писмен превод на думи, 
словосъчетания, изрази. 

Ученикът да познава основните 
граматически правила и норми. 

Унгарски език и 
литература: текст, видове 
текст, просто изречение, 
понятие „превод по 
смисъл“, съчинение 
(заглавие, абзац). 

Знания за ролята на 
заглавието, структурата на 
текста, характерните черти на 
различните видове текст, 
ролята на абзаците. 
Познаване на фазите на 
създаване на текст: избор на 
заглавие, разделяне на текста 
на абзаци, оформяне на 
диалог. 

Ученикът използва научените 
умения за създаване на текст 
при писане на съчинение. 

Околна среда: създаване 
на устен текст. 
 
Визуална култура: 
представяне на просто 
действие чрез редица от 
рисунки. 

Описние за прости предмети, 
растения и животни. Външна и 
вътрешна характеристика на 
човек. 
Съчиняване на кратко 
текстово съобщение по 
различни поводи. Използване 
на подходящи езикови 
средства при създаване на 
текст. 

Ученикът 
 създава кратък текст на 

български, използвайки 
знанията за създаване на 
съчинение; 

 прави описание по зададена 
или избрана тема в 5-6 
изречения. 

Околна среда: описание, 
представяне на средата. 
 
Визуална култура: 
представяне на 
заобикалящия ни свят чрез 
редица от рисунки. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Разказ, описание, анализ, тема, място на действието, герой, действие, 
диалог, избор на тема, събиране на думи, даване на заглавие, писмо, 
картичка, покана, SMS. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Развитие на уменията за учене 
  14 часа 

Предварителни знания 
Владеене на техники на учене, необходими при оформяне на 
началните езикови умения, както и на различни техники на учене. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Развитие на способности за самостоятелно, ефективно учене. 
Запознаване с техники и методи на учене и усвояване на културата и 
тяхното упражняване. 
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Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Прости методи и стратегии на 
учене. Учене от различни 
видове текстове. 
Упражнения за памет 
(съсредоточаване), 
комбинирани с ритмични, 
движенчески и говорни 
упражнения, техники за 
научаване на текст. 
Съставяне на план по 
предварителни указания, учене, 
обобщаване с помощта на план. 
 
Методи на събиране на данни и 
информация. Основни знания 
за работа в библиотеката. 
Характерни особености на 
българските речници (азбучен 
ред, речникови единици), 
използване на речник. 
Запознаване със списания на 
български език. 

Ученикът 
 познава източниците за 

информация, 
 учи самостоятелно; 
 познава и използва няколко 

метода и стратегии на учене 
при изпълнение на 
различни учебни задачи; 

 мотивиран е да учи 
български език, търси 
информация, според 
интересите си; 

 рецитира вярно 
произведения от 
българското народно 
творчество/художествена 
литература (залъгалки, 
стихотворения, песни) и 
литературни произведения, 
респ. откъси от тях. 

Околна среда: събиране на 
информация. 
 
Унгарски език и 
литература: създаване на 
план, библиотека, 
речници. 
 
Информатика: търсене на 
информация, интернет, 
уеб страници. 
 
Българско народознание: 
календари, речници с 
картинки, списания. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Информация, знание, библиотека, учене, план, интернет, речник, 
списание. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Родноезикова култура, знания за родния език  16 часа 

Предварителни знания 

Използване на българския език като комуникационно средство на 
основно ниво. Владеене на основните граматически знания, 
необходими при употребата на български език. Писане на прости 
думи и изречения на български в съответствие с правописните 
правила. Оформено съзнание за българска идентичност. 
Главна буква в началото на изречението. Използване на научените 
препинателни знаци в края на изречението. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Развитие на навиците за ползване езикови модели. Обогатяване на 
знанията по българска граматика и лексика (части на речта, видове 
изречения). 
Увеличаване на самостоятелността на учениците: при изпълнение на 
задачи, събиране и използване на информация, самоконтрол. 
Повишаване на езиковата съзнателност по български език. Развиване 
на правописни умения. 
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Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Разбиране на целта на 
говорещия в прости изречения 
на български. 
Използване на синоними. 
Разпознаване и назоваване на 
изучените части на речта. 
Правилно използване и 
спрежение на глаголите в 
сегашно време в говоримата и 
писмена реч. 
Групиране на съществителните 
имена по род и число. 
Разпознаване на нарицателни и 
собствени имена: лични имена, 
имена на животни, географски 
имена, имена на институции, 
имена на марки, заглавия. 
Разпознаване и съгласуване на 
прилагателните имена (род, 
число). 
Разбиране на ролята на 
местоименията (лични, 
притежателни, въпросителни), 
използването им в изречения. 
Познаване на най-често 
използваните други части на 
речта (наречия, въпросителни 
думи, предлози). 

Ученикът 
 разпознава и назовава 

научените части на речта, 
използва правилата; 

 разпознава, назовава и 
обозначава правилно 
видовете изречения; 

 има систематизирани 
знания по български език в 
рамките на началното 
обучение. 

Околна среда: собствените 
имена на картите. 
 
Унгарски език и 
литература: части на 
речта, изречения, 
правопис. 
 
Чужд език: подобни думи. 

Правилно използване на 
препинателните знаци в края на 
изречението в края на простите 
изречения. 

Ученикът 
 пише главна буква в 

началото на изречението и 
подходящ препинателен 
знак в края; 

 уверено прилага научените 
правописни правила върху 
познатата лексика; 

 писмените му работи са 
подредени, четливи; 

 проверява самостоятелно 
правописа си, при нужда го 
поправя. 

  

Околна среда: попълване 
на контурни карти с с 
отбелязване на 
собствените имена. 
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Ключови понятия/ 
понятия 

Части на речта, съществително име, нарицателно име, собствено име, 
име на животно, име на институция, географско наименование, име на 
марка, заглавие, глагол, спрежение на глагола, прилагателно име, 
съгласуване, числително име, числителни бройни имена, числителни 
редни имена, лични местоимения, притежателни местоимения, 
въпросителни местоимения. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Литературна култура, анализ на литературно 
произведение 

 20 часа 

Предварителни знания 

Основни познания за четене на текстове на български език. Знания  
за литературните произведения и търсене на съответствия на 
унгарски език и български език (стихчета, броилки, приказки, 
залъгалки). 
Основни литуратерни познания (стихотворение, приказка, герой). 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Уверено четене на текстове на български език. 
Запознаване с българска национална култура чрез съдържанието на 
текстовете. 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Разпознаване на български 
текстове на български език 
според формата, жанра и 
комуникативната цел. 
Кратко представяне на 
съдържанието на четивата на 
български. 
Стремеж към разпознаване на 
главните герои, времето и 
мястото на действието, както и 
към установяването на лицето, 
което разказва. 
Откриване на типични 
литературни теми и мотиви в 
подходящи български 
прозаични и лирични текстове. 
Разкриване на структурните 
особености на произведенията, 
подреждане на събитията по 
реда на случването им и 
установяване лицето на 
разказвача. 
Намиране на словосъчетания и 
повтарящи се мотиви, 

Ученикът 
 знае автора, героите от 

четивата и техните 
характеристики; 

 установява времето и 
мястото на действието, 
както и реда на събитията; 

 в конкретните случаи 
разпознава изрази и 
словосъчетания, характерни 
за приказките особености; 

 с няколко изречения 
преразказва съдържанието 
на приказки и разкази с 
проста структура; 
 възпроизвежа няколко 

литературни 
произведения или части 
от тях: 4-6 поговорки, 
Иван Вазов: „Родна 
реч“; „Аз съм българче“; 
Петко Р. Славейков: 
„Татковина“; „Малък 
Пенчо“; Ран Босилек: 

Околна среда: четива по 
околна среда, природа, 
опазване на околниата 
среда. 
  
Унгарски език и 
литература: структура на 
прозаичните и лиричните 
произведения. 
 
Пеене и музика: текстове 
на народни песни. 
 
Визуална култура; 
приказки, произведния от 
детска литература и 
техните анимационни и 
филмови адаптации. 
 
Драма и танц: ролеви 
игри, куклени 
представления, 
драматизации. 
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характерни за приказките. 
Самостоятелно четене на 
кратки литературни текстове 
(стихотворения, приказки). 
Упражнения за памет, 
комбинирани с ритмични, 
движенчески и говорни 
упражнения. 
Участие в групови игри, 
куклени представления, 
сценки. 
Обогатяване на знанията, за 
българската литература. 

„Родна стряха“; по 
едно стихотворение от 
Дора Габе, Елисавета 
Багряна. Петя Дубарова, 
4 произведения от 
съвременни български 
поети 

 Откъси от „Хубава си, 
моя горо“ от Любен 
Каравелов, „Отечество 
любезно“ от Иван Вазов, 
българския Химн, както 
и два откъса от 
български прозаични 
произведения. 

Физкултура и спорт: 
ритмични и движенчески 
упражнения. 
 
Българско народознание: 
кратки текстове от 
българското народознание. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Предание, легенда, пословица, поговорка, гатанка, разказ, герои, 
повторение, ритъм. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Развитие на критичност, на морален и 
естетически усет и на чувство за историчност 

  
10 часа 

Предварителни знания 
Усвоени са основите за културно самоутвърждаване. Формиране на 
мнение в прости ситуации, Извеждане на моралната поука от случки 
и приказки на български език, подходящи за възрастта. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Запознаване с морални и естетични категории, изразяване на мнение 
в прости ситуации или въз основа на подходящи за 
възрасттабългарски литературни произведения/ откъси от тях. 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Прилагане познати от 
българската литература 
ситуации и поуките от тях в 
ежедневни ситуации. 
Пренасяне на поуките от 
произведенията върху 
собствената ни роля и ситуация 
в ежедневието, даване на 
пример, изразяването му с 
други средства (напр. 
драматизация). 

Разбиране и приемане на 
мнението на другите, 
съпоставяне на мнения, 
аргументиране на мнение. 

Ученикът 
 разбира поуките от 

случките, разпознава ги в 
ежедневни ситуации; 

 приема мнения, различни от 
неговото; 

 възприемайки 
произведението, е способен 
да го съпреживее и да се 
отъждестви в съответствие 
с възрастовите си 
особености; 

 чрез драматични игри и 
драматизации съпреживява 
ежедневните конфликти от 

Етика: формиране на 
ценностна система; тясно 
и широко обкръжение, 
приятелство, 
самопознание. 
 
Околна среда: 
здравословен начин на 
живот; поведенчески 
норми. 
 
Драма и танц: 
драматизации, куклен 
театър. 
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Преживяване на ежедневни 
конфликти в драматизации, 
драматични игри (напр. 
куклени представления). 

собствена и чужда гледна 
точка и ги осмисля според 
възрастта си. 

Унгарски език и 
литература: морални 
поуки от литературни 
произведения. 
 
Българско народознание: 
поуки от легенди и 
предания. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Поука, мнение, конфликт, самопознание, поведенчески норми. 

 

Очаквани 
резултати в края на 
двугодишния цикъл 

Ученикът умее да изразява мислите си смислено и разбираемо на 
български език. Да активизира българския си речев запас в упражнения 
за създаване на текст. Да използва в ежедневното общуване учтиви 
езикови форми. Да намира подходящ комукационен стил със своя 
събеседник. 
Да се включва в груповите разговори, във формирането на случките, в 
разговорите за общи преживявания и дейности. 
След предварителна подготовка да чете кратък познат текст на 
български без прекъсване и разбираемо. Да разбира текст, подходящ за 
възрастта му и езиковото му ниво, чрез четене наум. Да изразява кратко 
мнение за прочетеното. 
Когато изпълнява възложените му задачи, при необходимост да 
използва библиотеката на училището. Да се ориентира сред книгите, 
детските списания и речниците на български език. 
Да рецитира стихотворения и текстове на български език вярно и с 
подходяща интонация. 
Да пише на български език съчинения от 5-6 изречения по зададена 
тема или на тема по избор, като използва усвоените знания за писане на 
съчинение. 
Знанията по роден език от начален курс се систематизират, разпознава 
частите на речта и ги открива в текстове. 
В рамките на речевия си запас прилага усвоените правописни правила. 
Да проверява правопис си чрез самоконтрол и в случай на нужда да го 
поправя. 
Да бъде наясно с целта на ученето. Критичността, моралното и 
естетимеското му чувство, като и усетът за историчност да съответстват 
на възрастта му. Да бъде отворен и мотивиран за по-нататъшно 
развитие на езиковите си умения. 
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 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
 V-VІІІ клас 

 
Обучението по български език и литература от V до VІІІ клас в основното училище произтича 
органически от резултатите, постигнати в началната степен на образование. Основната цел е по-
нататъшното развитие на комуникативните компетенци на учениците на български език, 
поддържането на интереса им към изучаването на български език и по-доброто опознаване на хора, 
говорещи български език, и тяхната култура. Езиковите занимания, наситени с радост и игри, 
началният успех и мотивиращото насърчение от страна на учителя подпомагат учениците на този 
етап на езиковото обучение и допринасят да се поддържа живо желанието им за знание и учене, да 
използват смело усвоените езикови средства, да нарасне самоувереността, себепознанието и 
самочувствието им. Често се поставят задачи, изискващи коректно съревнование. Без тези условия 
са невъзможни дълготрайниуспехи в езиковото обучение. 

В V-VІІІ клас учениците учат български език 4 часа седмично. 
 

V-VІ клас 
 

В началото на V клас учениците вече имат четиригодишен опит в изучаването на езика. Игровите 
упражненията за самоизява през първите четири години са създали възможност за формиране на 
езикова съзнателност, креативност, нюансирано използване на езикови средства, потребност за 
разбиране на другия и за усъвършенстване на уменията. 

Този процес на развитие по-късно стои в основата за усвояването на българската литература. 
Най-важната цел на езиковото обучение в V-VІ клас е поддържане на нагласата на учениците за 
изучаване на български език и откриване на радост в заниманията по български език, да се 
поддържа жив интересът им към хората, които говорят български език и тяхната култура, да бъдат 
отворени за нови знания и опит. 

В по-ранния цикъл на развитието си учениците са отработили множество ситуации, за чието 
разрешаване са им били необходими езикови знания преди всичко в рамките на класната стая. 
Слушали са и са чели текстове на български език, уменията им за говорене са се развили и са се 
научили да използват писането за ученето на езика и като изразна форма на елементарно ниво. 
Положителните обратни връзки, получени при езиковото обучение, са им дали самоувереност и чрез 
овладяването на някои основни стратегии са направили първите си стъпки към самостоятелно учене 
на език. 

Най-важната цел на езиковото обучение в V-VІ клас е развитието на комуникативната 
комптентност на изучавания език. Това става в тясна връзка с целите на възпитанието за съответната 
възрастова група и с развитието на нови ключови комптенции, на първо място в областта на 
комуникацията на роден език, социалната комптентност, естетично-художествената съзнателност и 
умение за изразяване, както и на ефективното, самостоятелно учене. Все по-голяма роля играе 
дигиталната компетентност. 

Езиковите умения се развиват по комплексен начин, моделирайки действителни 
комуникативни ситуации. Освен че се запознават с новите граматически структури в контекст, 
подобно на по-ранните етапи на развитие, все повече интерес проявяват към правилата и 
граматическите явления, които наподобяват или се различават от граматическите явления в родния 
език. За усвояването на правилното използване на езика продължава да играе голяма роля 
качеството и количеството на езиковия инпут, както и положителната обратна връзка от страна на 
учителя. 
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Темите от предишния период се разширяват и задълбочават, като се разработват от нова 
гледна точка според интересите и желанията на учниците. За да се поддържа мотивацията за учене 
на езика, значителна роля играе внимателният подбор на темите, както и разработването от време на 
време по желание на учениците на теми, които ги интересуват и занимават в момента. 

На този етап на развитие продължава да се разширява кръгът на стратегиите за учене на език, 
с които децата се запознават и които се използват в часовете по език. Постепенното им усвояване 
дава възможност на учениците да оползотворят и развият знанията си по езика и извън училището. 
 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Слушане с разбиране 40 часа 

Предварителни знания 

Разбиране на кратки устни съобщения. Разбиране на значението на 
думите в изречение и кратък текст. Познаване на основния речев 
запас за разговор на елементарно ниво. Отговор на зададен въпрос с 
няколко прости изречения. Разпознаване на съобщителни, 
въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения. Теми: 
запознанство, представяне, поздрав, непосредствено обкръжение: 
семейство, жилище, училище, годишни сезони, понятието 
„български градинар“. 

Възпитателно-
развойни цели  на 
тематичната единица 

Да се улесни възприемането и предаването на мисли под форма на 
диалог в официалната и неофициалната комуникация. Разбиране и 
участие в диалог в ежедневни комуникационни ситуации. Усвояване 
умения за устен разказ на преживяване. Разбиране на обикновени 
съобщения–официална и неофициална комуникация. Развитие на 
умение за ориентация в дадена разговорна ситуация. Разбиране на 
значението на думите в изречение и кратък текст 

 
 

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Разбиране на значението на 
думите–думи, които не се 
превеждат на унгарски–лични 
имена, имена на градове, реки, 
планини и т.н.; имена на 
българските парични единици. 
Теми: запознанство, 
представяне, поздрав, 
непосредствено обкръжение, 
семейство, жилище, училище, 
годишни сезони, професии, 
съвременни технологии 
(компютър, мобилен телефон, 
интернет и т.н.), традиционни 
професии на българите в 

Непрекъснато участие в урока 
на български език, опиращо се 
на познати езикови елементи и 
подпомогнато при 
необходимост с невербални 
средства. 
Разбиране на въпроси и изрази 
на позната тема. Активно 
следене на автентични 
текстове, подходящи за 
възрастта и на познати теми; 
разпознаване на изучените 
езикови елементи; извличане 
на изводи за вида на текста, 
темата и евентуалното 

Всички предмети: 
свързана реч. 
 
Визуална култура: 
визуално възпроизвеждане 
на собствени 
преживявания. 
 
Унгарски език и 
литература: 
фразеологизми. 
 
Пеене и музика: народна 
музика. 
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Унгария, понятието „български 
градинар“. 
 
Песни, стихотворения, 
приказки и случки, 
илюстрирани с картинки, 
кратки филми, мултимеийни 
материали, представлящи 
българската култура, 
подходящи за възрастта други 
аудиоматериали; диалог с 
учителя, съучениците и хора от 
България, речта на учителя, 
интерактивни задачи. 
Рутинни действия в класната 
стая, организиране на общата 
работа, използване на 
различните учебни средства. 
 
Извличане на смисъла на 
текста и на конкретна 
информация с помощта на 
разнообразни задачи, 
подпомагащи разбирането. 
 
Устно обобщение на текст с 
използване на правилно 
глаголно време. 

съдържание. 
Проследяване на хода на 
мисълта в устен текст на 
позната тема, опирайки се на 
изучените езикови средства и 
комуникативната ситуация. 
 
Все по-уверено разбиране на 
речта на различните участници, 
при условие, че говорят с 
произношение, отговарящо или 
близко до нормите на 
българския език, с темпо, 
съобразено с езиковот ниво на 
ученика, правейки при 
необходимост паузи и 
повтаряйки съществената 
информация. 

Драма и танц: 
драматизация на текстове 
и пиеси. 

 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Приказка, песен, филм, ритъм, пеене, диалог, разговор, драматизация, 
ударение, интонация, фразеологизъм. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Устно общуване  40 часа 

Предварителни знания 

Запознаване–езикови изрази. Официално и неофициално обръщение. 
Умение да представя себе си и семейството си. Рецитиране на 
няколко детски стихотворения наизуст. Задаване на въпроси във 
връзка с началото и края на събитие и формулиране на отговор. 
Изписване на дата и четенето й на български език. Задаване на 
въпроси с използване на въпросителни думи. Начини на изразяване 
на молба, благодарност, подкана. 
Форми на потвърждение и отрицание. Съставяне на кратки диалози. 
Участие в кратки диалози. Изразително рецитиране на 
стихотворения наизуст. Умения за броене и за обозначаване на 



Българско училище за роден език                                            Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

ОМ 200470  OM 200470 

1062 Будапеща, ул. „Байза“ № 44  1062 Budapest, Bajza u. 44 

 стр. 31 

поредността. 

Възпитателно-
развойни цели  на 

тематичните единици 

Овладяване на формите на българския речев етикет. Усвояване на 
умения за построяването на собствено изказване–увод, кратко 
изложение, заключение. Запознаване–упражняване на езиковите 
средства. Усвояване на официалните и неофициалните обръщения. 
Овладяване на начините на изразяване на молба, благодарност, 
подкана. Упражняване на изразите за учтивост–моля, бъдете любезен 
и т.н. Усвояване на видовете изречения: съобщителни, въпросителни, 
възклицателни и подбудителни. Насърчаване на създаването на 
кратки диалози. Усвояване на изразително рецитиране на 
стихотворения (наизуст). Развитие на уменията за броене и 
обозначаване на поредността. Активизиране на речевия запас с 
помощта на синоними, антоними и омоними. Усвояване на 
синоними. Разпознаване на двойки думи с противоположно 
значение. 
Разбиране и усвояване на степенуването на прилагателните имена. 
Развиване на усет за различията при имена без традиционно 
окончание за граматически род. Развитие на умения за образуване и 
използване на умалителните форми на имената. Усвояване на 
правилното използване на съществителните имена след числителни 
имена. 

 

Дейности/Знания Изисквания Междупредметни връзки 

Участва в елементарни 
разговори. Задава и отговаря 
на въпроси. Задаване на 
въпроси, формулиране на 
молби и подкани на познати 
теми, ежедневни ситуации или 
ситуации в класната стая, 
както и даване на отговор. 
Обикновени изрази при 
пазаруване. Съчинение по 
преживяване. 
Участие в диалози и разговори, 
свързани с познати теми, 
ежедневни ситуации. 
Съзнателно използване на 
българския език в дейностите 
по време на урока, спонтанно 
общуване в предвидими 
ситуации (напр. при работа по 
двойки или в група със 
съученици). 
Усвояване и използване на 

Подчертаване на казаното със 
съзнателно подбрани 
невербални елементи, заучени 
речеви формули и с все по-
богат речников запас. 
Набавяне и предаване на 
фактическа информация. 
Изразяване на мнение, мисъл 
или чувство, както и задаване 
на въпроси за тях с помощта на 
усвоените езикови средства. 
Създаване на контакт, участие 
в разговор, спонтанно 
общуване с говорещи 
български език при подходящ 
случай. 
Ако нещо не разбере по време 
на разговора, да помоли да му 
повторят или обяснят, да пита, 
респективно при необходимост 
да преформулира с по-прости 
думи или да уточни казаното, с 

Унгарски език и 
литература: създаване на 
диалог, драматизация. 

 
Природознание: 
разиграване на ситуации, 
свързани с екстремни 
метеорологически условия. 

 
Българско народознание: 
фразеологизми, използвани 
при среща и сбогуване, 
пожелания за празници. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
разказване и разиграване 
на исторически събития. 
 
Драма и танц: ролеви 
игри. 
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някои елементи, важни от 
гледна точка на структурата на 
разговора (напр. поддържане, 
следене, завършване на 
общуването). 
Реагиране с езикови средства 
на (чути/видяни) явления 
(напр. неочаквани събития и 
ситуации в класната стая). 
 
Видове текст и езикови 
средства , които могат да бъдат 
използвани за горепосочените 
дейности: диалог, разговор, 
ролеви игри, драматизации, 
въпрос, заповед, молба, 
текстове и спонтанни 
изказвания при недостатъчна 
или различна информация, или 
при различие в мненията. 

цел по-нататъшно поддържане 
на комуникацията. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Комуникация, въпрос, отговор, диалог, израз, разказ, изиграване, 
повторение, аргументиране. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Свързана реч  40 часа 

Предварителни знания Рецитиране на различни текстове след подготовка. 

Възпитателно-развойни 
цели  на тематичните 

единици 

Овладяване и непрекъснато обогатяване на речевия запас (с 
използване на речеви изрази, свързан разказ за себе си и за 
непосредствената околна среда); представяне на дейността си със 
заучените езикови средства; 
разказване на по-дълги истории; формулиране на твърдения, 
сравнения, обяснения и мотивации; използване на малко по-трудни 
граматически структури и видове изречения; свързване на думи, 
групи от думи, действия и случки със съчинителни съюзи и 
изразяване на отношения „причина-следствие“; използване на 
основните стратегии, подпомагащи разбирането. 
Развитие на произношението, интонацията и темпа на речта, 
доближаващи се до нормите на българския език. 

 

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Групово съобщение или 
презентация въз основа на 
записки. 

Разказ на позната тема след 
предварителна подготовка, 
създаден с богат речев запас и 

Унгарски език и 
литература: монолог, 
рецитиране на 
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Представяне и оценяване на 
продукти, създадени 
самостоятелно или в група 
(напр. изработване, излагане, 
устно представяне и оценяване 
на съвместен плакат). 
Повторение на текст, разказан 
от учителя или автентичен 
аудиоматериал, упражняване 
на произношението, близко до 
нормите на българския език. 
 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани за горепосочените 
дейности: кратки истории, 
разказ по преживяване, роли, 
описания (напр. описание по 
картинки, представяне на 
ученически продукти), 
съобщение, презентация, 
развиване на тема. 

разнообразни езикови 
елементи. 
Разказ на случки и 
преживявания, игра с 
предварително написани роли, 
с по-трудна граматическа 
структура и видове изречения. 
Създаване на свързана реч по 
образец; свързване на думи, 
групи от думи, поредица от 
действия с прости съюзи (напр. 
и, но, след това), респективно 
формулиране на обяснения, 
аргументи, „причина-
следствие“ чрез съюзи (напр. 
защото, затова, значи). 
Уточняване и изясняване на 
значението на казаното чрез 
съзнателно използване на езика 
на тялото. 

стихотворение, правилна 
артикулация. 
 
Природознание: устно 
представяне на природни 
картини. 
 
Визуална техника: устно 
представяне на 
художествени 
произведения. 
 
Информатика: помощни 
материали от интернет. 
 
Драма и танц: правилно 
произношение и 
артикулация, смислова 
пауза. 
 
Българско народознание: 
разказване на народни 
обичаи. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
национални празници. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Разказ, разказване, произношение, артикулация, интонация, монолог, 
аргументиране. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Четене с разбиране  40 часа 

Предварителни знания 
Разбиране на същността и съдържанието на прочетения текст след 
работа върху него. 

Възпитателно-
развойни цели  на 

тематичните единици 

Създаване на оптимален темп на четене на глас и наум, съответстващ 
на възрастта. Развитие на точно и гладко четене с българско 
произношение, както и на изразително четене. Откриване на на 
основната мисъл в текста. Разбиране на текстовете от народното 
творчество и на кратки произведения от детската литература. 
Умение за ориентация в български учебници, помагала и т.н. 
Разбиране на кратки научни учебни текстове. 
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 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Събиране на информации от 
традиционни и електронни 
източници (телевизия, радио). 
Четене на различни случки, 
приказки, стихотворения и 
адаптирани литературни 
произведения на български 
език. 
Определяне на темата на 
кратък текст. 
Разделяне на текста на части. 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани за горепосочените 
дейности: научнопопулярни 
текстове, адаптирани 
литературни текстове, 
приказки, кратки случки, 
стихотворения, текстове на 
песни, статии от български 
списания и уеб страници, 
подходящи за възрастта, 
пътеписи, плакати, печатани и 
електронни формуляри, 
изказвания в интернет форуми, 
комикси, прости съобщения, 
картички, надписи, меню, 
разписание, прости 
предписания за безопасност, 
частни писма. 

Разбиране на текст с 
елементарни езикови средства 
и непрекъснато обогатяващ се 
речников запас (напр. 
описание, случка, дилаог на 
теми, близки за учениците). 
Откриване на основната 
информация в прост текст на 
български език (напр. в обяви, 
проспекти, менюта, 
разписания, статии от 
вестници, програми). 
Разбиране на съобщения, 
писма, електронни съобщения, 
SMS-и, бележки. 
Разбиране и проследяване на 
упътвания и инструкции за 
употреба. 

Природознание: Четива на 
тема Околен свят, 
природа, опазване на 
околния свят. 
 
Пеене и музика: текстове 
на българските народни 
песни. 
 
Драма и танц: разбиране 
и разиграване на 
прочетения текст; 
изиграване на ситуация, 
подобна на тази в 
четивото. 
 
Българско народознание: a 
четива за български 
народни обичаи. 

 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
исторически четива. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Четене, тълкуване, съобщение, разиграване, разбиране, разказване. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Умения за писане  100 часа 

Предварителни знания 
Създаване на съчинение по позната тема; създаване на текст в 
различни жанрове на теми, подходящи за възрастта на учниците. 

Възпитателно-
развойни цели  на 

тематичните единици 

Развитеие на уменията на създаване на писмен текст съгласно 
българския речев етикет–поздравление, покана, обява, писмо и т.н. 
Развитие на умението за създаване на текст. Развитие на умения за 
използване на правописен речник. Упражняване и спазване на 
правописните норми на българския език. 
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 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Следване на писмени образци и 
творческото им използване и 
запълване с конкретно лично 
съдържание (напр. лични теми, 
написване на стихотворение, 
текст за песен, рап). 
Свързване на мисли със съюзи 
(напр. и, или, защото, но, 
затова, след това). 
Следване на структурните и 
стиловите белези на често 
срещаните писмени жанрове 
при създаване на писмено 
съчинение (напр. обръщение в 
писмо, e-mail, заключителна 
формула). Предаване на 
казаното с визуални средства 
(напр. подчертаване на текст, 
графични емотикони, 
използвани по интернет или в 
SMS [смайли], рисунка, схема, 
серия от диапозитиви). 
 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани за горепосочените 
дейности: описание, 
информация, надпис на 
картина, разказ по 
преживяване, диалог, 
съобщение, писмо, e-mail, SMS, 
публикация в блог. 

Преписване и писане под 
диктовка на думи и текстове. 
Писане на свързани изречения 
на теми, свързани с 
непосредственото обкръжение 
на учника, създаване на 
различни видове текст (напр. 
описание, разказ по 
преживяване, диалог). 
Запетая в сложните изречения 
пред относителни местоимения 
и наречия. 
Попълване на прости 
формуляри, писане на кратък 
поздравителен текст. 
Писане на текстове с 
комуникативна цел (напр. 
писмо, съобщение, публикация 
в блог, публикация във форум). 

Унгарски език и 
литература: части на 
речта, изречения. 
 
Природознание: съчинение 
за природата. 
 
Информатика: създаване 
на съчинение в електронен 
вид, интернетът като 
помощно средство. 
 
Българско народознание: 
български обичаи. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
кратък преразказ на 
историческо четиво в 
писмен вид. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Писане, съчинение, обобщение; изречение, ключова дума, същност, 
стил. 

 
 

Препоръчителни теми 
 
Темите, изучавани в І-ІV клас, могат да бъдат разработени и разширени от други гледни точки и на 
по-високо езиково ниво, подходящо за възрастта на ученика, поради което заедно с новите теми, те 
също фигурират в таблицата. 
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Препоръчителни теми Междупредметни връзки 

Семейство 
Аз и моето семейство. 
Представяне на членовете на семейството. Усвояване на 
роднинските връзки. 
Семейни събития, общи програми. 
Семейни празници. 
Дневен режим. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
семейство и 
местоживеене. 
 
Българско народознание: 
Семейството, българските 
градинари. Български 
семейни празници, 
значението на именния 
ден. 
 
Етика: взаимоотношения 
в обществото, обичаи. 
 
Техника, начин на живот 
и практика: 
Разпределение на времето, 
дневен режим. 

Моят дом 
Моят дом, непосредствено обкръжение. 
Жилищни помещения, мебели, предмети за обзавеждане. 
Любими играчки. Домашни любимци. 
Местоживеене, широко обкръжение. Населеното място, където 
живея. 

Природознание: mоено 
обкръжение. 
 
Математика: ориентация 
в пространство, 
множества. 
 
Българско народознание: 
моят град, моето село. 

Храна 
Ежедневно хранене. 
Моите любими ястия и напитки. 
Здравословно хранене. 
Рецепти, готвене, печене. 

Природознание: човекът и 
неговото здраве: режим на 
хранене. 
 
Математика: cъставяне и 
тълкуване на множества и 
диаграми, работа с 
таблици. 

Време, климат 
Часовникът. 
Сезони и месеци. 
Дните на седмицата и частите на деня. 
Климат, наблюдаване на климатичните явления. 

Природознание: 
метеорологични фактори, 
рлилодни цикли. 
 
Математика: писане и 
четене на цифри, проверка 
на истинността на дадено 
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твърдение, записване на 
данни и попълването им в 
таблица. 

Облекло 
Годишните сезони и частите на облеклото. 
Любими дрехи. 
Мода. 
Козметика. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
облекло, мода. 
 
Математика: множества. 

Спорт 
Части на тялото и движение. 
Видове спорт, спортни екипи. 
Любим спорт. 
Спортни съзтезания. 
Екскурзия. 

Природознание: Човекът и 
неговото здраве: части на 
тялото. 
 
Физическа култура и 
спорт: движенчески игри, 
спортни съзтезания, 
правила. Запознаване с 
правилата за движение 
(колело, тротинетка, ролер 
и т.н.). 

Училище, приятели 
Моето учлище, нашата класна стая. 
Моите предмети и учители. 
Моите съученици и приятели. 
Извънкласни програми. 
Учлилищният живот в България. 

Етика: взаимоотношения 
в обществото: 
приятелство, обич, 
уважение, взаимопомощ. 

Свободно време, развлечение 
Дейности в свободно време, любими занимания. 
Интернет, интерактивни и електронни игри. 
Прекарване на свободното време с приятели. 

Физическа култура и 
спорт: видове спорт. 
 
Пеене и музика: слушане 
на музика, танц, народен 
танц. 
 
Драма и танц: театър, 
представления. 
 
Визуална култура: музеи, 
изложби. 

Природа, животни 
Малки животни. 
Любими животни. 
Домашни животни. 
Диви животни и животни в зоопарка. 
Животните по света. 
Растения у дома и в училище. 

Природознание: домашни 
животни, по-важни 
характеристики за начина 
на живот на животните, 
грижа за растенията у 
дома и в градината, 
интересни растения; 



Българско училище за роден език                                            Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

ОМ 200470  OM 200470 

1062 Будапеща, ул. „Байза“ № 44  1062 Budapest, Bajza u. 44 

 стр. 38 

Континенти, географски области. красота и уникалност на 
Земята: големите 
географски области, 
флората и фауната на 
Карпатския басейн и 
Унгария. 
 
Математика: множества. 

Празници и обичаи 
Моите празници. 
Празници у дома и по света. 
Български национални и семейни празници. 

Техника, начин на живот 
и практика; история, 
обществознание и 
гражданска култура: 
Ежедневие и празници в 
Унгария. 

Град, пазаруване 
Градове, населени места, села. 
Сгради, улици. 
Ориентация, упътване. 
Магазини, молове, пазар. 
Пазаруване. 
Моят град/моето село. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
cела и градове, транспорт. 
 
Математика: посоки, 
пространствени фигури. 
 
Техника, начин на живот 
и практика: транспорт, 
пазаруване. 
 
Родинознание и 
народознание: моят град, 
моето село. 

Пътуване, почивка 
Ваканция, летуване. 
Лагери, екскурзии с класа. 
Правила на движението. 

Техника, начин на живот 
и практика: транспорт. 
 
Българско народознание: 
mоят град, моето село, 
родният край, световно 
културно наследство. 
 

Фантазия и действителност 
Любими четива, книги. 
Светът на моите представи. Какъв ще стана, като порасна? 

Драма и танц: 
драматични игри. 
 
Визуална култура: cветът 
на моите представи, 
художествени творби. 
Професии, занаяти. 

Музика, изкуства Пеене и музика: cлушане 
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Любима музика, състави. 
Моите впечатления от киното и театъра, посещение на музей. 

на музика, народна 
музика, популярна музика, 
композитори. 
 
Драма и танц: театър, 
представления. 
 
Визуална култура: Музеи, 
изложби. 

Опазване на околната среда 
Застрашени видове животни и растения. 
Важни дни: Световен ден на водата, Ден на река Дунав, 
сътрудничество между крайдунавските страни (връзката 
Унгария и България). Живата природа в Черно море и по 
крайбрежието му, защитени територии. 
Селективно събиране на отпадъците. 

Природознание: 
Състояние, защита и 
устойчивост на системите 
на околната среда. 
Природозащитени 
територии. Природни 
явления. 
 
Математика: съставяне и 
тълкуване на диаграми, 
работа с таблици. 

Здравословен начин на живот 
Редовна физкултура. 
Правилен начин на хранене. 
При лекаря. Болести и симптоми. 

Природознание: човекът и 
неговото здраве–режим на 
хранене. 
 
Техника, начин на живот 
и практика: здравословен 
начин на живот. 

 
 

Очаквани 
резултати в края 
на двугодишния 

цикъл 

Разбиране на реч: разбиране на основната информация при слушане на 
устно съобщение. Усвояване на често срещани изрази и думи в 
ежедневни ситуации и нов контекст. 
 
Говорни умения: Ученикът може да говори и да вземе участие в прости 
разговори на български език на ежедневни теми. В реални ситуации 
обменя непосредствена информация със сучениците си и с възрастни. 
Изразява разбираемо своето мнение, мисли и чувства.  Изказва мнение 
по време на общи разговори. Правилно и точно произнася звуковете, има 
добро произношение и артикулация. Рецитира научените наизуст 
текстове с разбиране, вярно и точно. 
 
Четене с разбиране: Точно, изразително четене с разбиране на текстове, 
разбиране на основното съдържание. Извличане на съществена 
информация от контекста. Четене с разбиране наум и на глас. 
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Писане: Добро познаване на знаковата система на писането. На нормите 
за правоговор и правопис. Писане на кратък, свързан текст: e-mail, sms, 
поздравителна и илюстрована картичка, покана. Четливо, подредено 
писане, изразяващо мисълта, подходящ темп на писане. Добра техника на 
писане. 

 
VІІ-VІІІ клас 

 
В края на VІІІ клас знанията на учениците по български език дават възможност да си набавят 
информация за обкръжаващия ги свят на български език, като използват тази възможност 
съзнателно. Междупредметните връзки, дадени по темите, помагат за развитието на различните 
цели и съдържания при обучението. Учениците трябва да бъдат наясно, че познаването на 
българския език е ключова комптенция, която помага в частния живот и в ученето, а по-късно в 
професионалната кариера–в ориентацията и преуспяването. 

Мотивацията на учениците се повишава, ако обучението осигурява възможност за 
обработването на съдържанието на предметите, интересуващо учениците, на български език 
посредством използването на комуникационни и информационни технологии. Учениците трябва да 
са наясно с възможностие за учене на езика в часовете и извън училището, за да могат да ги 
използват за самостоятелно усвояване на езика. 

Възрастовите характеристики са важни на този етап от езиковото обучение. За успеха на 
езиковото обучение определяща роля имат дейностите в час, които предизвикват и укрепват 
мотивацията, разнообразните форми на общуване, атомосферата на часовете, положителните 
отзиви, конструктивната подкрепа и оценяването, с ясни за учениците изисквания. От полза за 
учениците са и придобитите практически умения за самооценката и оценката на другите, в 
осъзнаването на успешните опити, на грешките и самостоятелното извършената поправка. 
 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Слушане с разбиране  40 часа 

Предварителни знания 

Възприемане и предаване на мисли под форма на диалог в 
официалната и неофициалната комуникация. Разбиране и съставяне 
на диалози в ежедневни комуникативни ситуации. Устен разказ по 
преживяване. Разбиране на разговорната реч–официална и 
неофициална комуникация. Умения за ориентация в дадена 
разговорна ситуация. Разбиране на значението на думите в 
изречения и кратки текстове. Думи, които не се превеждат на 
унгарски–лични имена, имена на градове, реки, планини и т.н.; 
имена на българските парични единици. 
Теми: запознаване, представяне, поздрав, непосредствено 
обкръжение: семейство, жилище, училище, годишни сезони, 
професии, традиционни професии на българите в Унгария, 
понятието „български градинар“. 
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Възпитателно-развойни 
цели  на тематичните 

единици 

Възприемане и предаване на мисли под форма на диалог в 
официална и неофициална комуникация.. Научаване на изрази от 
кръга на българския речев етикет. Разработка и разбиране на 
приказки, общи в българския и унгарския фолклор; пословици, 
поговорки. 
Обогатяване на речниковия запас по следните теми: семейство, 
училище, професионална ориентация, традиционни и съвременни 
професии, пътуване, здраве, спорт, култура, институции и 
общности на българската общност. 

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Разбиране на основното в 
новинарските предавания по 
радиото, телевизията и 
аудиоматериалите по познати 
теми. 
Прилагане на стратегиите за 
разбиране на текст, напр. 
откриване на значението на 
непознати думи според 
контекста в разговор на 
позната тема, търсене на 
очаквана или предполагаема 
информация, при 
необходимост да прибягва до 
обобщение, задаване на 
въпроси, молба за повторение, 
за обяснение. 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани за гореспоменатите 
дейности: информации, 
инструкции, съобщения, 
упътване, новини по 
телевизията и радиото, кратки 
интервюта, реклами, песни, 
видеозаписи. 

Разбиране на основното в 
становищата в ежедневен 
разговор. 
Разбиране на по-важните 
моменти от ежедневна реч или 
доклад на позната тема, 
формулирани ясно, в разговорен 
стил. 
Разбиране на техническа 
информация. 
Разбиране на детайлно, сложно 
упътване. 
Разбиране на информация от 
телефонен разговор. 
Разпознаване на думи, 
подсказващи причина, обяснение 
или противоречие в устен текст. 

Всички предмети: 
свързана реч. 
 
Визуална култура: 
визуално 
възпроизвеждане на 
собствени преживявания. 
 
Унгарски език и 
литература: 
фразеологизми. 
 
Пеене и музика: народна 
музика. 
 
Драма и танц: 
разиграване на пиеси и 
текстове. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Песен, филм, пеене, диалог, разговор, драматизация, ударение, 
интонация, фразеологизъм, новини, реклама. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Устно общуване  40 часа 

Предварителни знания 
Взема участие в прости разговори. Задава въпроси и отговаря на 
въпроси. Усвояване на изрази от кръга на българския речев етикет. 
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Построяване на собствено изказване–уводно изречение, кратко 
изложение, заключение. Запознанство–речеви формули. Официално 
и неофициално обръщение. Начини за изразяване на молба, 
благодарност и подбуда. Изрази за учтивост–моля, бъдете любезни и 
т.н. Обикновени изрази при пазаруване. Съчинение по преживяване. 
Използване на различните видове изречения: съобщителни, 
въпросителни, възклицателни и подбудителни. Съставяне на кратки 
диалози. Изразително рецитиране на стихотворения наизуст. Умения 
за броене и обозначаване на поредността. Активизиране на речевия 
запас с помощта на синоними, антоними и омоними. Използване на 
синоними. Разпознаване на двойки думи с противоположно 
значение. Разбиране и използване на степенуването на 
прилагателните имена. Развиване на усет за различията при имена 
без традиционно окончание за граматически род. Умения за 
образуване и използване на умалителни форми на имената. 
Усвояване на правилното използване на съществителни имена след 
числителни имена. 

Възпитателно-
развойни цели  на 

тематичните единици 

Развитие на уменията за участие в общи разговори. Развитие на 
уменията за разказване за събитие в няколко изречения. Умения за 
построяване на собствено изказване–увод, кратко изложение, 
заключение. Създаване с помощ на устно съчинение в няколко 
изречения въз основа на картина. Развитие на умения за чисто 
произношение на ударените и неударените гласни. 
Разбиране на значението на омонимите. Разбиране на преносното 
значение на познати думи. Усвояване на умения за съставяне на 
кратки диалози. Изразително рецитиране на стихотворения наизуст с 
помощта на учителя. Правилно произношение и използване на 
правилните ударения с помощта на учителя. 

 

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Проследяване на случки, 
изказване на мнение и прояа на 
интерес към по-нататъшни 
детайли. Подготовка за 
пътуване и разрешаване на 
задачи, свързани с пътуването 
(напр. събиране на транспортна 
информация, резервиране на 
хотел, съгласуване на 
програмата, израз на реакции). 
Справяне със ситуации, 
свързани с услуги, в по-
неупражнени ситуации (напр. в 
магазина, пощата, банката). 

Участие в разговор на познати 
теми – искайки от време на 
време да се повторят или 
обяснят думи или изрази. 
Просто изразяване на чувствата 
и реагиране на чувставата на 
другите (напр. харесване, 
нехаресване, изненада, радост, 
тъга, интерес и безразличие). 
Повдигане и обсъждане на 
ежедневните проблеми, 
съпоставяне на възможностите 
за избор (напр. какво да правя, 
къде да отида, кое да избера). 

Унгарски език и 
литература: създаване на 
диалози, драматизирани 
сцени. 
 
География: разиграване на 
ситуации, свързани с 
крайни метеорологични 
условия. 
 
Българско народознание: 
фразеологизми, 
използвани при среща и 
сбогуване, пожелания за 
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Даване, следване и искане на 
прости указания, учтива молба. 
Набавяне и предаване на 
проста, фактическа 
информация. 
Интервю с предварителна 
подготовка, проверка и 
потвърждение на 
информациите–от време на 
време с използване на помощ. 
Правене на структурирано 
интервю въз основа на 
предварително подготвен 
анкетен лист. 
Самоуверено участие на 
български език в общуването и 
работата по двойки в час. 
Иницииране и поддържане на 
разговор на позната тема, 
вземане и даване на думата, 
въвличане на други, 
приключване на разговора. 
Все по-съзнателно използване 
на средствата за структуриране 
на текст. 
Участие в дигиталната 
комуникация с характерни за 
устната комуникация 
особености: форуми, чатове, 
Skype. 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани при горепосочените 
дейности: личен и телефонен 
разговор, преговори, делови и 
неформални разговори, 
нареждания, интервюта, 
дебати. 

Участие в разговори по 
интереси, обмяна на 
информация и мнения. 
Обобщаване на казаното в 
разговора, извличане на 
същността, проверка на 
разбирането, поправка на 
неточното изказване, описване 
на думата, използване на 
синоними. 
Гъвкаво използване на широк 
кръг от комуникативни 
средства и съответно 
реагиране. 
Познаване и прилагане на по-
важните правила и навици за 
учтивост. 
Гъвкаво използване на речев 
запас, необходим за разговори 
на ежедневни теми, семейство, 
интереси, училище, пътуване и 
актуални събития, описание. 
Относително самоуверено и 
предимно правилно използване 
на основния речев запас. 
В познат контекст използване 
на език, отговарящ на 
българските езикови норми, 
със стремеж за отстраняване на 
интерференцията с унгарския 
език. 
Относително точно 
формулиране на мисли и 
проблеми. 
Разбираемо произношение и 
интонация, които дават все по-
малко поводи за погрешно 
разбиране. 

празници. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
разказване и разиграване 
на исторически събития. 
 
Драма и танц: ролеви 
игри. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Комуникация, въпрос, отговор, диалог, израз, разказване, разиграване, 
повторение, аргументиране, стил, литературен език, говорим език. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Свързана реч  40 часа 

Предварителни знания 
Ученикът говори с лекота за себе си, за семейството си, за други 
хора, за местоживеенето си, за ученето си, за училището си. 
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Възпитателно-развойни 
цели  на тематичните 

единици 

Развитие на начините за изразяване със затвърдени изрази по теми, 
подходящи за нивото. 
Разбираема, почти плавна реч, планиране на изказването в 
зависимост от граматичните правила и речевия запас и при нужда 
оказване на помощ за промяната му. 
Развитие на способността за излагане на мисли или проблем с 
приблизителна точност. 

 
 

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Близко до плавното 
формулиране на същността на 
теми, които са в кръга на 
интересите, предимно чрез 
линеарно свързване на 
мислите. 
Близко до плавното 
обобщаване на разкази и 
описания, предимно чрез 
линеарно свързване на 
мислите. 
Разказ по преживяно чрез 
кратко описание на чувства и 
реакции. 
Представяне на детайлите на 
действителни или измислени 
събития. 
Кратък преразказ на 
действието на книга или филм. 
Разказване на случка. 
Обяснение на мнения, планове 
и действия. 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани при горепосочените 
дейности: описание, описание 
на картина, тематично 
изложение, разказ, 
аргументиране, съобщение, 
презентация (самостоятелно 
или с помощ, по зададени 
инструкции), представяне на 
проекти, стихотворения, 
поговорки, рап текстове. 

Затвърдяване на уменията за 
изказване на позната тема. 
Участие в предварително 
написано групово съобщение 
на позната тема. 
Правилно използване на 
затвърдените езикови средства, 
разместването им и 
обогатяване на израза на 
мислите в познати ситуации. 
Използване на увод, 
аргументация и заключение в 
изказването. 
Самоконтрол и самопоправяне, 
например, при затруднена 
комуникация започване на 
изказването отначало с 
прилагане на друга стратегия. 

Унгарски език и 
литература: монолог, 
рецитиране на 
стихотворения, правилна 
артикулация. 
 
География: устно 
описание на природни 
картини. 
 
Визуална култура: устно 
представяне на 
художествени 
произведения. 
 
Информатика: помощни 
материали за обучение по 
интернет. 
 
Драма и танц: правилно 
произношение и 
артикулация, смислова 
пауза. 
 
Българско народознание: 
устно описание на народни 
обичаи. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
устно описание на 
националните празници. 
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 Ключови 
понятия/ понятия 

Разказ, разказване, произношение, артикулация, интонация, монолог, 
аргументиране, стил, изразяване, вживяване. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Четене с разбиране  40 часа 

Предварителни знания 

Оптимален за възрастта темп на четене наум и на глас. Четене с 
българско произношение–точно и гладко. Четене с разбиране. 
Определяне на темата на кратък текст. Разбиране на основната мисъл 
на текста. Разделяне на текста на части. Разбиране на текстовете от 
народното творчество и на кратки произведения от детската 
литература. Ориентиране в българските учебници, помагала и т.н. 
Разбиране на кратки научни текстове от учебника. 

Възпитателно-
развойни цели  на 

тематичните единици 

Подпомагане на разбирането на основната мисъл на кратки, 
елементарни текстове и случки. Разбиране на преносното значение 
на думите на български език. 
Създаване на навици за ползването на тълковен речник. Развитие на 
разбирането на кратки научни текстове от учебника. Развитие на 
изразителното четене, рецитирането на стихотворения и песни, 
представянето на игри наизуст. Подпомагане на драматизацията на 
детайли на литературните произведения. 

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Ориентация в българските 
учебници, помагала и т.н. 
Разпознаване на структурата на 
прости текстове, прилагане на 
тези познания при разбирането 
на текста. 
Правене на извод за значението 
на непознати думи въз основа 
на разбраните части от 
изречението и контекста. 
Използване на онлайн и 
традиционни речници, 
подходящи за нивото на езика и 
удобни за употреба. 
Справяне с непознати изрази в 
текста, произтичащи от 
характера на автентичните 
текстове. 
Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани за гореспоменатите 
дейности: указания (напр. 

Разбиране на общата или 
частична информация, важна за 
определена ситуация, в 
автентични или донякъде 
редактирани писмени текстове, с 
ясна структура и съдържание и 
на ежедневен език. 
Извличане на необходимата 
информация за разрешаването на 
определена задача и от по-дълги 
текстове. 
Разпознаване на хода на мислите 
при аргументация, откриване на 
основните изводи в ясно 
написани, аргументиращи 
текстове. 
Разбиране на чувствата, молбите 
и желанията в текстове, 
написани на говорим език. 
Разбиране на частни писма и e-
mail-и, свързани с ежедневни 
теми, написани на говорим език. 

География: четива на 
тема околен свят, 
природа, опазване на 
околния свят. 
 
Пеене и музика: текстове 
на народни песни. 
 
Драма и танц: разбиране 
и разиграване на 
прочетения текст; 
представяне на 
ситуацията, сходна с 
тази в четивото. 
 
Българско народознание: 
четива за българските 
народни обичаи. 
 
История, 
обществознание и 
гражданска култура: 
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надписи, начин на употреба), 
информационни текстове 
(напр. обяви, реклами, 
разписания, проспекти, 
програми), правила за игра, 
традиционни и електронни 
писма, статии от вестници 
(напр. новини, отчети, 
интервюта), изказвания по 
интернет форуми, 
научнопопулярни текстове, 
комикси, прости литературни 
текстове, текстове на песни. 

Разбиране на упътвания за 
ползване на различните 
инструменти, формулирани на 
прост и ясен език. 

исторически четива. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Четене, тълкуване, представяне, разиграване, разбиране, разказване, 
тема, текст, същност, ключова дума, вживяване, речев запас, структура 
на изречението, съобщително, подбудително, възклицателно изречение. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Умения за писане  100 часа 

Предварителни знания 

Способен е да попълни прост формуляр и да напише кратък поздрав. 
Умения за оформяне на текст в писмен вид съгласно българския 
речев етикет–поздравление, покана, обява, писмо и т.н. Умения за 
редактиране на собствен текст. Умения за използване на правописен 
речник. Спазване на нормите на българския правопис. Запетая в 
сложните изречения пред относителните местоимения и наречията. 

Възпитателно-
развойни цели  на 

тематичните единици 

Развитие на уменията за оформяне на текст в писмен вид съгласно 
българския речев етикет–поздравление, покана, обява, писмо, кратка 
записка, съобщения и т.н. Упражняване на уменията за редактиране 
на собствен текст. Развитие на уменията за поправяне на 
правописните грешки. Развитие на уменията за ползване на 
правописен речник. 

  

 Дейности/Знания  Изисквания Междупредметни връзки 

Писане на текст на позната 
тема от кръга на интереси на 
ученика чрез линеарното 
свързване на кратки, отделни 
елементи. 
Писане на съчинения по 
преживяване и събития (напр. 
пътуване). 
Описване на поредица от 
действия, случка в свързан 

Записване на по-важните точки 
на изложението, с използване 
на прост, ясен ежедневен език; 
записки на собствени идеи. 
Пренаписване, обобщение на 
кратък текст за четене или 
слушане, записки. 
Създаване на просто съчинение 
с отделни части: увод, 
изложение, заключение. 

Унгарски език и 
литература: части на 
речта, изречения. 
 
География: съчинение за 
природата. 
 
Информатика: съчинение 
в електронна форма, 
интернет като помощно 
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текст. 
Описание на чувствата, 
мислите и реакциите; 
написване на мотивирано 
мнение. 
Писане на записки/съобщения 
за прости информации (напр. 
на приятели, доставчици, 
учители). 
Писане на съобщения, 
коментари с мнение (напр. в 
интернетен форум, блог). 
Попълване на формуляри и 
анкети; онлайн администрация. 
Писане на автобиография. 
Създаване на кратко описание 
по същество. 
Обобщаване на фактическата 
информация. 
Експериментиране с креативни 
жанрове за самоизразяване 
(напр. писане или 
пренаписване на 
стихотворения, рап текст, 
частушка, текст за песен, 
кратки сцени и пародии). 
Следване на писмения образец 
и запълването му с актуално 
съдържание. 
Подчертаване на полезни 
изрази от готов текст и 
прилагането им. 
Предаване на информацията с 
допълнителни визуални 
средства (напр. стрелки, 
подчертаване, пунктуация, 
съкращение по интернет/SMS, 
емотикони [смайлове], рисунка, 
образ, карта, картина). 
 Видове текст и езикови 
средства, които могат да бъдат 
използвани за горепосочените 
дейности: традиционни и 
електронни формуляри, анкета; 
списъци; традиционни и 
електронни картички; текстове 

Проследяване на основните 
структурни и стилови белези на 
простите писмени жанрове 
(напр. обръщение, 
заключителна формула в 
писма/e-mail-и); използване на 
някои свойства на речевия 
запас и правописа, свързани с 
формалния и неформалния 
регистър. 
Използване на удобни за 
употреба традиционни и 
онлайн речници, подходящи за 
езиковото ниво. 
При подробен преразказ, да 
включва в създадения текст 
съдържанието, зададено по 
условие. 

средство. 
 
Българско народознание: 
описание на българските 
традиции. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
обобщение на исторически 
четива в писмен вид. 
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за постери; надписи на 
картини; съобщения; SMS-
и/MMS-и; писма, e-mail-и и 
интернетни профили, 
съдържащи лични данни. 
Писма и e-mail-и, съдържащи 
или изискващи фактическа 
информация; съобщения и 
изказвания по интернет 
форуми, съдържащи лична 
информация, факти, 
изразяващи респ. 
харесване/нехаресване; 
инструкции, съдържащи проста 
поредица от действия. Писма/ 
e-mail-и за уреждане на дела 
(напр. справка, поръчка, 
резервация, потвърждение); 
прости, кратки случки, разкази, 
приказки; кратки 
характеристики. Кратки 
описания; бележки, 
стихотворения; рапове; 
частушки; текстове на песни, 
кратки сцени, пародии. 

 Ключови 
понятия/ понятия 

Писане, съчиняване, обобщение, изречение, ключова дума, 
същност, стил, препинателни знаци. 

 
Препоръчителни теми 

 
Темите, изучавани в V-VІ клас, могат да бъдат разработени и разширени от други гледни точки и на 
по-високо езиково ниво, подходящо за възрастта на ученика, поради което заедно с новите теми, те 
също фигурират в таблицата. 
 

Препоръчителни теми 
Междупредметни 

връзки 

Семейство  
Аз и моето семейство. 
Представяне на членовете на семейството. Усвояване на 
роднинските връзки. 
Семейни събития, общи програми. 
Семейни празници. 
Дневен режим. 
Светът на баба и дядо. 

Етика: 
взаимоотнощения 
в обществото–
семейство, дом; 
човекът във 
времето: детство, 
зряла възраст, 
старост. 
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Българско 
народознание: 
История на 
семейството. 
Български 
семейни празници. 
Български 
градинари в 
Унгария. 
 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
Разпределение на 
работата в 
семейството. 
Изрази, 
използвани в 
градинарството, 
селкостопански 
труд. 

Моят дом 
Моят дом, непосредствено обкръжение. 
Жилищни помещения, мебели, предмети за обзавеждане. 
Местоживеене, широко обкръжение. 
Къщите в България и по света. 
Бездомни хора. 

Математика: 
ориентация в 
пространството. 
 
История, 
обществознание и 
гражданска 
култура: 
семейство и 
местоживеене. 
 
Българско 
народознание: 
Моят град, моето 
село. Населени 
места в Унгария, 
където живеят 
българи. 

Храна 
Ежедневно хранене. 
Моите любими ястия и напитки. 
Здравословно хранене. 
Рецепти, готвене и печене, кулинарни предавания. 

Българско 
народознание: 
Българската 
кухня, 
здравословен 
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Традиционната храна в българската култура и по света. начин на хранене. 
 
Химия: 
здравословно 
хранене: ролята на 
мазнините и 
захарта. 
 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
Разделение на 
труда на 
семейството в 
кухнята. 
 
Математика: 
множества, 
изготвяне и 
тълкуване на 
диаграми, четене 
на таблици. 

Време, климат 
Часът. 
Сезони и месеци. 
Дните от седмицата и частите на деня. 
Климат. Информация за времето в медиите. 
Климатични рекорди. 
Климатични явления. 
Природни бедствия. 

География: 
Климат и 
местоживеене; 
метеорологични, 
климатични 
елементи. 
Информация за 
времето в 
медиите. 
 
Физика: Природни 
бедствия. 

Облекло 
Части на облеклото. 
Любими дрехи. 
Светът на модата. 
Козметика. 

История, 
обществознание и 
гражданска 
култура: облекло, 
тенденции в 
модата някога и 
сега. 
 
Етика: навици, 
обществени 
правила. 
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Спорт 
Части на тялото и движение. 
Любим спорт. 
Видове спорт, спортни екипи. 
Екстремни спортове. 
Спортни съзтезания, олимпийски игри. 

Биология и 
здравно 
образование: 
човекът и 
неговото здраве. 
 
Физкултура и 
спорт: 
Движенчески 
игри, спортни 
състезания, 
правила. 
Съвременни 
олимпийски игри. 

Училище, приятели 
Моето учлище, нашата класна стая. 
Моите предмети и учители. 
Моите съученици и приятели. 
Извънкласни програми. 
Учлилищният живот в България. 

Етика: 
взаимоотношения 
в обществото: 
приятелство, обич, 
уважение, 
взаимопомощ. 

Свободно време, развлечение 
Дейности в свободно време, любимите ми занимания. 
Интернет, интерактивни и електронни игри. 
Кино, театър, музей, слушане на музика, изложби. 
Прекарване на свободното време с приятели. 

Физкултура и 
спорт: видове 
спорт. 
 
Пеене и музика: 
слушане на 
музика, танц, 
народни танци. 
 
Драма и танц: 
театър, 
представления. 
 
Визуална култура: 
музеи, изложби. 
 
Информатика: 
комуникационни 
форми, базиращи 
на 
информационните 
технологии, 
медийна 
информатика. 
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Природа, животни 
Любими животни. 
Малки животни, отговорно отглеждане на животни. Континенти, 
географски области. 
Живата природа на Унгария и България, респ. на други страни и 
континенти. 

Биология и 
здравно 
образование: a 
връзка между 
природната среда 
и животинския 
свят. 
 
География: 
континенти и 
океани, форми на 
земната 
повърхност. 
 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
Отглеждане на 
домашни 
любимци. Малки 
животни в дома. 

Празници и обичаи 
Моите празници. 
Празници у дома и по света. 
Български национални и семейни празници. 

История, 
обществознание и 
гражданска 
култура: 
Ежедневие и 
празници. 
Църковни 
празници. 
 
Българско 
народознание: 
Традиционни 
празници на 
българите в 
Унгария. 
 
Българско 
народознание: 
среща с миналото: 
произходът и 
обичаите на 
нашите празници. 

Град, пазаруване 
Градове, населени места, села. 

Математика: 
ориентация в 
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Сгради, улици. 
Ориентация, упътване. 
Магазини, молове, пазар. 
Пазаруване. 
Забележителности по местоживеене. Родното ми място в 
България и забележителностите му. 
Известни градове и забележителностите им. 

пространството, 
пространствени 
фигури. 
 
География: 
градове в Унгария. 
 
Българско 
народознание: 
моят град, моето 
село. 
 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
Транспорт. 
Молове. Обмяна 
на пари. 

Пътуване, почивка 
Ваканция, летуване. 
Лагери, екскурзии с класа. 
Транспортни средства. 
Пътуване из страната и в чужбина. 

География: 
oриентиране в 
географското 
пространство, 
разположението 
на Европа на 
картата на света. 
 
Биология и 
здравно 
образование: 
светът на горите. 
 
Българско 
народознание: 
моят град, моето 
село, родният 
край, обекти на 
световното 
наследство в 
България. 

Фантазия и действителност 
Любими четива, книги. 
Светът на моите представи. 
Пътуване в бъдещето. 

Драма и танц: 
игри-
драматизации. 
 
Визуална култура: 
Светът на моите 



Българско училище за роден език                                            Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

ОМ 200470  OM 200470 

1062 Будапеща, ул. „Байза“ № 44  1062 Budapest, Bajza u. 44 

 стр. 54 

представи. 
Популярни 
професии в наши 
дни. 

Музика, изкуства 
Любимата ми музика, състави. 
Моите впечатления от киното и театъра. 
Любим музей. 
Изложби, мероприятия, концерти. 
Световен ден на музиката. 

Пеене и музика: 
cлушане на 
музика. 
 
Драма и танц: 
театър, 
представления. 
 
Визуална култура: 
музеи, изложби. 

Опазване на околната среда 
Застрашени видове животни и растения. 
Важни дати: Ден на дървета и птиците, Световен ден на водата, 
Ден на река Дунав. Сътрудничество между крайдунавските 
страни. 
Селективно събиране на отпадъците. 
Екологично поведение. 

Биология и 
здравно 
образование: 
състояние, защита 
и устойчивост на 
системите на 
околната среда. 
 
Физика: Методи за 
производство на 
енергия. 
Спестяване на 
енергия. 
Възможности за 
отопление. 
 
География: 
Глобални 
проблеми, 
устойчивост, 
примери за 
защитени родни и 
международни 
природни 
ценности. 
Опазване на 
природата. 
 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
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съзнателно 
пазаруване, 
здравословен 
начин на живот. 

Здравословен начин на живот 
Редовна физкултура. 
Правилен начин на хранене. 
Болести и предотвратяването им. Симптоми. 

Биология и 
здравно 
образование: 
развитие и 
превенция на 
болестта. 
 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
здравословен 
начин на живот. 

Открития 
Големи географски открития. 
Известни откриватели и животът им. 

История, 
обществознание и 
гражданска 
култура: 
Откриватели и 
изобретители. 
Данни за древни 
поселения в 
Унгария. 

Наука и техника 
Откриватели и открития. 
Известни унгарски и български откриватели и техният живот. 
Техническите завоевания на бъдещето. 

Биология и 
здравно 
образование: 
история на 
науката. 
 
Българско 
народознание: 
Успехи на 
българската наука 
и култура по 
света. 

Минало и бъдеще 
Миналото на моето семейство, корените ми. 
Моето бъдеще. 
Минало и настояще на моето училище. 
Училището на бъдещето. 
Местоживеенето ми някога и днес. 
Градът на бъдещето. 

История, 
обществознание и 
гражданска 
култура: Различни 
епохи, глобални 
проблеми. 
Съвременни 
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Бъдещето на Земята. обществено-
икономически 
проблеми в 
Унгария и по 
света. 
 
Българско 
народознание: 
Моят свят. Среща 
с миналото. 
Възможности за 
проучване на 
родословното 
дърво. 
 
География: видове 
населени места; 
съзнателно 
опазване на 
околната среда. 
Етика: Светът на 
труда. 
Безработица. 
Техника, начин на 
живот и 
практика: 
професионална 
ориентация–
занаяти, професии. 

Медии, комуникация 
Интернет, интерактивни игри, страници за общуване.  
Инфокомуникационни средства в ежедневието. 
Ролята на медиите в ежедневието.  
Езикът на тялото. 
Комуникация в света на животните. 

История, 
обществознание и 
гражданска 
култура: Новини. 
Ролята на медиите 
и обществеността. 
 
Биология и 
здравно 
образование: 
комуникация в 
света на 
животните. 
 
Информатика: 
комуникационни 
форми, базирани 
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на 
информационните 
технологии, 
медийна 
информатика. 

Земята и Вселената 
Слънчевата система и планетите. 
Слънцето и звездите. 
Пътувания из Вселената. 

География: 
Небесни тела. 
Небесни тела, 
носещи името на 
унгарци или 
българи. 
 
Физика: обектите 
на слънчевата 
система, средства 
за опознаването на 
Вселената. 
 
Математика: 
ориентация в 
пространството. 

Българска литература (препоръчани произведения) 
Валери Петров: Меко казано 
Елин Пелин: „Ян Бибиян: Невероятните приключения на едно 
хлапе“; „Ян Бибиян на луната“; 
Емилиян Станев: „Чернишка“; „Къщичка под снега“; „През води 
и гори“; „Когато скрежът се топи“ 
Йордан Радичков: „Ние, врабчетата“ 
Поезия: произведения на Петко Славейков, Иван Вазов, Елин 
Пелин, Кирил Христов, Константин Константинов, Елисавета 
Багряна, Дора Габе и др. 

 

 

Очаквани 
резултати в края 
на двугодишния 

цикъл  

Ученикът е в състояние да разбира в общи линии ежедневни 
разговори на познати, повтарящи се редовно теми. 
Справя се в повечето ежедневни ситуации, обменя мисли, изказва 
мнение, изразява своите чувства и по свой начин се нагажда към 
комуникационната ситуация. 
Ученикът е в състояние да говори на български език с усвоени 
езикови структури разбираемо, с темп, доближаващ се до плавния. 
Излага същността на информацията с приблизителна точност на 
съдържанието. 
Разбира общите или частичните информации в автентични или 
адаптирани текстове на ежедневен език, които са в кръга на 
интересите му. 
Ученикът може да съчинява прости кратки, свързани текстове в 
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няколко жанра на познати, ежедневни теми. В писмените му 
изказвания започват да се появяват жанрови особености и различни 
стилови белези. 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
ІХ-ХІІ клас 

 
В ІХ-Х клас съдържанието на предмета български език и литература се базира на резултатите, 
постигнати в V-VІІІ клас. Основната цел е по-нататъшно развитие на езиковите компетенции на 
учниците по български език. Другата цел на малцинственото обучение по език е учениците да се 
запознаят с най-важните епохи, автори и произведения от българската литература в степен, която да 
поддържа интереса на учениците към ученето на българския език и за по-добро опознаване на 
хората, говорещи български, и тяхната култура. 

След изпълнените с радост игрови занимания и началния успех, учениците ще се запознаят и 
ще се научат да използват езикови средства, с помощта на които да създадат правилно 
формулирани, смислени изказвания. Те трябва да са наясно с принципите на организиране и 
структуриране на изказването, с правилата, валидни за цялостното езиково общуване, които зависят 
от пола, възрастовата група, социалната среда и националните особености. В процеса на 
усвояването на езика учениците се запознават с българската литература и култура, народните 
обичаи и традиции, които ще им помогнат при оформянето на националната идентичност. За успеха 
на езиковото обучение важна роля играе включването в процеса на обучение на знанията, 
интересите, потребностите, езиковите и неезиковите умения на ученика. Същевременно ученето на 
език – поради разнообразието на темите, както и поради това, че повече от всички други предмети 
създава възможности за разговор, е изключително важно в процеса на развитие на личността. 
Другият ключ към успеха е постоянната положителна обратна връзка, насърчаването на напредъка 
на учениците, спрямо самите себе си. 

В ІХ-Х клас учениците учат български език 4 часа седмично. 
 

ІХ-Х клас 
 

Преди да постъпят в гимназията, учениците са учили български език осем години. Първите 
стъпки за учене на езика се заменят със съзнателно и целенасочено езиково обучение. В 
съответствие с възрастовите си особености учениците се изразяват правилно на български език на 
все повече теми. В края на Х клас знанията на учениците по български език им дават възможност да 
съберат информация за обкръжаващия ги свят на роден език и да се възползват съзнателно от тази 
възможност. 

Целта е по-нататъшното развитие на езиковите компетенции, изградени от І до VІІІ клас в 
основното училище, ученикът се научава да се изразява правилно както устно, така и писмено. 

Мотивацията на учениците нараства, ако езиковото обучение създава условия за разработка 
на учебното съдържание по предмети, интересуващи учениците, на български език и за използване 
на комуникационни и информационни технологии. Учениците трябва да осъзнаят възможностите за 
учене на езика в час и извън училището, което ще ги подтикне да направят първи стъпки за 
самостоятелно усвояване на езици. 

Едновременно с езиковото обучение учениците се запознават с най-важните епохи от 
развитието на българската литература. Освен литературните епохи, те се запознават и с най-
изтъкнатите автори и по-важните им произведения. 

Целта на обучението по българския език е не само изграждането на подходящи 
комуникативни компетенции, а и създаването на положително отношение към езика. 

Възрастовите характеристики са важни и в този период на езиково обучение. Учителят 
трябва да има предвид, че повечето ученици изживяват периода на откриване на себе си, 
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самокритични са и въздействието на връстниците им се засилва. Същевременно учителят може да 
разчита на езиковата креативност на учениците, на уменията им за решаване на проблеми и 
критическото им мислене. За успеха на езиковото обучение определящ фактор е работата в клас, 
която подтиква и поддържа мотивацията и създава разнообразни форми на общуване, ведрата 
атмосфера в класната стая, положителните отзиви, конструктивната подкрепа от страна на учителя, 
както и оценяването с ясни изисквания. В помощ на учениците е натрупаният опит за прилагане на 
методите на самооценяване и оценяване на другите, осъзнаването на успешните начинания и 
откриването на собствените грешки, както и самостоятелното им поправяне. 
 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Слушане с разбиране 45 часа 

Предварителни знания 

Ученикът разбира често срещаните думи и определени 
изрази, на непосредствени, лични теми. 
Разбира основния смисъл на кратки, ясни и прости 
съобщения и изказвания. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица  

Разбиране на разговорната реч на често срещани, познати 
теми. Разбиране на ясно формулирани аргументи на 
участниците в разговора, когато водят диалог. 
Разбиране на основната информация от звукови източници, 
подкрепени с изображения, на теми, които са в кръга на 
интересите на учениците и, ако се говори относително бавно 
и разбираемо. 

 

Познания/изисквания за развитие 
Междупредметни 

връзки 

Разбиране на основното в изказвания от прост, ежедневен 
разговор. 
Разбиране на по-важните моменти в кратко изказване или 
лекция на разговорен език на позната тема, формулирани 
просто и ясно. 
Разбиране на проста техническа информация. 
Ориентиране в подробно, сложно упътване. 
Разбиране на основната информация при телефонен разговор. 
Разбиране на основното при слушане на новини на познати 
теми и прост език по радиото и телевизията и на аудиозапис. 
 
Видове текст и езикови средства: 
Информации, инструкции, съобщения, упътвания, новини по 
телевизията и радиото, кратки интервюта, реклами, песни, 
видеозаписи. 

Информатика: 
съзнателно ползване 
на медиите. 
 
Унгарски език и 
литература: 
речников запас, 
извличане на 
същността, сбит 
преразказ, правилна 
артикулация, езикови 
норми, техники на 
разбиране на устна 
реч. 
 
Математика: 
множества, логика, 
заключение, 
разрешаване на 
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проблема. 
 
Пеене и музика: 
народни песни. 
 
Драма и танц: 
възприемане, 
тълкуване. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Разговорна реч; разговор; речников запас; обяснение; 
противоположност; избор. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Устно общуване 60 часа 

Предварителни знания 

Ученикът общува на тема училище, дом и свободно време в рамките 
на прости задачи за затвърждаване. 
Участва в кратки разговори. 
Задава и отговаря на въпроси в познати, ежедневни ситуации. 
Обменя прости мисли и информация на познати теми. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Справяне по спонтанен начин в преобладаваща част от езиковите 
ситуации в ежедневието. 
Обмяна на мисли, изразяване на мнение и чувства по теми, свързани 
с кръга на интересите. Усвояване на най-често срещаните 
комуникационни сценарии, прилагането им все по-безпроблемно. 
Адаптация към комуникативните ситуации. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Участие в разговор на познати теми–с молба за повтаряне или 
обяснение на думи или изрази в случай на нужда. 
Просто изразяване на чувства и реагиране на чувствата на 
другите (напр. харесване, нехаресване, изненада, радост, тъга, 
интерес и безразличие). 
Повдигане и обсъждане на ежедневни проблеми, съпоставяне 
на възможностите за избор (напр. какво да правя, къде да 
отида, кое да избера и т.н.). 
Участие в разговори, свързани с кръга на интересите, обмяна 
на информация и мнения. 
Проследяване на нишката на разказ, изказване на мнение и 
проява на интерес за по-нататъшни подробности. 
Разрешаване на проблеми, възникнали при подготовка на 
пътуване и по време на пътуването (напр. набавяне на 
информации за транспорт, резервиране на хотел, съгласуване 
на програмата, даване израз на реакциите). 
Овладяване на ситуациите, свързани със сферата на услугите в 
по-малко упражнявани ситуации (напр. в магазина, пощата, 

Унгарски език и 
литература: интонация, 
устно съчинение, речев 
запас, диалекти, езикова 
норма. 
 
Информатика: използване 
на интернет, поддържане на 
електронни контакти, 
социални мрежи, форуми. 
 
Биология и здравно 
образование: животински и 
растителен свят, опазване на 
околната среда, хранене, 
здравословен начин на 
живот, болести. 
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банката). 
Даване, спазване и искане на прости нареждания, учтива 
молба. 
Събиране и предаване на проста, фактическа информации. 
Самоуверено участие в общуването и работата по двойки на 
български език в час и поддържане на разговор на познати 
теми, вземане и даване на думата, въвличане на другите, 
приключване на разговора. 
Обобщаване на разговора, извличане на същността, проверка 
за разбиране, поправка на изказване, което може да бъде 
разбрано погрешно, описание, използване на синоними. 
Гъвкаво използване на речевия запас, достатъчен за разговори 
за ежедневни теми, семейството, училището, пътуването и 
актуални събития, описание. 
Сравнително точно изразяване на мислите и проблемите. 
Разбираемо произношение и интонация, които дават все по-
малко поводи за погрешно разбиране. 
Участие в дигиталната комуникация с белези на устно 
общуване: форуми, чатове, Skype. 
Видове текст и езикови средства: 
разговор, телефонен разговор, преговори, делови и 
неформални разговори, нареждания, интервюта, дебати. 
 

География: животински и 
растителен свят, видове 
населени места, качество на 
живот, транспорт, климат, 
туризъм. 
 
Драма и танц: ситуационни 
игри, ролеви игри, 
насърчаване на речта. 
 
Българско народознание: 
български фолклорни 
региони, традиционно 
облекло, ястия, професии, 
празници. 
 
Физкултура и спорт: 
значение на редовното 
спортуване. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Спонтанна реч; комуникация; разговор; изказване на мнение; диалог. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Свързана реч 60 часа 

Предварителни знания 
Ученикът с лекота говори за себе си, за семейството си, за други 
хора, за местоживеенето си, за образованието си, за училището си. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица 

Развитие на способността за изразяване със затвърдени структури 
по теми, подходящи за нивото. 
Разбираема реч, близка до плавната, планиране на граматическата 
структура и речника на изказването и подпомагане на 
видоизменението му при необходимост. 
Напредък в излагането на мисли или проблеми с приблизителна 
точност. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Изказване на теми по интереси, с темпо близко до плавното чрез 
предимно линеарно свързани мисли. 
Обобщаване на същността на разказ или описание, близко до 
плавното. 
Прост разказ по преживяване, сбито представяне на чувства и 

Унгарски език и 
литература: съчинение, 
речев запас, езикови 
норми. 
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реакции. 
Сбито обобщение на действието на книга или филм. 
Разказване на случки. 
Кратко и просто обясняване на мисли, планове и действия. 
Кратко, заучено изказване на позната тема. 
Участие в предварително написано групово съобщение на 
позната тема. 
Стуктуриране на изказването: увод, аргументация и заключение. 
 
Видове текст и езикови средства: 
Описание, описание на картина, изложение на определена тема, 
описателен текст, поредица от аргументи, представяне, 
презентация (самостоятелно или въз основа на помощни 
материали, предварителни инструкции), представяне на 
проекти, стихотворения, поговорки. 

Информатика: използване 
на интернет, поддържане 
на връзки с помощта на 
компютър. 
 
Пеене и музика: български 
народни песни. 
 
Българско народознание: 
български народни танци, 
носии, народни обичаи. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Самостоятелно изказване; определяне на проблема; излагане на мнение; 
спор; аргумент/контрааргумент, рекламация. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Четене с разбиране 45 часа 

Предварителни знания 

Ученикът чете различни видове текстове, знае, че познаването на 
особеностите на вида текст помага за разбирането на текста. 
Извлича конкретна информация, важна за дадената ситуация, в 
делнични текстове на прости, познати теми. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица 

Разбиране на подбрани автентични или адаптирани текстове, 
написани на разговорен език, свързани с интересите на учениците. 
Възприемане на четенето като наслада, събуждане на желанието за 
четене. Познаване, разбиране и тълкуване на специфичните изразни 
средства на литературата. Традиционни произведения и жанрове-
изходна точка за разбиране на художественото произведение.  
 
Чувствителност към ценностите, проблемите, въпросите и  
търсенията в литературните произведения. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Разбиране на общата или частична информация, важна за 
определена ситуация в автентични или адаптирани текстове с 
ясно съдържание и написани на разговорен език. 
Извличане на съществената информация, необходима за 
разрешаването на определена задача в по-дълги текстове. 
Разбиране на чувствата, стремежите и желанията в текст, 
написан на разговорен език. 
Разбиране на частните писма и имели на делнични теми, 
написани на разговорен език. 

Унгарски език и 
литература: четене с 
разбиране, техники на 
разбирането на текст, 
извличане на същността, 
обогатяване на речниковия 
запас, абстрахиране, 
видове текстове, жанрове, 
видове изречения, 
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Използване на онлайн и традиционни речници, подходящи за 
езиковото ниво и лесни за използване. 
 
Видове текст и езикови средства: 
Упътвания (напр. надписи, начин на употреба), информационни 
текстове (напр. обяви, реклами, разписания, проспекти, 
програми), правила за игри, традиционни и електронни писма, 
статии от вестници (напр. новини, репортажи, интервюта), 
коментари в интернет форуми, научнопопулярни текстове, 
комикси, прости литературни текстове, текстове на песни. 
 
Четене и анализ на подбраните литературни произведения от 
различните жанрове и тоналности на лириката от класическата и 
съвременната българска литература, напр. откъси от 
произведенията на Добри Чинтулов, Петко Славейков, Христо 
Ботев, Пенчо Славейков, Пейо Яворов. 
 
Тълкуване на разновидностите на лирична реч. Стремеж към 
разбирането на връзките между литературни родове и жанрове. 
Различаването на поета, разказвача на стихотворението и 
поетическия Аз в стихотворенията. 
Четене и тълкуване на класически и съвременни български 
епични произведения, напр. откъси от произведенията на 
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов, Захари 
Стоянов, Алеко Константинов, Кристина Хаджипеткова. 
Използване на научените стилистически и езикови свойства при 
разказване на ежедневни истории. 

използване на речници, 
медии, медийни жанрове. 
 
Математика: разбиране 
на текст, извличане на 
същността, събиране на 
данни, логика. 
 
Информатика: използване 
на интернет, критично 
отношение към медиите, 
електронни медии, 
електронни речници. 
 
Драма и танц: 
възприемане, тълкуване. 
 
Българско народознание: 
български автори и 
техните произведения. 
 
Визуална култура: 
илюстрация, образ, 
картина. 
 
Пеене и музика: текстове 
на песни. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Видове текстове и техните особености; жанрове; литературни форми; 
разбиране на текст; стилистика. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Умения за писане 50 часа 

Предварителни знания 

Ученикът пише свързани изречения на теми, свързани с 
непосредствените му потребности, впечатления, събития и съдържат 
и конкретна информация. 
Изразява мисли на познати теми с няколко изречения, свързани с 
прости съюзи. 
Пише прости и кратки текстове за предаване на факти в няколко 
жанра по образец на теми, които го интересуват. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Създаване на прост, кратък, свързан текст на познати, делнични 
теми. 
Писмен разказ за събития, преживявания, чувства, впечатления и 
мнения. Начало, поддържане и край на устното общуване. 
Създаване на план по делничен текст за слушане и четене, респ. 
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върху собствена идея. 
Създаване на кратки, сбити текстове по образец в няколко познати 
жанра, като се следват по-важните характеристики и основните 
стилови белези на жанра. 
Предаване на съдържанието на литературни произведения в писмен 
вид по предварително зададен план. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Писане на прост текст на теми в кръга на интересите на ученика 
чрез линеарно свързване на кратки, отделни елементи. 
Създаване на съчинение по преживяване, описание на събития 
(напр. пътуване). 
Описание на проста поредица от действия, случки в свързан 
текст. 
Писане на съобщения, съдържащи проста информация (напр. на 
приятели, фирми за услуги, учители). 
Писане на съобщение, коментар (напр. в интернет форуми, 
блогове). 
Попълване на формуляр, анкета-върху хартиен носител или  
онлайн. 
Писане на биография. 
Преразказ, обобщение на кратък текст за четене или слушане, 
водене на записки. 
Създаване на просто съчинение, разделено на увод, изложение, 
заключение. 
Подчертаване и използване на полезни изрази от готови 
текстове. 
Използване на онлайн и традиционни речници, подходящи за 
езиковото ниво и лесни за използване. 
При преразказ да включва в текста съдържанието, зададено по 
условие. 
Кратко представяне на съдържанието на литературни 
произведения в писмен вид. 
Водене на записки по биографии на писатели. 
 
Видове текст и езикови средства: 
Традиционни и електронни формуляри, анкети; надписи на 
картини; съобщения; писма и имели за представяне, съдържащи 
лични данни. Писма и имели, даващи или изискващи 
фактическа информация; инструкции, съдържащи поредица от 
прости действия. Прости делови писма/имели (напр. справки, 
поръчки, резервации, потвърждение); прости, кратки истории, 
разкази, приказки; кратки характеристики. Кратки описания; 
записки. 
 
 

Унгарски език и 
литература: правопис, 
съчинение, аргументация, 
биография, видове текст, 
жанрове, речников запас. 
 
Математика: логика, 
креативност. 
 
Информатика: 
поддържане на електронни 
контакти, електронна 
администрация, онлайн 
етикет, електронен речник, 
редактиране на текст, 
създаване на презентация. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
хронология, биография. 
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Ключови понятия/ 
понятия 

Писмени жанрове, стилови белези; писмено общуване, комуникация. 

 

Очаквани 
резултати в края 
на двугодишния 

цикъл  

Ученикът разбира в общи линии разговорната реч на често срещани, 
познати теми. 
Справя се в повечето ежедневни ситуации, обменя мисли, изказва 
мнение, изразява чувствата си и по свой начин се адаптира към 
комуникационната ситуация. 
Ученикът говори разбираемо със затвърдени изрази с темпо, близко до 
плавното. 
Разбира общата или частична информация в подбрани автентични или 
адаптирани текстове, написани на разговорен език, в своя кръг от 
интереси. 
Ученикът създава прост, кратък, свързан текст в различни жанрове на 
познати, делнични теми. В писмените му изказвания започват да се 
появяват жанрови признаци и различни стилови белези. 
Познава някои от жанровете в българската лирика, разпознава и разбира 
лирическите образи. 

 
ХІ-ХІІ клас 

 
В края на гимназиалния курс учениците имат достатъчно опит и знания, за да поставят околния свят 
в по-широк контекст, а благодарение на езиковите си знания са в състояние да събират и съпоставят 
информация. 

В рамките на обучението по литература те са се запознали с най-видните представители на 
българската литература, познават техните произведения и разпознават цитати от тях. Имат поглед 
върху българската малцинствена литература в Унгария. Имат поглед върху работата на изтъкнати 
преводачи и съпоставят преводи на произведения с техните оригинали. 

Участват в мероприятията на българската общност в Унгария. Познават традициите и 
обичаите на българите в Унгария. 

В ХІІ клас на учениците трябва да се осигури възможност да се запознаят със структурата и 
изискванията на зрелостния изпит по български език и да усвоят подходящи стратегии; да познават 
критериите за оценка на зрелостния изпит и да ги прилагат при самооценка, както и да наберат опит 
при решаването на задачи за матурата. 

ХІІ клас е последната учебна година за учениците преди да постъпят във ВУЗ или да навлязат 
в света на труда. В езиковото обучение трябва да се наблегне на подготовката им за тези 
предстоящи задачи, на развитието на необходимите умения. Учителят по език може да помогне 
много при вземането на решенията, свързани с бъдещето на учениците, например с подходящ избор 
на темите и със задачи, разкриващи причинно-следствените връзки. 
 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Слушане с разбиране 43 часа 

Предварителни знания 
Разбира в общи линии разговорната реч на често срещани, познати 
теми. 
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Разбира основната информация от радио- и телевизионни предавания 
за актуални събития или на теми, от които се интересува, ако се 
говори относително бавно и разбираемо. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Разбиране на разговорната реч на познати теми в общи линии и в 
детайли. 
Разбиране на ясно формулираните аргументи на участниците в 
разговора, дори когато събеседниците са повече. 
Разбиране на съществената информация в радио-и телевизионни 
предавания и сцени от филми за актуални събития или на теми, от 
които се интересува, ако се говори относително бавно и разбираемо. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Разбиране на по-важните изрази на разговорната реч при често 
срешани, познати теми. 
В ежедневни разговори разбира ясно изказаните мисли, при 
необходимост задава въпроси. 
Следене на сбито изказване или разговор на позната тема. 
Разбиране на проста техническа информация, следене на 
подробни упътвания. 
Разбиране на съществената информация в телефонен разговор. 
Разбиране на същността на новините на познати теми по радиото 
и телевизията и прости аудиозаписи. 
Следене на филм с прост език, в който действието се предава 
основно с помощта на визуални средства и събитията. 
Разбиране на чувства, молби и желания в ежедневни текстове. 
 
Видове текст и езикови средства: 
По-дълги упътвания за употреба, информации, инструкции, 
лекции, речи, спорове, интервюта, песни, възпоменания, 
инструкции по телефона, реклами, вицове, радио-и телевизионни 
предавания, филмови реклами, филми. 

Унгарски език и 
литература: речников 
запас, извличане на 
същността, резюме, 
правилна артикулация, 
езикова норма, стратегии 
за разбиране на устен 
текст. 
 
Математика: 
множества, логика, 
заключение, решаване на 
проблем. 
 
Информатика: 
дигитални 
аудионосители. 
 
Пеене и музика: 
автентично изпълнение. 
 
Българско народознание: 
езици, варианти на езика, 
автентичност. 

 
Драма и танц: 
възприемане, тълкуване. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Разговорна реч; ежедневен текст; информация; разбиране на текст; 
автентичен говор. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Устно общуване 55 часа 

Предварителни знания 

Учникът се справя без предварителна подготовка с повече от 
ситуациите в ежедневието. 
Обменя мисли, изказва мнение на теми, които го интересуват. 
Справя се в най-често срещаните комункативни ситуации. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Обмяна на мисли, изразяване на мнение и аргументиране по общи 
теми и теми в кръга на интересите. 
Познаване на най-често срещаните комуникационни сценарии, 
безпроблемното им прилагане. Подготовка за самостоятелно 
ориентиране в ситуации от ежедневието, както и в неочаквани 
ситуации. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Участие в разговор на позната тема без предварителна подготовка. 
Изразяване на чувства и реагиране на чувствата на другите, като 
напр. надежда, разочарование, тревога, радост. 
Повдигане и обсъждане на проблеми, определяне на задачи, 
сравняване на възможностите за избор. 
Участие в разговори, свързани с ученето и интересите, обмяна на 
информации, излагане на становища, задаване на въпроси за 
мнението на другите. 
Изразяване на мисли и мнения на културни теми, напр. музика, 
филми, книги. 
Обобщение на разказ, статия от вестник, лекция, интервю или 
документален филм, обмяна на мисли, изразяване на мнение, 
отговор на въпроси, свързани с темата. 
Уреждане на въпроси свързани с пътуване, напр. транспорт, хотел 
или управленската администрация по време на пътуване в 
чужбина. 
Даване на указания, проследяване и искане на подробни 
упътвания (напр. как трябва да се прави нещо). 
Самоуверено участие в общуването и работата по двойки в часа. 
Иницииране и поддържане на разговор на познати теми, вземане и 
даване на думата, въвличане на другите, приключване на 
разговора. 
Познаване и използване на формите за учтивост. 
Достатъчен речев запас за разговорни теми, семейство, интереси, 
училище, пътуване и актуални събития и правилното му 
използване в повечето от случаите. 
Разбираемо произношение и интонация в повечето случаи. 
 
Видове текст и езикови средства: 
Разговор, преговори, обмяна на мисли, упътвания, интервюта, 
спорове. 

Музика: български 
композитори и техните 
произведения. 
 
Унгарски език и 
литература: интонация, 
артикулация, устен 
текст, речев запас, 
текстове наизуст, 
диалекти, езикова норма. 
 
Информатика: ползване 
на интернет, поддържане 
на електронни контакти. 
 
Биология и здравно 
образование: 
здравеопазване, 
традиционно хранене, 
здравословен начин на 
живот, болести, вредни 
навици, зависимости. 
 
Драма и танц: елементи 
на ситуацията, 
поощряване на говора. 
 
Българско народознание: 
български фолклорни 
региони, традиционно 
облекло, ястия, 
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традиционно хранене, 
професии, празници, 
малцинствен език. 
 
Етика: връзка между 
поокленията, семеен 
живот, взаимоотношения 
в обществото. 
 
Физкултура и спорт: a 
значение на редовното 
спортуване. 
 
История, 
обществознание и 
гражданска култура: 
хронология; значение на 
семейните доходи, 
приходи, разходи, 
спестявания, кредит, 
режийни разноски, 
джобни пари; развитие 
на понятието „знание“, 
техники на ученето, 
учене през целия живот. 
 

Визуална култура: 
картина, образ, описание 
и тълкуване на 
художествено 
произведение. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Комуникационни ситуации; обмяна на мисли; изразяване на мнение; 
аргументиране; форми за учтивост. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Свързана реч 55 часа 

Предварителни знания 
Ученикът представя по-разнообразно и по-подробно семейството си, 
други хора, местоживеенето си, образованието си, училището си и 
т.н. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Плавен говор на познати теми с речник и граматически структури, 
отговарящи на възрастта. 
Разбираемо и плавно говорене, съзнателно планиране на граматиката 
и думите на изказването и изменението му при необходимост. 
Точно излагане на съдържанието на дадена мисъл или проблем. 



Българско училище за роден език                                            Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 

ОМ 200470  OM 200470 

1062 Будапеща, ул. „Байза“ № 44  1062 Budapest, Bajza u. 44 

 стр. 70 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Плавно изказване на теми от кръга на интересите. 
Обобщаване на разказ или описание в плавна реч. 
Подробно описание на впечатленията, предадени с чувство и 
отношение. 
Обобщаване на съдържанието на книга или филм и даване на 
израз на реакциите, свързани с тях. 
Описание на мечти, надежди, амбиции и случки. 
Кратко описание на мнения, планове и действия. 
Предварително написана, сбита и ясна лекция за позната тема. 
Гъвкаво използване на езикови средства за формулиране на 
изказването и прилагането им в по-малко упражнени ситуации. 
Самоуверено изказване с увод, изложение и заключение на с 
употребата на основни изразни средства. 
Самоконтрол и самокорекция, напр. разпознаване и поправяне на 
грешките, водещи до погрешно разбиране. 
Подготовка за използването на наученото на устния зрелостен 
изпит. 
Видове текст и езикови средства: 
Описание, описание на картина, развиване на теми, (напр. въз 
основа на визуален материал), разказ, поредица от аргументи, 
лекция, презентация (самостоятелно или с помощни материали, 
по инструкции), представяне на проекти. 

Унгарски език и 
литература: устно 
съчинение, подчертаване 
на същността, 
самоизразяване. 
 
Информатика: ползване 
на интернет, поддържане 
на връзки с помощта на 
компютър. 
 
Българско народознание: 
български народни обичаи 
и традиции. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Самоизразяване; речев запас; езикови средства; излагане на проблем; 
теми за зрелостния изпит: описание на картини, ситуации. 

 

Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Слушане с разбиране 43 часа 

Предварителни знания 

Ученикът разбира сбити текстове, написани на разговорен език, в 
кръга на интересите си. 
Знае да използва при четене на текстове подходящи за ситуацията 
стратегии и да прави извод за значението на непознатите елементи 
от контекста. 
Познава най-изтъкнатите личности на класическата българска 
литература и някои техни произведения. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица 

Разбиране на сбити текстове, написани предимно на разбираем 
разговорен език, отговарящи на интересите. 
Следене съдържанието на писмено мнение, на аргументация и 
извличане на съществена частична информация от тях. 
Обогатяване на литературните познания. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Разбиране на съществената обща или частична информация в Унгарски език и 
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автентичен текст, написан на разговорен език, напр. в писма, 
брошури и кратки официални документи. 
Събиране на информация, необходима за разрешаването на 
задачата, и в по-дълги текстове. 
Извличане на основната мисъл в сбити статии от вестник, на 
познати теми. 
Разбиране на чувства, стремежи и желания в текст, написан на 
разговорен език. 
Разбиране на частни писма на ежедневни теми, написани на 
разговорен език с цел провеждане на успешна комуникация. 
Разбиране на деловата информация, необходима за уреждане на 
въпроси в официално писмо на позната тема. 
Събиране на информация, необходима за разрешаване на задача, 
от различни части на текста или от повече текстове. 
Правене на извод за значението на непознати думи въз основа на 
разбраните части на изречението и контекста. 
Съпоставяне на произведения на българската литература и техния 
превод. Формиране на мнение за литературните адаптации (напр. 
филм, пиеса и т.н.). 
Подготовка за използването на знанията при решаването на 
задачите на зрелостния изпит. 
Препоръчителна литература: 

Елин Пелин: „Вятърна мелница“; 
Йордан Йовков: „Старопланински легенди“; 
Кристина Хаджипеткова: „Поли“; 
Христо Смирненски: „Да бъде ден!“; 
Гео Милев: „Септември“, „Главата ми...“, „Балада“; 
Димчо Дебелянов: „Елегия“, „Жертвоприношение“; 
Атанас Далчев: „Вечер“, „Камък“; 
Елисавета Багряна: „На дача“, „Като сърмена мрежа“ 
Никола Вапцаров: „Вяра“, „Прощално“. 

 
Видове текст и езикови средства: 
Упътвания (напр. надписи, начин на употреба), информационни 
текстове (напр. обяви, реклами, разписания, проспекти, 
програми), правила за игри, традиционни и електронни писма, 
статии от вестници (напр. новини, репортажи, интервюта), 
изказвания по интернет форуми, прости литературни текстове, 
есета. 

литература: четене с 
разбиране, техники за 
разбиране на текст, 
извличане на същността, 
обогатяване на 
речниковия запас, 
абстракция, видове 
текст, жанрове, видове 
изречения, ползване на 
речници, медии, 
медийни жанрове, 
български автори, 
превод–художествен 
превод. 
 
Информатика: 
използване на интернет, 
критично отношение към 
медиите, електронни 
медии, електронни 
речници. 
 
Българско народознание: 
български автори и 
произведенията им, 
диалекти. 
 
Математика: разбиране 
на текст, извличане на 
същността, събиране на 
данни, логика, разбиране 
на взаимозависимостите. 
 
Визуална култура: 
илюстрации, образи, 
картини. 
 
Пеене и музика: текстове 
на български песни. 
 
Драма и танц: 
възприемане, тълкуване. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Събиране на информация; тълкуване; контекст, разбиране на текст, 
превод/художествен превод. 
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Тематична единица/ 
Цели на развитието 

Умения за писане 45 часа 

Предварителни знания 

Ученикът умее да създава прост, кратък, свързан текст на познати, 
ежедневни теми. 
В писмен вид разказва за събития, чувства, впечатления и излага 
мнението си; инициира, поддържа и приключва писмено общуване. 
Води записки за писмен или устен разговорен текст, както и върху 
собствени идеи. 
Създава кратки, сбити текстове по образци, спазвайки по-важните 
характеристики и основните стилови белези на познатите жанрове. 

Възпитателно-развойни 
цели на тематичната 

единица 

Съчиняване на подробни, свързани и разделени на части текстове 
на познати, разговорни и по-абстрактни теми. 
Писмен разказ за събития, преживявания, чувства, впечатления и 
мнение, аргументиране на мнение. 
Ефективно писмено общуване. 
Водене на записки за писмен или устен текст в кръга на интересите, 
както и по собствени идеи. 
Създаване на сбити текстове и есета, спазвайки по-важните 
характеристики и основните стилови белези на познатите жанрове. 

Познания/изисквания за развитие Междупредметни връзки 

Писане на прост, свързан, сбит текст на познати теми от кръга 
на интересите на ученика чрез линеарно свързване на кратки, 
отделни елементи. 
Разказване на новини, мисли, мнения и чувства на абстрактни и 
културни теми, като напр. музика, изобразително изкуство. 
Писане на съобщение или коментар, изразяващи собствено 
мнение (напр. в интернет форум, блог). 
Попълване на формуляр, анкета; онлайн администрация. 
Писане на биография. 
Пресъчиняване, обобщаване на кратък писмен или устен текст, 
водене на записки. 
Попълване на формуляри и анкети върху хартиен носител и 
онлайн. 
Съставяне на биография, сбито описание, разказ. 
Писане на репортажи, статии, есета. 
Преразказ и обобщение на кратък писмен или устен текст, 
водене на записки. 
Водене на записки по собствени идеи. 
Просто разчленяване на съчинението: увод, изложение, 
заключение; редактиране на частите. 
Подражаване на писмени образци и запълването им с актуално 
съдържание. 
При преразказ да включва в текста съдържанието, зададено по 
условие. 

Унгарски език и 
литература: правопис, 
съчинение, есе, план, 
видове писма, 
аргументация, биография, 
видове текст, кохезия на 
текста, жанрове, речников 
запас. 
 
Информатика: поддържане 
на електронни контакти, 
електронна администрация, 
онлайн етикет, електронен 
речник, редактиране на 
текст, създаване на 
презентация. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
хронология, биография. 
 
Математика: логика, 
креативност, анализ и 
синтез. 
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Съзнателен контрол при писане, поправяне на грешките, 
водещи до погрешно разбиране. 
Съпоставяне на произведения от българската литература и 
техните преводи в писмен вид по предварително зададен план. 
Представяне на съдържанието на произведения от българската 
литература в писмен вид. Формиране на мнение за адаптациите 
(напр. филм, пиеса и т.н.). 
 
Видове текст и езикови средства: 
Традиционни и електронни формуляри, анкети; надписи на 
картини. Съобщения; SMS/MMS; писма и имели за 
представяне, съдържащи лични данни. Писма и имели, даващи 
или изискващи фактическа информация; лични съобщения 
съдържащи факти или отношение: харесване/нехаресване; 
инструкции, съдържащи прост ред от действия. Прости 
писма/имели по делови въпроси (напр. справки, поръчки, 
резервации, потвърждение); прости, кратки случки, разкази, 
приказки; кратки характеристики. Кратки описания; записки; 
репортажи, статии, есета, обяви. 

 
Визуална култура: образи, 
визуални елементи. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Текст; доклад; писмено общуване; излагане на мнение в писмен вид; 
видове електронни текстове; съчинение по план; есе. 

 

Препоръчителни теми за ІХ-ХІІ клас 

Теми Междупредметни връзки 

Личността, семейството 
Личността, биографията и важните моменти от живота на 
ученика. 
Семеен живот, семейни отношения. 

Техника, начин на живот 
и практика: семейство и 
домакинство. 
 
Етика: взаимоотношения 
между поколенията, 
семеен живот. 

Човек и общество 
Външна и вътрешна характеристика на хората. 
Семеен кръг. 
Празници, семейни празници. 
Облекло, мода. 
Конфликти и тяхното разрешаване. 

Етика: взаимоотношения 
в обществото, 
предразсъдък. 
 
История, 
обществознание и 
гражданска култура: 
ролята на доходите в 
семейството, разходи, 
приходи. 
  
Техника, начин на живот 
и практика: съзнателно 
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пазаруване. 
 
География; биология и 
здравно образование: 
биопродукти. 

Околният ни свят 
Домът, местоживеенето и околната среда (представяне на 
стаята, апартамента, дома). 
Съпоставяне на живота в града и на село. 
Време и климат. 

Техника, начин на живот 
и практика: спестяване 
на вода и енергия, 
рециклиране. 
 
История, 
обществознание и 
гражданска култура. 
традиции на селището и 
околната среда. 
 
Биология и здравно 
образование: биотоп, 
биоценоза. 
  
География: видове 
населени места; 
движението на Земята, 
климатични фактори, 
красота и уникалност на 
планетата Земя. 

Училище 
Представяне на собственото училище (особености, напр 
професионално обучение, специалности/курсове, направления). 
Учебни предмети, разписание, кръг на интереси, учебни предмети, 
разписание на часовете, сфера на интереси, учебната работа у нас и в 
другите страни. 
Ролята на интернет в училището, в ученето. 
Извънкласни дейности в училище. 

История, 
обществознание и 
гражданска култура: a 
развитие на понятието 
„знание“. 
 
Информатика: 
дигитална база знания, 
информационни системи 
в библиотеката. 

Светът на труда 
Учнически труд, лятна работа. 
Професии и компетентности, рутина, задължения. 

Техника, начин на живот 
и практика: 
професионална 
ориентация и работа. 

Начин на живот 
Дневен режим, разпределяне на времето. 
Хранителни навици в семейството. 
Ястия, любими ястия, готвене. 

Техника, начин на живот 
и практика: телесно и 
душевно здраве, 
здравословна храна. 
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Хранене в училищен стол, ресторанти, заведения за бързо хранене. 
Чести заболявания, контузии, злополуки. 

 
Биология и здравно 
образование: части на 
тялото, здравословен 
начин на живот, 
симптоми на болести. 
 
Физкултура и спорт: 
ролята на редовната 
физкултура. 

Свободно време, образование, развлечение 
Занимания в свободното време, хоби. 
Спортуване, любим спорт, училищен спорт. 
Четене, радио, телевизия, видео, компютър, интернет. 

География: култура на 
други народи. 
 
Унгарски език и 
литература: митове и 
легенди на различни 
култури; произведения на 
съвременната унгарска и 
световна литература. 
 
Информатика: e-книги, 
критично отношение към 
медиите. 
 
Физкултура и спорт: 
танци, народни игри, 
история на спорта и 
олимпийските игри. 
 
Пеене и музика: народна 
музика, класическа 
музика, поп музика. 
 
Драма и танц: основни 
елементи на ситуацията, 
насърчаване на речевата 
комуникация, 
възприемане, тълкуване. 
 
Визуална култура: 
описание, тълкуване на 
художествените 
произведения. 

Пътуване, туризъм 
Визуална култура, епохи и стилове в изкуството и 

Техника, начин на живот 
и практика: знания за 
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архитектурата. 
Превозни средства, характеристика, обществен транспорт, 
велосипеди. 
Летуване в Унгария и в чужбина. 
Туристически цели. 

правилата на движението 
по пътищата. 
 
Визуална култура: епохи 
и стилове в изкуството и 
архитектурата. 
 
География: географски 
основи на културния 
живот, народи и религии. 

Наука и техника 
Популярната наука, разпространение на знания. 
Ролята на интернет в личния живот, ученето и работата. 

История, 
обществознание и 
гражданска култура; 
физика: открития и 
изобретения с научно-
историческо значение. 
 
Информатика: 
поддържане на контакти 
с помощта на компютър, 
търсене на информации. 

Икономика и финанси 
Семейна икономика. 
Пазаруване, услуги (напр. поща, банка). 
Светът на бизнеса, консумация, реклами. 

Техника, начин на живот 
и практика: семейство и 
домакинство, съзнателно 
пазаруване, финансови 
познания. 
Математика: прости 
математически действия, 
тълкуване на диаграми. 
История, 
обществознание и 
гражданска култура: 
ролята на доходите в 
семейството, приходи и 
разходи. 

Българска литература (препоръчани произведения) 
Алеко Константинов: „Бай Ганьо“; 
Елин Пелин: „Под манастирската лоза“, „По жътва“; 
Йордан Йовков: „Вечери в Антимовския хан“, „Бялата 
лястовица“; 
Димитър Талев: „Железният светилник“; 
Стихотворения на Добри Чинтулов, Петко Славейков; 
лирика на Христо Ботев, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо 
Дебелянов; Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, 
Елисавета Багряна, Никола Вапцаров. 
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Очаквани 
резултати в края 
на двугодишния 

цикъл  

Ученикът разбира в общи линии и в детайли разговорната реч на 
познати теми. 
Справя се сам, изказва мнение и аргументира в преобладаваща част от 
ситуациите в ежедневието, дори и в неочаквани ситуации. 
Умее да се изразява на познати теми с речников запас и граматически 
структури, подходящи за възрастта. Говори плавно и разбираемо, точно 
предава съществените моменти, говори в подходящ стил. 
Умее да създава свързан текст, съдържащ и детайли, в повече жанрове 
на разговорни и абстрактни теми. В писмените му текстове се появяват 
жанровите признаци и различните стилови белези. 
Разбира хода на мислите и частичната информация в текстове, написани 
на общоразбираем език, формулирани сбито и свързани с кръга на 
интересите му. 
Запознат е с отделните епохи в българската литература, познава видни 
български автори и техните произведения. Познава и идентифицира 
цитати. Чел е художествени преводи и познава най-известните 
преводачи. Запознат е с българската литература в Унгария. 
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Български език и литература за начинаещи 

Цели: 

През последните години настъпиха значителни промени в състава на учениците, обучаващи се в 

Българското училище за роден език. През периода от създаването на училището през 2004 до 2013 

година приблизително, преобладаващата част от възпитаниците на учебното заведение бяха деца, 

които постъпваха в училището, вече усвоили на доста добро ниво български език  в  своята семейна 

среда . Това бяха или потомци на новозаселили се в Унгария българи, или деца от смесени бракове, 

или пък наследници на български градинари, но при всички случаи, все ученици, говорещи в 

известна степен български. От 2013 година започнаха да постъпват все повече ученици, които, 

макар и от български произход, са абсолютно начинаещи по отношение степента на владеене на 

езика. Именно за тях се наложи да бъдат създадени специални паралелки , тъй като в  случая е 

необходимо прилагането на специфични средства и подходи, характерни за методиката на 

чуждоезиковото обучение.  

 

Придобиването на езикови знания и умения по български език, както и създаването на 

необходимите навици и стратегии за учене ще спомогне учениците да придобият интерес към 

българския език и литература, да разширят познанията си за българската народност и култура, да 

усвоят основни умения за разбиране на българската реч при слушане и водене на елементарен 

разговор в познати комуникативни ситуации, да придобият начални умения и стратегии за говорене 

на български език, да придобият положително отношение към изучаването на български език и 

литература в Българското училище за роден език, да се мотивират за по-задълбочено учене, да 

изпитват радост и удовлетворение от постигнатите резултати. 

Обучението по български език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения 

и отношения, свързани с общуването и с изграждането на комуникативни компетентности на 

ученика. 

Обучението по литература в начален етап цели запознаването на учениците с българското народно 

творчество и произведенията на някои български автори. Чрез общуването с кратки литературни 

текстове от българската литература за деца, се осигурява усъвършенстване на четенето с разбиране 

и постигане на нравствено и емоционално въздействие. 

Тематичните области, езиковите средства и речевите дейности в програмата са ориентирани към 

интересите, възрастта и опита на учениците и следват спираловидния принцип, който дава 

възможност за повторяемост, за постепенно разширяване и задълбочаване на знанията, уменията и 

компетентностите и се отнася за всеки следващ клас и етап на обучение. 

В програмата по българска литература се включват народни приказки и песни, гатанки, броилки и 

др., както и произведения за деца на класически и съвременни български автори. 
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Примерни автори: Иван Вазов, Ран Босилек, Ангел Каралийчев, Валери Петров, Петя Йорданова, 

Елисавета Багряна, Лиляна Стефанова, Калина Малина, Леда Милева, Дора Габе, Чичо Стоян и др. 

 

1. клас 

Ядра на учебното съдържание: Слушане и говорене 

Очаквани резултати: 

Слушане и говорене 

Ученикът може да разпознава българска реч, разпознава в потока на речта изучени думи и изрази, 

свързва слухов и зрителен образ и разпознава основните интонационни модели, реагира адекватно 

на несложни инструкции от учителя, разбира кратки въпроси, указания и съобщения, когато се 

говори бавно и ясно, отговаря кратко на конкретни, ясни и просто формулирани въпроси, задава 

кратки въпроси по изучавани теми, води кратък елементарен разговор на познати теми по модел, 

следва и дава несложни инструкции, представя накратко себе си, своите неща, възпроизвежда 

стихчета и диалози, познава героите на приказките, изучавани в час; изразява кратка молба, говори с 

прости езикови средства и с необходимото произношение. 

Тематични области: 

1. Аз и моят свят- поздрави, представяне, име, моите вещи, моето семейство, моята класна стая, 
рожден ден. 

2. Светът около мен- приятели и съученици, животни и растения, забавления, игри. 
3. Числата от 1до 10. 
4. Българска литература – текстове на песни, кратки стихчета и приказки. 

 
Понятийни категории: 

Пространство и ориентация, предмет и действие, цвят, притежание, наличие, размер, 

отрицание. 

Граматично- функционални категории: 

Фонетико- фонологични: звукове, основни правила за произношение, основни 

интонационни модели; 

Граматически- глаголът  СЪМ, местоимения- лични, показателни; съществително име- род  

и число; прилагателно име; съгласуване на прилагателните имена. Време- сегашно.Наречие- място, 

време; предлози; просто изречение; 

Лексикални- включва около 150 основни лексикални единици за активна употреба, 

необходими за елементарна комуникация по предвидените от програмата тематични области. 
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2. клас 

Ядра на учебното съдържание: Слушане, говорене, писане, четене. 

Очаквани резултати: 

Слушане 
Ученикът разпознава в потока на речта изучени думи и изрази, свързва слухов и зрителен образ и 
разпознава основните интонационни модели, реагира адекватно на несложни инструкции от 
учителя, разбира кратки въпроси, указания и съобщения, когато се говори бавно и ясно, отговаря 
кратко на конкретни, ясни и просто формулирани въпроси, 
Говорене 
Ученикът задава кратки въпроси по изучавани теми, води кратък елементарен разговор на познати 
теми по модел, следва и дава несложни инструкции, представя накратко себе си, своите неща, 
възпроизвежда стихчета и диалози, изучавани в час; изразява кратка молба, говори с прости езикови 
средства и с необходимото произношение. 
Писане 
Ученикът правилно изписва  буквите от българската азбука и кратки думи и изрази при преписване 
и диктовка. 
Четене 
Ученикът правилно чете и изписва  буквите от българската азбука и кратки думи и изрази; разбира 
познати имена, думи и изрази, поздравителна картичка с кратък текст, написан с елементарни 
стандартни изрази.  
Тематични области: 

1. Аз и моят свят- поздрави, представяне, моето лице, моите вещи, моето семейство, празници, 
ученик 

2. Светът около мен- храна, домашни и диви животни и растения, в гората, под водата, игри, 
сезони. 

3. Числата от 1до 20. 
4. Българска литература – текстове на песни, кратки стихчета, адаптирани приказки. 
5.  

Граматично- функционални категории: 

Фонетико- фонологични: звукове, основни правила за произношение, основни 
интонационни модели; 

Граматически-  
Лични местоимения  
Глаголът съм – положителна, отрицателна и въпросителна форма. 
Казвам се - Аз се казвам. Словоред. 
Въпросителни  думи – откъде, кой, какъв, как 
Предлози - от, в, във, с, със, без. 
Съюзи - и, а .  
Сегашно време на глаголи имам и нямам (парадигма) Какво е това? 
Въпросителни изречения с ЛИ. 
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Наречие за място тук. 
Род на съществителните имена-един, една, едно  
Членуване на съществителните имена в ед.ч.  
Род на прилагателните имена. 
Имам-нямам, висок-нисък, искам- не искам. 
Лексикални- включва около 150 основни лексикални единици за активна употреба, 

необходими за елементарна комуникация по предвидените от програмата тематични области. 
 

3. клас 

Ядра на учебното съдържание: Слушане, говорене, писане, четене. 

Очаквани резултати: 

Слушане 

Ученикът разбира познати думи и изрази, свързани с конкретното му обкръжение, когато се говори 

бавно и ясно, със стандартно произношение и характерна за езика интонация; да разбира общото 

съдържание на кратък текст, както и елементарни полезни подробности; да разбира кратки, ясни 

указания и да следва елементарни упътвания от учителя; да се ориентира във времето и числата. 

Говорене 

Ученикът общува по елементарен начин, подпомогнат от събеседника, който е готов да 

преформулира или повтори бавно казаното;Ученикът може да води елементарен разговор по 

познати теми, като задава и отговаря на елементарни въпроси; да се ориентира в числата и времето; 

Писане 

Ученикът умее да пише кратък текст по познати теми с ограничен обем думи, като използва 

елементарни изрази и опори. 

Четене 

Ученикът разбира кратки адаптирани и несложни, съобразени с езиковото ниво, автентични 

текстове от различни жанрове, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, като 

при необходимост ги препрочита; 

Тематични области: 

1. Аз и моят свят- моето семейство, дрехи, моят ден, празници, моето тяло. 
2. Светът около мен- часовник, дните от седмицата, храна, домашни и диви животни и 

растения, в гората, под водата, игри, сезони, моята къща. 
3. Числата от 1до 100. 
4. Българска литература – текстове на песни, адаптирани приказки и стихотворения 

 
Граматично- функционални категории: 

Граматически-  

Лични и притежателни местоимения. 
Глаголът съм – положителна, отрицателна и въпросителна форма. 
Казвам се - Аз се казвам. Словоред. 
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Това е… 
Въпросителни  думи – откъде, кой, какъв, как 
Предлози – на, под, зад, във, пред. 
Часът е… 
Съюзи - и, а .  
Сегашно време на глаголи имам и нямам (парадигма) Какво е това? 
Въпросителни изречения с ЛИ. 
Наречие за място тук. 
Род на съществителните имена-един, една, едно  
Членуване на съществителните имена в ед.ч.  
Род на прилагателните имена. Съгласуване на прилагателните имена. 
Имам-нямам (ед. и мн. ч.), висок-нисък, искам- не искам. 
 

Лексикални- включва около 200 основни лексикални единици за активна употреба, 

необходими за елементарна комуникация по предвидените от програмата тематични области. 

 

4. клас 

Ядра на учебното съдържание: Слушане, говорене, писане, четене. 
Очаквани резултати: 

Слушане 
Ученикът разбира въпросите и инструкциите на учителя, както и кратки реплики на свои връстници, 
свързани с изучавания материал; 
Говорене 
Задава и отговаря на конкретни въпроси по познати теми. 
Води кратък разговор с учител или съученици на теми от ежедневието или узучавания матерал. 
Използва самостоятелно основни комуникативни форми- молба, разрешение, забрана, отказ. 
Общува по елементарен начин, подпомогнат от събеседника, който е готов да преформулира или 
повтори бавно казаното; 
Писане 
Умее да пише кратък текст по познати теми с ограничен обем думи, като използва елементарни 
изрази и опори. 
Четене 
Извлича конкретна информация от несложни текстове; 
Разбира кратки адаптирани и несложни, съобразени с езиковото ниво, автентични текстове от 
различни жанрове, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, като при 
необходимост ги препрочита; 
Чете на глас учебни текстове с произношение и интонация, които не пречат на разбирането. 
 
Тематични области: 

1. Аз и моят свят- моето свободно време, какво обичам? 
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2. Светът около мен- спорт; град; колко струва?; месеци и годишни времена; професии; закуска, 
обяд, вечеря; 

3. Българска литература – текстове на песни, адаптирани приказки и стихотворения 
 

Граматично- функционални категории: 

Граматически-  

Лични и притежателни местоимения. 

Глаголът съм – положителна, отрицателна и въпросителна форма. 

Мога/ не мога 

Въпросителни  думи – откъде, кой, какъв, как 

Предлози – на, под, зад, във, пред, между, до,  

Часът е… 

Съюзи - и, а . 

Глаголи- правя,живея, умея,свиря, играя, гледам, слушам, ходя, рисувам; 

Колко струва? 

Сегашно време на глаголи имам и нямам (парадигма, затвърждаване, употреба в по-сложни 

конструкции). 

Какво е това? 

Въпросителни изречения с ЛИ. 

Наречие за място тук. 

Род на съществителните имена-един, една, едно  

Членуване на съществителните имена в ед.ч.  

Род на прилагателните имена. Съгласуване на прилагателните имена. 

Имам-нямам (ед. и мн. ч.), висок-нисък, искам- не искам. 

Лексикални- включва около 200 основни лексикални единици за активна употреба, 

необходими за елементарна комуникация по предвидените от програмата тематични области. 

 

Общи положения 

Контекст и дейности 

Учениците да усвоят чуждия език в спокойна и приятна обстановка чрез богат нагледен материал, 

където звучи предимно българска реч чрез игри, песни, танци, рисуване, моделиране, драма. 

 

Междупредметни връзки 

Унгарски език- използване на ритъм интонация, рецитация като техники за произношение и 

запаметяване, правене на описание, ориентиране в различни жанрове; математика: броене, 

сортиране по множества, пространствено ориентиране; роден край – описание на хора, природа и 

др.; музика – развиване на усет за ритъм и темпо, пеене и танци, ролеви игри; изобразително 

изкуство – развиване на наблюдателност и въображение, на усет към цветове и форми, свързване на 
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графичен образ със звуков израз; домашен бит и техника – изрязване, лепене, моделиране; 

физкултура и спорт – игри, правила, екипност, хигиена 

 

Комуникативни стратегии 

Учениците трябва да усвоят някои компенсаторни стратегии като опора при общуването, да 

използват езика на тялото- жестове и мимики, да използват международни думи, навлезли в езика 

ни, да използват нагледни средства, помощни учебни средства и др. 

Специфични форми и методи за оценяване на знанията 

В началния етап на обучението по български език в първи клас оценяването е ориентирано 

предимно към положителните усилия на учениците да общуват устно и постепенно се преминава 

към оценяване на постигнатите резултати в процеса на усвояването на знанията и уменията. 

Особено важно на този етап е създаването на положителна мотивация за учене, като се насърчава и 

най-малкия напредък в това отношение. Оценяването има насърчителен характер, акцентът пада 

върху правилността на изказа и формирането на правилни говорни умения.  
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5.-8. клас 

Цели: след завършването на четиригодишния етап на обучение ( 5.-8. клас) да бъде постигната 

основна езикова компетентност за общуване във формална и неформална среда, в съответствие с 

Европейската езикова рамка – ниво А1 и А2. Учениците трябва да придобият основни езикови 

умения при слушане, четене, говорене и писане. Учебните единици се градират по начин, който 

следва прогресията на комуникативната компетентност на съвременния български език. 

Важен е подборът на на типични комуникативни ситуации, които отразяват съвременните реалии 

при общуването на хората в България, както и на теми, които вълнуват децата от тази възрастова 

група. Последователно се въвеждат граматични категории, които се усвояват чрез множество 

упражнения, без излишно теоретизиране и сухи правила, с много преговри на изученото , 

затвърждаване , обогатяване и надграждане на знанията. Трябва да се отбележи, че материалът за 

седми и осми клас  е по-голям по обем, с оглед  специфичните възрастови характеристики на 

учениците и възможностите им за възприемане.  

В програмата по българска литература  се включват откъси от адаптирани народни приказки, детски 

песни,  както и откъси от адаптирани произведения за деца  на класически и съвременни български 

автори. 

Примерни автори: Иван Вазов, Ран Босилек, Петко Славейков, Ангел Каралийчев, Борис Арилов, 

Валери Петров, Петя Йорданова, Елисавета Багряна,  Леда Милева, Дора Габе, Петя Дубарова и др. 

Концепцията на преподаване се изгражда и съсредоточава върху следната оптимална за всяка 

урочна единица структура: 

1. Диалози. Въвеждане на новата лексика. 

2. Задачи за четене. 

3. Въпроси за разбиране 

4. Основни изрази, честотни в процеса на комуникацията 

5. Практически упражнения, които съчетават лексикална, граматична и комуникативна 

компетентност. Основни типове упражнения: работете по модела, свържете, попълнете, 

изберете, отговорете на въпросите,ситуации и роли 

6. Текстове за четене и разбиране, които целят изграждане на умения за четене. 

7. Текстове за слушане и разбиране 

8. Комуникация. Изразите от диалозите се използват в различни ситуации, работа по двойки с 

цел общуване в естествена среда 

9. Слушане на текстове, съдържащи социокултурна информация (основни реалии от българския 

бит, култура, традиции, обичаи, особености на страната). 

10. Коментар на картини и други упражнения за продуктивна реч, които целят прилагане на 

придобитите знания в практиката и за създаване на комуникативни умения. 

Видове компетентности и тяхното усвояване по класове: 
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5. клас  

А. Граматична компетентност: 

Лични местоимения (преговор и затвърждаване) 

Глаголът съм – положителна, отрицателна и въпросителна форма (преговор и 

затвърждаване), словоред. 

Казвам се - Аз се казвам. Словоред. 

Въпросителни  думи – откъде, кой, какъв, как 

Предлози - от, в, във, с, със, без. 

Съюзи - и, а . Затвърждаване и усвояване на нови употреби в по-сложни конструкции. 

Числителни бройни от 0 до100  ( преговор и затвърждаване). 

Сегашно време на глаголи имам и нямам (парадигма, затвърждаване, употреба в по-сложни 

конструкции). 

Какво е това? 

Въпросителни изречения с ЛИ. 

Наречие за място тук. 

Род на съществителните имена-един, една, едно ( преговор и затвърждаване)..  

Членуване на съществителните имена в ед.ч. ( преговор , затвърждаване, обогатяване на 

знанията). Пълен и кратък член. 

Род на прилагателните имена. 

Глаголи от трето спрежение-вземам, обичам, искам, закусвам, обядвам, вечерям, разбирам, 

предпочитам. 

Б.Лексикална компетентност: 

Професии- лекар,-ка, спортист,-ка, сервитьор, -ка, фризьор, -ка, учител,-ка, певец, певица, 

журналист,-ка, продавач, -ка,  готвач,-ка, националности-българин, българка, унгарец, 

унгарка, страни – България, Унгария, напитки и закуски – вода, минерална вода, газирана 

вода, сода, кафе, капучино, чай, какао, мляко, боза, топъл шоколад, айран, сок, фреш, кока 

кола, пица, баничка, кроасан, шоколад, филия, сандвич, хамбургер, тост, палачинка, 

сладолед, вафла, сирене, кашкавал,  голям-малък, топъл-студен, дълго-късо, вкусен, -a,-о. 

В. Комуникативна компетентност: 

Поздрави, представяне. Актуализация и обогатяване на знанията. 

Запознаване. 

Изразяване на наличие и липса на обект-тук има..., тук няма. 

Купуване и поръчване. 

Благодарност. 

Българска литература : Иван Вазов „Аз съм българче“, Петко Славейков „Татковина“, Ран 
Босилек „Родна реч“, Дора Габе „Шаро“ 
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6. клас 

А. Граматична компетентност: 

Кратки винителни форми-го, я, ги. 

Показателни местоимения-този, онзи. 

Множествено число на съществителни и прилагателни. 

Членуване на съществителни в множествено число. 

Предлози – на, до, пред. Обогатяване на познанията за тяхната употреба. 

Употреба на предлози с месеци и дни в, от, от...до, през, на, без. 

Глаголи от 3 спр. Парадигма - виждам, харесвам, плащам, купувам, слагам,бързам, питам, 

чакам, отговарям, закъснявам, идвам, отивам, ставам. 

Глаголи от 1 и 2 спр. Парадигма – ям, пия, чета, пиша, мисля, говоря, работя, правя,спя, ходя. 

Бъдеще време на някои изучени глаголи от несв. вид- ЩЕ ям , пия, чета, пиша, мисля, 

говоря, работя, правя,спя, ходя. 

Бройна форма на същ. от м.р. и съпоставяне с мн.ч. на същ. от  м.р. 

Числата до 1000. 

Числителни редни до 20. 

Форми на час- часа, часа (часъ), часът. 

Сегашно, бъдеще и минало време на глагола съм в 3 л.ед.ч. 

Б. Лексикална компетентност: 

Закуската по света – мекици, пържени филии, мюсли, яйца-бъркани, варени, на очи, кифла с 

мармалад, с шоколад, кисело мляко, макарони, филия с мармалад, с мед. 

Срещи, купуване и поръчка на закуска- имам среща, отивам на среща. 

Ела! Елате! 

Искаш ли нещо? Искате ли нещо? Какво искаш? Какво искате? 

Дайте ми ....., моля. 

Дати,час и време. 

Дните на седмицата. 

Месеците. 

Наречия-днес, утре, вдругиден,вчера, онзиден, обикновено, винаги, никога, понякога, често, 

сега, точно. 

 Празници в България. 

В. Комуникативна компетентност: 

Въпроси и отговори за място и за обекти, търсене и намиране. 

Предпочитания. 

Кратка покана. 

Поръчки. 

Определяне на среща. 

Закъснение. 

Час и време. Преговор и обогатяване на знанията. 
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Празник, почивка. 

Дати. 

Рожден ден, имен ден. 

Българска литература: Стихове на съвременни български поети. Петя Дубарова „Зимна 

ваканция“, „Баща ми“, „Морето“, „Неделен ден“ и др. От стихосбирката „Рястовица, Валери Петров 

„Обещания“, „Конен спорт“ и др. 

 

7. клас 

А. Граматична компетентност: 

Бъдеще и минало време на глагола съм – положителна и отрицателна форма. 

Употреба на глаголи от несв. вид – карам, отивам, говоря, слушам, танцувам, излизам, 

ходя, спортувам. 

Съставно глаголно сказуемо - Обичам да, започвам да... 

Възвратни глаголи – положителна и отрицателна форма, позиция на „се”- аз се казвам, 

казвам се . 

Обобщителни местоимения- всеки, всяка, всяко, всички. 

Членуване на съществителни имена с предлози-през зимата, през пролетта и т.н. 

Предлози за пространство- до, между. Актуализация и обогатяване на знанията. 

Членуване на прилагателни и числителни редни. 

Съгласуване на съществителни и прилагателни имена. 

Глаголи от 1 и 2 спрежение (продължение, парадигма)  –ходя, играя, пея, свиря. 

Спрежение на глагола- мога (парадигма) , мога да, трябва да + глаголи от несв. вид. 

Съгласуване на прил. и същ. Преговор, систематизиране и обогатяване на знанията.  

Прилагателни имена – членуване, съгласуване, степенуване-сравнителна и превъзходна 

степен. 

Притежателни местоимения (всички кратки форми) 

Сегашно време на глагола живея. 

Пространствени предлози – над, до, между, в, на, около, под, зад, пред. Преговор и 

обогатяване на знанията. 

Цветове. Преговор и обогатяване на знанията. Употреба в по-сложни конструкции.  

Кратки винителни форми на местоименията, позиция. 

Относителни местоимения – който, която, което, които. 

Въпросителни думи – кой, кога, кого, какъв, къде, колко, как. 

Б. Лексикална компетентност: 

Употреба на същ. имена за части на денонощието – сутрин, обед (обяд), следобед, вечер, 

нощ. Преговор и нови употреби. 

Прилагателни имена за време. 

Описание на времето. 
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Обобщение на прилагателните имена за цветове – м.р., ж.р., ср.р., мн.ч. 

Наречия – всичко, навсякъде, никъде. 

Ястия и напитки – (шопска) салата, таратор, супа, пържени картофи, спагети, риба, месо, 

пиле, кебапче, кюфте, плодове, зеленчуци, алкохол- вино, бира. 

На диета съм/ Пазя диета 

Части на жилище – преговор на познатите помещения и мебели, обогатяване на речника – 

апартамент, къща с двор (с градина), хол, кухня, баня, трапезария, тоалетна, антре, вана, душ, 

тоалетна чиния, шкаф, печка, закачалка, огледало, мивка, диван (канапе), фотьойл, камина, 

балкон, тераса, под наем, обзаведен, необзаведен.  

Описание на жилище, мебели. 

Давам под наем, търся под наем.  

Апартаментът (стаята) гледа към... гледа на... 

Скъпо-евтино. 

Близо до... – далече от... (преговор и затвърждаване). 

Вървя пеш, вземам тролей/маршрутка/такси. 

На улицата/булеварда/площада/пазара. 

Употреба на кратки вин. форми с глаголи – каня ВИ, познава МЕ, зная ГО, чакам ГИ, Я, ГО, 

обичам ТЕ 

Употреба на относителни местоимения в сложни изречения – познавам един учител, КОЙТО 

се казва... 

Названия за роднини. 

Външност – описание с прилагателни и съществителни – руса, кестенява, черна, прошарена, 

бяла, дълга, къса, къдрава, права, чуплива, рядка, гъста коса; 

(светло, тъмно)кафяви, зелени, черни, пъстри, синьо-зелени, големи, малки очи; 

висок-нисък,  къси крака-дълги крака; дебел-слаб, пълен; бяла , тъмна, матова кожа. 

В. Комуникативна компетентност: 

Описание на време и сезони. 

Описание на цветове и дрехи. 

Прогноза за времето. 

Писане на картичка. 

Описание на курорт (почивка). 

Изразяване на състояние и предпочитание – топло ми е, студено ми е жад-ен (-на) съм,  

уморен (а) съм, глад-ен (-на) съм, довол-ен (-на) съм,  приятно ми е, свобод-ен (-на) съм  

зает (а) съм 

Обяд вкъщи и навън. 

Диета и мода. 

Здравословно хранене. 

Интересувам се от... 

Предложение. 

Какво има за... закуска, обяд, вечеря, ядене, за пиене. 
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Сравнение. 

Жилище – стая, апартамент, къща, вила, хотел 

Търсене на жилище, разговор в агенция 

Посоки – изток, запад, север, юг. 

Адрес (улица, квартал, град, село, страна). 

Търсене на адрес. 

Обяснение и упътване (местоположение). 

Описание на личност. 

Българското семейство. 

Семейни отношения (семейство, познати/приятели, съученици) 

Българска литература : Иван Вазов „Отечество любезно, как хубаво си ти!“  Елисавета Багряна 

„През прозореца“, Петя Дубарова „Детски сън“ и др.  

 

8. клас 

А. Граматична компетентност: 

Кратки дателни форми на местоименията. 

Употреба на кратки дателни форми в императив. 

Бройна форма (продължение). Мъжколична форма. 

Видови двойки – несв. вид – св. вид- вземам-взема, слагам-сложа, плащам-платя, 

купувам-купя, помагам-помогна. 

Несв. и св. вид на глаголите с индикатори: често, всеки ден, обикновено, винаги, никога не, 

понякога + глаголи от несв. вид. 

трябва да, искам да, мога да+ глаголи от св. вид. 

Трансформация на пряка в непряка реч – пита, отговаря,че. 

Относителни местоимения – когато, където..., опозиция на показателните местоимения. 

Употреба на глаголи с дателни местоимения – помагам на, давам на, благодаря на, казвам 

на, отговарям на...  

Рутинни глаголи. 

Трите спрежения – обобщение 

трябва да, искам да, мога да, няма да+ глаголи от несв. вид – мога да говоря 

Свършен вид на отивам, започвам – отида, започна 

Възвратни глаголи – преговор, затвърждаване и обогатяване на познанията -1, 2, 3 спрежение 

на възвратните глаголи – събуждам се, смея се, тревожа се, шегувам се 

Наречия- употреба 

Св.вид. – начало- вляза, изляза, отворя, затворя, кача се, сваля, направя, намеря. 

Употреба на глаголи от свършен вид с: 

трябва да, искам да, мога да+ глаголи от св. вид. –Преговор, затвърждаване и обогатяване на 

знанията 
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Възвратни глаголи. Продължение. Обобщение и усвояване на нови възвратни глаголи. 

Съюзи НО и И. 

Отглаголни съществителни. 

Възвратно притежателно местоимение – СИ. 

Опозиция се-си. 

Съставно сказуемо с възвратни глаголи. 

Спрежение на искам да дойда. 

Пълни дателни и винителни местоимения – въвеждане, 

Пълни форми на личните местоимения след предлози. 

Св. вид на някои глаголи-облека се, измия се, дойда. 

Б. Лексикална компетентност: 

Лексика за  плодове, зеленчуци и продукти. (преговор , затвърждаване и обогатяване на 

знанията) 

Пазаруване – изразяване на молба, задаване на въпроси за количество, цени. (преговор, 

затвърждаване и обогатяване на знанията) 

Отношения клиент-продавач. 

Магазини и начини на пазаруване.   

Посочване на обекти (преговор). 

Учтива и „неучтива”  форма на императиви при даване и искане на продукти. 

Всекидневие. 

Дневен режим (преговор, затвърждаване и обогатяване на знанията). 

Всекидневни възвратни глаголи. 

Рутинни глаголи-продължение. 

Възвратни глаголи- продължение. 

Интернет и компютри - лексика и дейности. 

Облекло и дрехи – продължение. 

Рутинни дейности. 

Свободно време. 

Трудно ми е – лесно ми е. 

В. Комуникативна компетентност: 

Пазаруване. (преговор, затвърждаване и обогатяване на знанията) 

На пазар. Моля, дайте ми НЕ този, а ОНЗИ . 

Какво обичате? Какво желаете? Какво искате? 

Има намаление. Няма намаление. 

Ето рестото, моля! 

Съвременни магазини – магазин, супермаркет, пазар, мол. 

Общуване продавач-клиент. 

Учтива форма, императив – употреба. 

Формулиране на въпроси за количество, качество, цени, продукти – искане и получаване. 

Рекламни материали. 
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В училище. 

Ежедневие. Разговор за ежедневни дейности.   

Изразяване на желание, мнение, необходимост. 

Организация на времето, дневна програма, задачи и дейности. 

Успехът. 

Виртуална сртеда. 

Компютри. 

Искане и питане за интернет, ксерокс, WIFI и др. 

Дрехи, мода,  стил, вкус. (преговор, затвърждаване и обогатяване на знанията). 

Лична хигиена. 

Свободно време- интереси, занимания. 

Покана – отправяне, приемане, отказ. (преговор, затвърждаване и обогатяване на знанията). 

Свободен (свободна) ли си довечера? Какво ще правиш тази вечер (в неделя, през уикенда, в 

почивните дни)? 

Предложения и предпочитания. 

Имам предложение (покана, идея). 

Няма значениие! Както винаги! Не може да бъде! страхотно! 

Стоя пред компютъра (телевизора, огледалото). 

Българска литература: Любен Каравелов „Хубава си, моя горо!“,  Ран Босилек „И аз съм като 

баща си“, „Родна стряха“ 
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9. – 12. клас 

Цел: Достигане до ниво В1. 

 Ученикът разбира по-важната информация в текстове, свързани с ежедневието (училище, 
работа, свободно време) 

 Може да съставя елементарни текстове по теми, които познава или които го интересуват 
 Може да разказва за събития и за преживявания, за плановете си. Може да направи кратък 

коментар във връзка с дадени събития и природни явления. Може да се аргументира защо 
избира или планира нещо. 
 

9. клас  

А. Граматична компетентност: 

Свършен и несвършен вид на глагола – упражнение, затвърждаване. 

Бъдеще време – обобщение на свършен и несвършен вид. 

Бъдеще време – словоред на възвратните глаголи –упражнение. 

Повторителност в бъдеще време. 

Минало свършено и минало несвършено време – употреба. 

Възвратни глаголи – преговор, затвърждаване на знанията. 

Винителни и дателни местоимение – преговор, затвърждаване на знанията. 

Отглаголни съществителни. 

Б. Лексикална компетентност: 

Основни умения за писане на есе. 

Изрази за съвети, помощ, намерение, желание, за цел и за причина. 

Разказ за дейности и минали събития. 

Спортове, екстремни спортове. 

Градска инфраструктура, пътуване из града. 

В. Комуникативна компетентност: 

Делова сфера. 

Общуване в бизнес среда. 

Представяне на икономически данни. 

Описание на град/място. 

Професионални занимания и занимания през свободното време. 

 

Българска литература: Човекът и природата 

Вазов – „Отечество любезно”, Каравелов – „Хубава си моя горо”, „Българи от старо време”, 

Алеко Константинов – „До Чикаго и назад”. Съпоставки с енциклопедични текстове и 

публицистични текстове. Разговори. Учене наизуст. 
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10. клас 

А. Граматична компетентност: 

Минало свършено време – обобщение и изключения. 

Местоимения – преговор и допълнителни знания. 

Учтива форма на общуване. 

Повелително наклонение – преговор, допълнителни знания. 

Словообразуване на съществителни за професии - преговор и допълнителни знания. 

Б. Лексикална компетентност: 

Пътуване из страната. 

Търсене и намиране на обекти. 

Описание на природа и райони. 

Поръчки и доставки по телефон – изрази. 

Лексика за транспорт. 

Съществителни имена за професии. 

Употреба на изрази за команда, разрешение, молба, желание и забрана. 

В. Комуникативна компетентност: 

Туризъм. Описание на туристически обекти. 

Еразъм +. Видове дейности. 

Представяне на исторически места и личности. 

Услуги. Препоръки за използване на услуги.  

Плащане на сметки. Рекламации. 

Абонаменти, доставки, ремонти. 

Описание на пътуване с различни превозни средства. 

Българска литература: Човекът и изкуството 

Елин Пелин – „Косачи”, Веселин Ханчев – „Художник”, Иван Вазов – „Под Игото” (Главата 

„Представлението”).  Съпоставки. Разговори за изкуството. Гледане на видеоклипове. Работа 

с изображения от различни клонове на изкуството. Мисли за изкуството – четене, коментар. 

Учене наизуст на части от произведенията. 

 

11. клас 

А. Граматична компетентност: 

Повелително наклонение – прости и сложни форми. 

Изрази за разрешение. 

Членуване – преговор и затвърждаване. 

Пунктуация при подчинени изречения. 

Местоимения –преговор, специфична употреба. 
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Двойно отрицание. 

Причастия – сегашни и минали, специфика и употреба. 

Б. Лексикална компетентност: 

Медии и предавания – спорт, новини, публицистика. 

Информсция за личности и събития. 

Български традиции. Семейни и календарни празници. 

Писане на писмо и поздравления. 

Човешко тяло. 

Здравословни проблеми. 

Финансови взаимоотношения. 

Формиране на бюджет. 

Благотворителни дейности. 

В. Комуникативна компетентност: 

Изразяване на гледна точка. 

Описания на предавания и събития. 

Описание на външност, характер и емоции. 

Роднински и приятелски отношения. 

Спор с аргументи. 

Здраве, болести, здравеопазване. 

Стресът и борбата с него. 

Съвременна медицина – нови технологии. 

Алтернативна медицина. 

Банкови услуги, кредити и влогове. 

Дарители. 

Българска литература: Човекът и другите 

Иван Вазов – „Под Игото” (Главата „Радини вълнения”), Христо Смирненски – „Братчетата 

на Гаврош”, Йордан Йовков – „Серафим”. Четене, гледане на части от филмите. 

разсъждения, сравнения на автори и епохи. Разучаване на литературни термини: сюжет, 

литературен герой, характеристика на литературни герои, основен конфликт и др. 

 

12. клас 

А. Граматична компетентност: 

Затвърждаване и обогатяване на лексиката чрез упражненията по граматика от матурите по 

български език – средна степен. 

Б. Лексикална компетентност: 

Затвърждаване и обогатяване на лексиката чрез упражненията по четене с разбиране от 

матурите по български език – средна степен. 

Четене на статии от различни медии. 
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Гледане на видеоклипове от различни медии. 

В. Комуникативна компетентност: 

Затвърждаване и обогатяване на знанията чрез упражненията  от матурите по български език 

– средна степен: 

Писане на есе, писмо, имейл, заявление, жалба, молба. 

Коментар, дискусии и ролеви игри по темите: 

1. Личност и семсейство. 

2. Личност и общество. 

3. Заобикалящата ни среда. 

4. Училищен живот. 

5. Професии  и дейности. 

6. Ежедневие. 

7. Свободно време, хобита и развлечения. 

8. Пътуване. Туризъм. 

9.  Наука и техника. 

10. Икономика. 

Българска литература: съвременни бългрски автори по избор на преподавателя и учениците: 

четене, коментар и дискусия.  
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БЪЛГАРСКО НАРОДОЗНАНИЕ 

 
Обучението по българско народознание съсредоточава вниманието си върху усвояването на 
българската национална култура от българите в Унгария. Стреми се да създаде умения за общуване, 
благодарение на които, от една страна, учениците да се ориентират в мултикултурна среда, а от 
друга, да изпитат уважение към своите и чужди ценности. Изхождайки от собствения си опит – 
семейство, околна среда, ежедневни обичаи, традиции и празници – светът на родното и 
припознатото родно постепенно се разширява, за да формира трайна емоционална, а в по-горните 
класове и интелектуална привързаност към света на предците. 

Уменията да се справя в позната и непозната среда, да се ориентира във времето и 
пространството, да припознава традициии обичаи, създават навици за самостоятелно усвояване на 
знания и прилагането им при различни обстоятелства. 

Чрез обучението по народознание трябва да се развият у учениците умения да се справят с 
проблемни ситуации, предизвикани от различия в културната социализация. 

Специално внимание се отделя на отношението между малцинство и мнозинство и начините 
на разрешаване на този вид проблем в по-тесен кръг и по-широк кръг (общност, селище, държава, 
Европа и т.н.). Обръща севнимание на развитието на уменията за дискусия, за културно излагане на 
мнение, подкрепено с доводи, за изслушване на чужди мнения, както и проявата на критичност по 
въпроси от обществено значение. Тези компетенции трябва да се формират от най-ранна възраст въз 
основа на съдържание, което отговаря на възрастта и интересите на учениците. 

Успоредно с усвояването на знанията и уменията по българско народознание се развиват и 
езиковите умения на учениците. 

Специално внимание се обръща на емоционалното усвояване на традициите, историята на 
българите в Унгария, в родината майка и в диаспора, с цел утвърждаване на чувството за 
принадлежност към българската общност. Познаването на правата на малцинствата и на пътищата 
за тяхната реализация са важен момент във възпитанието на съзнателни граждани на Европа. 

 
 

І–ІІ клас 
 

Първите два класа са а преход от детската градина към училищната възраст, затова ученето е 
свързано с разнообразни, изискващи време, дейности, а комуникационните ситуации се решават с 
прости езикови средства. 

Най-важната задача е да се постави началото на положителна емоционална връзка с 
родината, с българската култура. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Аз и моето семейство 6 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Осмисляне на важността на семейството и семейните традиции. 
Развитие на съзнанието за собственото „аз“. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Осмисляне на собственото „аз“ в семеен и роднински кръг. 
Изясняване на връзките между роднините в най-близкото 

Български език и и 
литература: езикови 
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обкръжение – баща, майка, братя и сестри, баба и дядо. 
Въз основа на интервюта с близки и роднини – изготвяне на 
родословно дърво. 
Общуване с връстници и възрастни (учтива форма на 
обръщение, поздрав, молба). 
Изясняване на понятието „име“ чрез събирателска дейност. 
Имената в българската култура. 

средства, свързани с 
темата. 

 
Визуална култура: 
рисуване на семейството. 
 
Околна среда: 
Семейството. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Име, адрес, представяне, роднини, родословно дърво. 

 
Тематична единица/ 

Компетенции Моят дом и моята улица. Моето училище 10 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Утвърждаване на доверието към семейството и дома. Опознаване на 
мястото, където живеем, ориентация в непосредствената среда. 
Развиване на умения за ориентация в пространството.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Опознаване на непосредствената среда: 
Да намери своето място в домашна и училищна среда. 
Непосредствената среда на ученика, дома. 
Сравняване на домакинството днес и в миналото. 
Дейности, работа в дома и около него, в които взема участие и 
ученикът. 
Опознаване на основните сгради в непосредствената околна 
среда (напр. Училището), стари и нови фотографии, събиране на 
информация. 
Животът в училище – съученици, приятели, приятелство. 

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Визуална култура: 
рисуване на предмети и 
дейности от околната 
среда. 
 
Техника, начин на живот 
и практика: изпробване на 
различни дейности в 
игрови ситуации. 
 
Околна среда: 
транспорт, ориентиране. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Дом, училище, съученици, учители, общуване, детски игри.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Семейни празници 6 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

Опознаване на семейните празници и събития. Формиране на 
положително емоционално отношение към българските празнични 
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тематичната единица  обичаи. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Опознаване на семейните празници и участие в тях у дома и в 
малцинствената общност. Да познава и изготвя определени 
предмети, свързани с традиционните празници. Да знае 
обичаите свързани с раждането, кръщенето, сватбата/брака, 
погребението. 

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Семейни празници, раждане, кръщене, сватба/брак, погребение. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Годишни календарни празници 10 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Да познава традициите, свързани с по-големите годишни календарни 
празници по сезони. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да знае по-големите годишни празници. 
Да открива приликите и разликите между празниците през 
различните сезони. 
Да познава ритуалите, свързани с някои от празниците. 
Ритуали, свързани със зимните, пролетните, летните и есенни 
празници: коледуване, сурвакане, кукери, мартеница и др. 
Научаване на песни и наричания, свързани с обичаите. 
Сравняване на българските и унгарски празници, събиране на 
прилики и разлики.  

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Етика: сътрудничество, 
взаимопомощ, 
солидарност. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Годишен календар, година, сезони, месеци, седмици, дни. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

България – символи на държавността 9 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Да разпознава българските символи и традиции, да осъзнае тяхната 
важност и да изпита емоционална привързаност към тях. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Понятие за държавни символи – знамето, герба и химна. 
Понятие за национален празник, да познава и различава 
българските празници – 3 март, 24 май, 6 септември, 22 
септември. 
Знания за миграцията на българите. Да знае, че българи живеят 
в много страни на света. Да добие представа за малцинствата в 

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Околна среда: употреба на 
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България. 
Запознаване с карта, различаване на знаците на географската 
карта. 

карта, познаване на 
знаците. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Знаме, химн, герб, малцинство. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Миналото на българите 10 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Опознаване на ключови моменти от българската история.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да знае от кои племена и народности се създава българския 
народ – траки,славяни, прабългари. 
Четене на приказки и легенди за траките, славяните и 
българите. 
Разпознаването им въз основа на облеклото, поминъка и 
външността. Рисуване на героите от приказките. 
Различаване на езичници от християни – вяра в един и в много 
богове. 
Първите български владетели: Аспарух, основателят; Крум, 
законодателят; Омуртаг, строителят; Борис, покръстителят; 
Симеон, завоевателят.Запознаване с историческата карта и 
нейните знаци.  

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Унгарски език и 
литература: унгарски 
исторически четива, 
приказки и легенди. 
 
Околна среда: четене на 
карта.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Племе, държава, закони, религия, война, мир, хан, цар, църква.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Българската народна култура 14 часа 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Обогатяване на познанията за България посредством българския 
фолклор. Емоционално възприемане на приказки, песни, поговорки, 
гатанки. Различаване на предмети на традиционната материалната 
култура. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да се създаде елементарна представа за българска народна 
култура, за устното творчество и приложните занаяти, за 
музиката и танците на българския народ. 
Да се запознае с характерни мотиви и рисуването им. Народни 
художествени занаяти (бродерия, грънчарство, дърворезба). 
Да се запознае с народни музикални инструменти, с 
българската народна музика. Усвояване на танцови стъпки: 

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Драма и танц: групови 
игри. 
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хоро, ръченица. 
Да се запознае с основните типове българските народни 
приказки и да познава някои основни персонажи. 

 
Пеене и музика: музикална 
репродукция. 
 
Визуална култура: 
рисуване на мотиви, 
рисуване на герои от 
приказките. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Приказки, легенди, поговорки, гатанки, занаяти, хоро, ръченица, 
грънчарство, дърворезба, гайда, кавал, тъпан. 

 

Очаквани 
резултати в края 

на втората година 

Да знае личните си данни. 
Да знае и прилага формите на учтивост към близки и непознати, да знае 
да се запознава и представя. 
Да умее да комуникира както в къщи, така и на улицата и в училището с 
малки и големи. 
Да има съзнание за принадлежността си към българската културна 
общност. 
Да разбере същността на традицията на основните семейни празници, как 
те се празнуват и днес в семейна среда и в малцинствената общност. 
Да познава основните празници и ритуала, който е свързан с тях. 
Да познава българските държавни символи – химн, знаме, герб. 
Да ги тълкува и обяснява съобразно възрастта си. 
Да познава под формата на разказ основни моменти от българската 
история, исторически личности и делата, с които са свързани. Да се 
формира емоционално отношения към постиженията и трагедиите в 
българското минало. 
Да се ориентира елементарно по карта: географски и исторически атласи, 
знаци. 
Да познава 7–8 приказки, 10–12 поговорки, 7–8 гатанки.  

 
III–IV клас 

 
Главна задача на възпитанието в този етап е развитие на езиковите компетенции с помощта на 
различни области на знанието – задълбочаване на представите за околната среда и ролята на човека 
в нея. 

Важна роля играят положителното емоционалното отношение към българското минало, 
чувството на привързаност към традициите и културното наследство, любовта към природните 
красоти на България. 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

География на България 12 часа 

Предварителни знания Околна среда, планини, реки, морета, равнини. 
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Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Развитие на способността за ориентация: ориентиране по карта. Да 
познава основните географски особености на България.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да опознае основните географски характеристики на България с 
помощта на филми, илюстрации и снимки: 

 планините на България, Стара планина и нейната роля 
 равнините на Северна и Южна България 
 реките на България 
 - границите на България и основните посоки на света.  

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Околна среда: граници, 
географски атлас, Европа. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Посоки на света, граници, планини, реки, равнини, море. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Миналото на България 12 часа 

Предварителни знания Понятие за минало. Основни форми на човешко общежитие: 
семейство, селище, народ. Българите и другите народи.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Развитие на уменията за ориентация в пространството. Събуждане на 
интерес към географските забележителности и историята на 
България.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Ежедневие на традиционното българско семейство: хранене, 
работа, обичаи. 
Поминък: земеделие, животновъдство, занаятчийство. 
Живот в чуждата империя: ролята на училището, църквата, 
манастирите. 
Освободителни борби на българите: видни личности (Паисий 
Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев и др.) 

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 

 
Околна среда: карта, 
забележителности. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Музей, музей на открито, маршрут, карта на маршрута, природен 
резерват, възрожденски къщи. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Труд и ежедневие 14 часа 

Предварителни знания Поминък. Празнични обичаи.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Създаване на елементарна представа за основния поминък на хората 
в миналото и днес. Понятие за българското градинарство и неговата 
роля.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 
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Труд и ежедневие 
 Земята, която ни храни – земеделие – начална представа 

за поминъка на българския народ през вековете. Понятие 
за обработваемата и необработваема земя. Събиране на 
хербарий. Трудови празници, свързани със земеделието 
(Трифоновден, Димитровден). Трудови празници в 
празничния календар на българите в Унгария. 

 Животновъдство – отглеждането на животни като 
поминък. Обреден реквизит на българското 
животновъдство – обредни хлябове, дървени хурки и др. 
(Гергьовден, Тодоровден и др.) 

 История на българските градинари. Българският долап и 
зеленчукопроизводството.  

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 

 
Околна среда: прилагане на 
методите наблюдение, 
експеримент и измерване 
под ръководството на 
учителя; съзнателно 
отношение към околната 
среда 

Ключови понятия/ 
понятия 

Земеделие, животновъдство, поминък, обработваема и 
необработваема земя, български градинари, зеленчуци.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Народно облекло, селища и жилища 12 часа 

Предварителни знания Знания за народните мотиви.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Да се изгради положително емоционално отношение към народната 
материална култура, създала естетически образци. Да се запознае с 
простотата и красотата на природния живот. Възпитаване на 
здравословни форми на живот. Развитие на лексиката.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Усвояване на характерните особености на материалната 
култура на българския народ: 
Наблюдаване на особеностите на народното облекло (женско, 
мъжко, детско) и тяхното изобразяване. 
Опознаване на видовете носии и техните функции. 
Селища в зависимост от релефа. Причини за възникването им, 
характерни черти. 
Характерни особености на българската къща. 
Видове жилища – в селото и града. Прилики и разлики при 
селското и градското жилище. 
 

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Околна среда: използване 
на методите на 
наблюдение, експеримент и 
измерване под 
ръководството на учителя; 
формиране на съзнателно 
отношение към околната 
среда.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Носия, накити, женско, мъжко, детско облекло, селища и жилища, 
село, град. Равнинно селище и планинско селище. Къща и дом, 
покъщнина. 
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Тематична единица/ 
Компетенции 

Българска духовна култура 15 часа 

Предварителни знания Приказки и песни, митове, поговорки и гатанки. Музика и танц. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Емоционално и естетическо възприемане на народното творчество. 
Развитие на лексиката. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Възприемане и възпроизвеждане на различни видове приказки – 
митологически, приказки за животни, битови приказки, 
хумористични приказки и др. 
Извеждане на поуката от приказките. Актуалност на приказките 
в наши дни. 
Драматизация по народни приказки. Ролеви игри. 
По-нататъшно запознаване с българската народна музика. 
Запознаване с двата основни танца – хоро и ръченица, като се 
отчита ритъмът – равноделен и неравноделен.  

Български език и и 
литература: езикови 
средства, свързани с 
темата. 
 
Унгарски език и 
литература: унгарски 
приказки, пословици, 
гатанки. 
 
Драма и танц: народни 
танци. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Народно творчество, народни песни, приказки, поговорки, гатанки, 
митология, музикални инструменти, хоро, ръченица, ритъм. 

 
 

Очаквани 
резултати в края 

на втората година 

Ученикът да опознае основните географски характеристики на България. 
Да се ориентира в традиционната празнична система на българския 
народ. Да я съпоставя с унгарската, да намира прилики и разлики. 
Да прави разлика между минало и настояще. Да умее да изброи няколко 
основни различия в ежеднеието на хората в миналото и днес. 
Да познава 7–8 приказки, 10–12 пословици, 7–8 гатанки. 
Да изпитва емоционална привързаност към българското минало и 
култура. 
Да изпитва привързаност към българската общност в Унгария – да 
познава нейното минало, нейния бит и култура, мястото й в унгарското 
общество. 
Да има положително отношение към традиционното изкуство и култура 
и техните произведения.  
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БЪЛГАРСКО НАРОДОЗНАНИЕ 
V-VIII клас 

 
Обучението по българско народознание съсредоточава вниманието си върху усвояването на 
българската национална култура от българите в Унгария. Стреми се да създаде умения за общуване, 
благодарение на които, от една страна, учениците да се ориентират в мултикултурна среда, а от 
друга, да изпитат уважение към своите и чужди ценности. Изхождайки от собствения си опит – 
семейство, околна среда, ежедневни обичаи, традиции и празници – светът на родното и 
припознатото родно постепенно се разширява, за да формира трайна емоционална, а в по-горните 
класове и интелектуална привързаност към света на предците. 

Уменията да се справя в позната и непозната среда, да се ориентира във времето и 
пространството, да припознава традициии обичаи, създават навици за самостоятелно усвояване на 
знания и прилагането им при различни обстоятелства. 

Чрез обучението по народознание трябва да се развият у учениците умения да се справят с 
проблемни ситуации, предизвикани от различия в културната социализация. 

Специално внимание се отделя на отношението между малцинство и мнозинство и начините 
на разрешаване на този вид проблем в по-тесен кръг и по-широк кръг (общност, селище, държава, 
Европа и т.н.). Обръща севнимание на развитието на уменията за дискусия, за културно излагане на 
мнение, подкрепено с доводи, за изслушване на чужди мнения, както и проявата на критичност по 
въпроси от обществено значение. Тези компетенции трябва да се формират от най-ранна възраст въз 
основа на съдържание, което отговаря на възрастта и интересите на учениците. 

Успоредно с усвояването на знанията и уменията по българско народознание се развиват и 
езиковите умения на учениците. 

Специално внимание се обръща на емоционалното усвояване на традициите, историята на 
българите в Унгария, в родината майка и в диаспора, с цел утвърждаване на чувството за 
принадлежност към българската общност. Познаването на правата на малцинствата и на пътищата 
за тяхната реализация са важен момент във възпитанието на съзнателни граждани на Европа. 

 
 

V–VI клас 
 
В тези два класа основна роля продължава да играе знанието, получено по емпиричен път. 
Изготвяне на интервюта, провеждане на беседа, сравняване на процеси и явления, правене на 
изводи, запознаване с понятията, обозначаващи историческото време и усвояване на начални знания 
за ориентиране в географското пространство. Продължава обогатяването на знанията, характерни за 
народностната група. 
 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Човешката организация и околната среда 10 часа 

Предварителни знания 
Понятието за семейсто и близка околна среда, умения за общуване с 
познати и непознати, с лица от различни възрасти и култури. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Чрез знания за обществените процеси и ролята на различните групи в 
обществото да затвърдят съзнанието за мястото и ролята на 
българската общност в Унгария.  
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Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да различава и назовава роднинските и семейни връзки и да се 
ориентира в тях. 
Насърчаване на събирателска дейност сред своя род и други 
български родове в Унгария и проучване на тяхната история. 
Съставяне на родословно дърво. 
Продължава запознаването със семейните празници и 
свързаните с тях обичаи: раждане, сватба, погребение и т.н. 
Стабилизиране на знанията за собственото „аз“ и за своето 
място у дома, в унгарското и в българското училище. Усвояване 
на понятия, свързани с родното място, Унгария, Европа и света 
(родно място, родина, Балкански полуостров, Югоизточна 
Европа, Средна Европа, Европейски съюз, европейски народи, 
християнство). 
Живот в селото и в града: очертаване на различията, 
предимствата и минусите.  

Техника, начин на живот и 
практика: околна среда, 
роднински връзки, 
родословно дърво. 
 
Пеене и музика; визуална 
култура: авторски и 
народни песни, солфеж, 
теория на музиката, ръчен 
труд.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Семейство, род, родословно дърво, съседство, общност, къща, 
архитектура, градски и селски жилища. 

 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Материалният свят около нас 10 часа 

Предварителни знания Облекло и материална култура на българите в миналото.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Да се проследи взаимообвързаността на различните елементи на 
материалната култура, мястото им в социалния и етнически статус на 
обществото.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Традиционното облекло – функционалност и естетическо 
възприемане. 
Запознаване с няколко етнографски области. Ролята на 
традицията в съвременната култура на облеклото. 
Домът като място за живеене, естетическа среда и социален 
статус. Историческо развитие на дома от древността до наши 
дни (пещера, землянка, наколни жилища, планински и полски 
къщи и т.н.). 
Имената на зеленчуците, приготвяне на традиционни ястия, 
събиране на рецепти от по-възрастните членове на семейството. 
Съставяне на тетрадка с рецепти на български национални 
ястия. 

Техника, начин на живот и 
практика: Къщата и 
нейните функции, 
особености на селските и 
градски жилища, 
приготвяне на ястия. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Облекло, носия, жилище, селище, традиционна кухня, празнична 
трапеза.  
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Тематична единица/ 
Компетенции 

Календар и време 15 часа 

Предварителни знания 
Знания за семейния и годишния календар, за времето и 
пространството. Използване на таблици за онагледяване. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица  

Да се задълбочат познанията за време, пространство, годишни и 
семейни празници. Да формира емоционално отношение и 
привързаност към българските празници чрез усвояване на техните 
елементи. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Ориентиране по линия на времето. 
Подреждане на събития по линията на времето в зависимост от 
това кое се е случило по-рано и кое по-късно. 
Понятие за линейно и кръгово време, отразени в календара – 
семеен и годишен. 
Осъзнаване на мястото и ролята на съхранената в семейството 
традиционна българска култура (обичаи, приказки, облекло, 
семейни и календарни празници и др., благодарение на които се 
е запазил българският народ.) 
Сравняване с аналогични унгарски празници. 

Техника, начин на живот и 
практика: традиционна 
унгарска култура, 
циклични празници. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
линия на времето. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Време, пространство, линейно и кръгово време, линия на времето, 
празници, семейни и календарни, официални и международни 
празници. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Възраждане на българския народ и възстановяване 
на българската държава 

10 часа 

Предварителни знания 
Исторически познания за епохата, поставяне на българската история 
в контекста на световната и унгарската история. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Осъзнаване на ролята на различните фактори в историческото 
развитие на дадена общност. Емоционално отношение към миналото 
на българския народ. Чрез историята на българските преселения да 
се формира съзнание за принадлежността към българската диаспора.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Османско нашествие. 
Катастрофално въздействие на османското нашествие върху 
демографското развитие на българския народ. 
Ролята на новата обществена структура, ислямът и 
православието. 
Ранно възраждане и начало на българската национална идея. 
Ролята на църковно-националното движение за обособяване на 
българската нация. 

История, обществознание 
и гражданска 
култура:Османската 
империя – обществена и 
стопанска структура.  
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Борби за обединение на българската нация. 
Ролята на традициите и обичаите за съхраняването на 
българския народ.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Спахии и еничари, ислям, рая, православие, килийно и светско 
училище, манастир, семейни обичаи и традиции, религия и обичаи. 

 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Българска народна духовна култура 10 часа 

Предварителни знания 
Митове и легенди, приказки и народни песни, български фолклор. 
Фолклорът като извор на мъдрост и красота. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Чрез основните герои на българската народна митология и фолклора 
учениците да се приобщят към българското емоционално. Да изпитат 
естетическа наслада от българския фолклор. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да се запознаят с българските народни предания и легенди. 
Да се запознаят с основните персонажи на героичния епос 
(Крали Марко, герои от борбата срещу турското нашествие, 
образът на Янош Хуняди в българската народна поезия и др.) 
Да разберат разликата между устното народно творчество, 
което е колективно и анонимно, и авторовото творчество, което 
е индивидуално. 
Да схванат красотата и значението на българското народно 
духовно изкуство и да го сравнят с индивидуалното творчество 
на видни представители на изобразителното изкуство (Николай 
Димитров-Майстора, Захари Зограф, Колю Фичето и др.).  

Унгарски език и 
литература: народна 
поезия.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Митология, митологически герои, устно народно творчество, 
народна поезия, героичен епос, народни легенди и предания. 

 
 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Живот в малцинство 10 часа 

Предварителни знания Българското градинарство и унгарското общество.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Чрез образа на българските градинари – на тяхното минало като 
гурбетчии, после като уседнали семейства, чрез приема им в 
унгарското общество, да се формира съзнание за гордост от 
предците, които са създали доброто име на българите в Унгария. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Заселване на българите в Унгария. История, обществознание 
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Да опознае бита, културата и пионерския начин на 
зеленчукопроизводство на българските градинари в Унгария. 
Да състави линеен и кръгов календар на българските градинари 
и цикъла на производството. 
Да проследи процеса на усядането им, формирането на 
институциите на общността и конституирането им като 
обособена народностна група, призната от унгарските закони за 
малцинство.  

и гражданска култура: 
Общество и обществени 
организации. 
 
Техника, начин на живот и 
практика: светът на труда. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Интензивно земеделие, гурбетчийство, преселници, долап, 
институция, църква, училище, национално малцинство. 

 
 

Очаквани 
резултати в края 

на втората година 

Да прави кратко описание на своето семейство и род. 
Да познава някои традиционни български ястия. 
Да познава основните обществени и стопански процеси по време на 
Българското възраждане. 
Да прави разлика между народно и авторско творчество. 
Да познава поне 8–10 поговорки и гатанки. 
Да знае наизуст 4 народни песни. 
Да знае народни предания и легенди. Да познава героите на българската 
митология. 
Да познава поне 3 български художника и да различава картините им. 
Да познава историята на българското градинарство. 
Да прави разлика между родно-чуждо, вие-ние, аз-ти. 
Да бъде толерантен към другостта. 

 
VII–VIII клас 

 
В тези класове задачата е да се развият компетенциите, чиято основа е поставена в 

предишния етап. Чрез обогатяване на географските и историческите познания да се развият умения 
за ориентиране във времето и пространството. 

Приоритет получават формирането на собствено мнение, критичното мислене, осъзнаването 
на своето място в обществото и укрепване на съзнанието за идентичност. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Трудът и производството 13 часа 

Предварителни знания 
Понятие за земеделие и животновъдство и тяхното място в 
традиционните общества.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да осъзнае разликата между традиционното стопанство и 
съвременния свят. Да оценява ролята на труда в развитието на 
човешкото общество. Развитие на социалната чувствителност, 
насърчаване на социалната отзивчивост.  
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Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Запознаване с елементите на ежедневието (празници и делници, 
ролята на мъжа и жената, възпитанието на децата, създаването 
на домашен уют). 
Разделение на труда в семейството и обществото. 
Оформяне на стопанските региони. 
Създаване и функциониране на еснафските организации. 
Оформяне на пазарни отношения и ролята им за укрепване на 
обществените контакти, за формирането на нацията. 
Задоволяване на потребностите в традиционното общество. 
Натурално и стоково стопанство. 
Осъзнаване на взаимовръзките между стопанското развитие и 
качеството на живот на хората. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
разделение на труда, 
стопански отрасли, 
икономическо развитие. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Поминък, стопански отрасли, номади, уседнали народи, 
обработваема и необработваема земя, долап, питомни и диви 
животни, еснафи, чираци, калфи, майстор, занаятчийска 
„чаршийска“ улица. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

География на България 12 часа 

Предварителни знания 
Понятие за географска карта, ориентиране по картата, границите на 
България, планини, равнини, реки и море. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да си изградят представа за връзката между природните дадености и 
начина на живот на човека. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да работи с физикогеографски и други видове географски 
карти, да попълва контурна карта. Да се запознае с географското 
положение, границите, големината и бреговата линия на 
България. Да умее да разказва за релефа, полезните изкопаеми, 
къде се намират, за особеностите на климата и водните басейни 
в България. 
Да познава населението на България – брой, другоетнично 
население, да знае неговия състав. 
Да познава съвременното стопанство на България и да назовава 
природните резервати и защитени територии на страната. 

 географско положение, граници, големина и брегова 
линия 

 релеф и полезни изкопаеми 
 климат и води 
 природни пейзажи 
 население – брой и състав 

География: географски 
понятия, ползване на 
карта. 
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 стопанство 
 екологични проблеми – защитени природни обекти и 

територии 

Ключови понятия/ 
понятия 

Географска карта, видове географски карти, контурна карта, 
защитени природни обекти, резервати, защитени видове растения и 
животни, география на селищата, релеф и водни ресурси, брегова 
линия. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Музеите и тяхното място в опознаването на 
околния свят 

13 часа 

Предварителни знания 
Опознаване на предметния свят на миналото и настоящето. 
Подреждане и опознаване на предметите от различна гледна точка – 
история, изкуство, фолклор, ежедневие. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Самостоятелно ориентиране в пространството, набиране на 
материали от различни източници, разработване на самостоятелни 
реферати. Създаване на интерес към собственото минало и 
опознаване на начините за съхраняването му. Самопознание и 
развитие на културата на спора.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Ориентиране в различните извори (кое къде се намира). 
Чрез упражнения за самопознание учениците да опознаят 
своите интереси. 
Разработване на тема от собствения кръг на интереси чрез 
обработка на изворови данни. Представяне на темата, създаване 
на собствено мнение, дискусия. 
Примерни теми: 

 Из история на модата 
 Из история на екологията 
 Битови музеи и музеи на открито 
 Старото българско възрожденско училище  

 

Ключови понятия/ 
понятия 

Тема, реферат, съчинение, дискусия, критичност, самооценка, 
сравнение.Мода, екология, музей на открито, битови музеи, 
възрожденско училище, гурбетчийско градинарство. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Естетика на народната материална култура 12 часа 

Предварителни знания 
Понятие за естетика, примери от народната култура за естетически 
обекти и форми. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Разбиране за красиво и грозно и относителността на тези две 
понятия. 
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Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Да назовава основни естетически категории, да различава 
предмети и сгради с естетическа стойност, да описва 
въздействието им върху човека. 
Българската къща (къщи от различни региони: добруджанска, 
пловдивска, планинска и др.) 
Да познава предмети на народното изкуство и да ги описва от 
естетическа гледна точка (напр. Облекло, килими, дърворезба, 
грънчарство, бродерия). 
Кое е красиво, кое е полезно и съчетанието между двете. 
Естетика и утилитарност.  

Унгарски език и 
литература: естетически 
категории. 
 
Техника, начин на живот и 
практика: 
народни мотиви в 
изкуството. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Естетика, категории, естетика и утилитарност, авторско изкуство. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

България в ново време 15 часа 

Предварителни знания 
Начало на капиталистическо развитие през Възраждането. Анализ на 
обществено-икономическите процеси. Масови движения и защита на 
интереси. Национални идеали и борба за осъществяването им.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да създаде представа за модернизацията на България в началото на 
ХХ век, за ролята на личността и масите в историята. Оценка и 
отношение към големите идеологически движения на ХХ век: 
социализъм, фашизъм, демокрация.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Структуриране и периодизация на историята – България след 
Освобождението. Борби за национално обединение и крах на 
националните идеали. Да разбира ролята на Великите сили в 
българската история. Социалистическият експеримент в 
България. Демократичните промени – трудности на прехода. Да 
познава ключови исторически фигури и обяснява значението на 
тяхната политика в историята на България. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Нова и най-нова обща и 
унгарска история. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Съединение на България, Балкански войни, Първа и Втора световна 
война, монархия, социализъм, фашизъм, демокрация. 

 

Очаквани 
резултати в края 

на втората 
година 

Да познава основните географски дадености на България: релеф, климат, 
полезни изкопаеми, защитени природни обекти. 
Да умее да използва географска и контурна карта. 
Да се ориентира в приликите и разликите на традиционното и на 
съвременното стопанство. 
Да познава основните моменти от историческото развитие на България 
през ХХ век. 
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Да познава някои от възловите исторически личности. 
Да умее да задълбочава знанията си в резултат на самостоятелна работа, да 
разработва самостоятелно или с учителска помощ теми по култура, 
история, география или фолклор, да изготвя устни и писмени съобщения. 
Да умее да дискутира по спорни въпроси, да формулира собствено мнение, 
да изтъква доказателства и примери в хода на спора. 
Да умее да възприема естетически предмети и сгради. 
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БЪЛГАРСКО НАРОДОЗНАНИЕ 
IX-XII клас 

 
Обучението по българско народознание съсредоточава вниманието си върху усвояването на 
българската национална култура от българите в Унгария. Стреми се да създаде умения за общуване, 
благодарение на които, от една страна, учениците да се ориентират в мултикултурна среда, а от 
друга, да изпитат уважение към своите и чужди ценности. Изхождайки от собствения си опит – 
семейство, околна среда, ежедневни обичаи, традиции и празници – светът на родното и 
припознатото родно постепенно се разширява, за да формира трайна емоционална, а в по-горните 
класове и интелектуална привързаност към света на предците. 

Уменията да се справя в позната и непозната среда, да се ориентира във времето и 
пространството, да припознава традициии обичаи, създават навици за самостоятелно усвояване на 
знания и прилагането им при различни обстоятелства. 

Чрез обучението по народознание трябва да се развият у учениците умения да се справят с 
проблемни ситуации, предизвикани от различия в културната социализация. 

Специално внимание се отделя на отношението между малцинство и мнозинство и начините 
на разрешаване на този вид проблем в по-тесен кръг и по-широк кръг (общност, селище, държава, 
Европа и т.н.). Обръща севнимание на развитието на уменията за дискусия, за културно излагане на 
мнение, подкрепено с доводи, за изслушване на чужди мнения, както и проявата на критичност по 
въпроси от обществено значение. Тези компетенции трябва да се формират от най-ранна възраст въз 
основа на съдържание, което отговаря на възрастта и интересите на учениците. 

Успоредно с усвояването на знанията и уменията по българско народознание се развиват и 
езиковите умения на учениците. 

Специално внимание се обръща на емоционалното усвояване на традициите, историята на 
българите в Унгария, в родината майка и в диаспора, с цел утвърждаване на чувството за 
принадлежност към българската общност. Познаването на правата на малцинствата и на пътищата 
за тяхната реализация са важен момент във възпитанието на съзнателни граждани на Европа. 
 

ІХ–Х клас 
 

Чрез обучението по народознание в ІХ и Х клас се формира толерантното отношение към другите – 
личности, национални общности и други групи. Основно място заемат понятията нация, 
мултикултурна среда, европейска култура. 

Учениците усвояват методи за боравене със средствата за масово осведомяване и критично и 
изборно отношение към предлаганата информация. Научават се да се ориентират в правни норми, 
които регулират правата на малцинствата и на човешкото общежитие изобщо. 

Чрез опознаване на миналото на собствената общност се постига емоционално отношение 
към българското, съчетано със съзнателно изградено отношение за принадлежност. Формира се 
съзнание за плюсовете, които дава принадлежността към българската националност – владеене на 
още един език, познаване на друга култура, толерантно възприемане на другите. Формиране на 
гражданско отношение по глобални проблеми – опазване на околната среда, природосъобразни 
енергийни източници, опазване на застрашените видове и др. 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

І. Понятие за етнически и национални малцинства  4 часа 
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Предварителни знания 

Исторически знания за връзките на средновековната унгарска 
държава с Византия и Балкана (Унгария на границата между Изтока 
и Запада – двете части на унгарската корона, напр.) 
Разбиране за ролята на политиката върху живота на националните 
малцинства (чрез примери от унгарската и българска история) 
Умения за работа с документи, за тълкуване на правен текст. 
Използване на изворови данни. Работа с карта и ориентиране в 
пространството.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Критично използване на изворите. Анализ на художествени текстове, 
филми и т.н. от гледна точка на историческата им достоверност.  
Формулиране на теза за мотивите за действие на личности, групи и 
институции. Сравнение на различни ценностни системи, изясняване 
на собствена ценностна система. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Историческо възникване на народностните групи в Унгария 
Понятие за нация.  

Работа с историческа карта – ориентиране във времето и 
пространството. Събиране на информация от писмени 
извори, статистически данни, графики и диаграми. 
Съпоставяне на историческите карти на различни епохи, 
разкриване на причините за промените. 

Български народностни групи зад граница – банатски българи, 
бесарабски българи, българи в граничните райони със 
съседните страни 
Понятие за миграция на големи човешки маси в резултат на 
стопански, политически или военни катаклизми.  

Прилагане на усвоените знания в нови ситуации. 
Аналогии със съвременността. Графично изобразяване на 
времето, подреждане на хронологически данни. Познаване 
на точното разположение във времето на особено важни 
събития, явление. Разполагане на новото учебно 
съдържание във времето спрямо познати ключови 
събития. 

Европейски документи за правата на народностните 
общности 

Умения за работа с правен текст и тълкуване. Сравнение 
между заложените в закона права и свободи и тяхното 
прилагане на практика.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
История на Унгария през 
ХVІІІ век. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Нация, историческо възникване на нациите, диаспора, народностни 
групи, права на малцинствата, правни гаранции, културна автономия 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІІ. Българите в Унгария – преселнически вълни и 
прием 

6 часа 
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Предварителни знания 

Разбиране за ролята на политиката върху живота на националните 
малцинства (чрез примери от унгарската и българска история). 
Умения за работа с документи, за тълкуване на правен текст. 
Използване на изворови данни. Работа с карта и ориентиране в 
пространството.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Формиране на съзнание за миналото на собствената общност и 
нейната роля в средата, която обитава. Разбиране за политическите, 
икономическите и културните предпоставки за миграцията и 
последици от нея.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Ранносредновековни връзки между българи и унгарци 
Разполагане във времето и пространството – линия на 
времето и историческа карта. Работа със средновековни 
исторически извори и илюстрации. 
Откриване на прилики и разлики в историческата съдба на 
българи и унгарци. 
 

Общи борби против османското нашествие 
Понятие за междукултурните сблъсъци – религиозни и 
културни различия.  

Анализ на изворов и илюстрован материал.  
Отражение на важни събития от миналото във фолклора 
(народна песен за Янош Хуняди) – народното творчество като 
исторически извор. Ролята на религията в миналото и сега. 
 
Католически мисии на Балканите през ХVІІ век 
Произход и значение на понятията Изток и Запад. Център и 
периферия. Роля на образователните институции за културното 
развитие. Значение на политическото представителство за 
защита на правата на населението. 
 
Разселване на българите вследствие на австрийско-турските и 
руско-турските войни 

Разполагане на събития във времето и пространството. 
Цели и интереси на действащите фактори – сближаване и 
раздалечаване в зависимост от интересите. 
 
Традиционни български средища на територията на 
Хабсбургската империя (Банат) 
Понятие за миграция на населението. Адаптация и асимилация. 
Фактори за съхраняване на населението, живеещо в диаспора. 
 
Един българин – участник в Освободителната борба на 
унгарците: Ищван Дуньов 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
История на България и 
Унгария през ранното 
средновековие; 
Османската империя и 
османското нашествие в 
Европа. Общи борби на 
европейските народи. 
Български фолклор: 
Юнашки песни. 
Католическото 
мисионерство – унгарски 
мисионери. 
Австрийско-турски и 
руско-турски войни през 
ХVІ–ХІХ век. 
Диаспора. 
Законодателството на 
многонационалната 
империя (Мария Тереза). 
Освободителната борба на 
унгарците 1848–1849. 
Общество и личност. 
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Ролята на личността в историята. Личност и общество. 
Анализ на документи от епохата.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Нация, историческо възникване на нациите, диаспора, народностни 
групи, права на малцинствата, правни гаранции, културна 
автономия, адаптация и асимилация, историческа личност и 
общество, съхраняване на народностната група в чужда среда  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІІІ. Българското градинарство и мястото му в 
унгарския стопански живот 

6 часа 

Предварителни знания 
Роля и дял на земеделието в стопанския живот на страната. 
Оформянето на големи градски и промишлени центрове и поява на 
продоволствени проблеми.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Разбиране на разликата между традиционно и интензивно земеделие. 
Разбиране на трудностите, с които се среща всяка иновация. 
Възпитаване на емоционално отношение към предците, създали 
добро име на българите в Унгария.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Българското градинарство в изследванията на унгарски учени 
Работа с разнообразни по сложност текстове.  
Анализ на статистически данни и друг изворов материал. 

Съотношение между различните стопански отрасли в края на 
ХІХ – началото на ХХ век и тяхното отражение върху 
демографската структура на страната. 
 
Стопанска и обществена организация на българските 
градинарски тайфи 
Зависимост между организация и резултат. Съжителство на 
патриархални нрави и съвременна градска действителност при 
българските преселници в Унгария. Взаимодействие между 
родно и чуждо. 
 
Български градинарски колонии в рамките на Хабсбургската 
империя и след нейното разпадане 
Понятие за промишлено развитие и интензифициране на 
селското стопанство. Адаптация и асимилация. Съхраняване на 
народностното самосъзнание.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Унгарското стопанство в 
края на ХІХ век. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Стопански отрасли, интензивно селско стопанство, промишлени 
центрове, адаптация и асимилация, патриархалност, градинарски 
тайфи, демографска структура 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІV. Краеведски изследвания за българите в Унгария 6 часа 
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Предварителни знания Българското градинарство. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на съзнание за принадлежност към българската 
общност в Унгария и към нейните ценности.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Методи за съвременни проучвания – родословно дърво, 
интервюта, орална история 
Съставяне на родословно дърво, правене на интервю, орална 
история. Обобщение на данните: изработване на таблици и 
диаграми. 
 
Български градинарски фамилии 
Събиране на снимков материал и предмети от бита. 
Подреждане на събраните данни в последователен разказ. 
Работа по проект.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Методи на историческо 
изследване. Съставяне на 
сравнителни таблици.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Родословно дърво, интервю, орална история, семейна хроника. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

V. Институции и организации на българите в 
Унгария 

8 часа 

Предварителни знания 

Ролята на организациите в обществения живот на гражданското 
общество. 
Ролята на медиите в съвременния свят. Правни гаранции за медиите 
на малцинствата.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Осъзнаване на собственото минало, заслугите на дедите за 
съхраняване на общността. 
Ролята на информацията в живота на общността. Критично 
възприемане на текст (печатен и електронен).  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Начало на организационен живот 
Ролята на гражданските организации за формирането и 
съхраняването на общностите. Между асимилация и запазване 
на народностното съзнание – изборът. 
 
Етапи в развитието на Дружеството на българите в Унгария 
от основаването му до днес 

Ролята на гражданските организации. Личност и 
обществен живот. 
Анализ на документален и снимков материал за миналото 
на българите в Унгария. Календар на празниците и 
делниците на българските градинарски семейства. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Граждански организации. 
 
Техника, начин на живот и 
практика: 
Дарителството. 
 
История, обществознание 
и гражданска култура: 
Ролята на печата. 
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Дарителството – основен принцип в дружествения живот 
Дарителството като форма на обществено подпомагане. 

Издирване на дарителски акции на българите в Унгария – 
по документи и спомени. 
 

Българското образователно дело в Унгария 
Исторически преглед на образователното дело през различните 
етапи от преселението – в зависимост от нуждите на 
населението. 
Усядане на българските гурбетчийски тайфи и създаване на 
нови форми на организиран живот. 
 
Създаване и история на българското училище в Будапеща 
Роля и значение на политическата воля за създаване и 
съхраняване на културните институции на малцинствата. 
Училището като обединителен фактор за общността. 
 
Български печатни и електронни медии в Унгария 
Анализ на съдържанието и формулиране на изводи за 
интересите на общността. Проучване – доколко медиите 
отговарят на интересите на средата, към която са адресирани.  
 
Ролята на медиите в съвременното общество 
Възможности за оцеляване на медиите на мълките общности в 
днешния океан от информация. Маркетинг и проучване на 
потребностите на целевата публика. Културна насоченост на 
малцинствените медии.  

Унгарски език и 
литература, визуална 
култура: 
ролята на медиите, 
особености, видове медии.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Гражданска организация, адаптация и асимилация, съхраняване на 
националното съзнание, културна автономия, образователно дело, 
малцинствени институции  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

VІ. Права на малцинствата в Унгария и тяхната 
защита 

5 часа 

Предварителни знания 
Малцинства и правна защита. Анализ на правни документи, понятие 
за културна автономия. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на активна гражданска позиция, познаване и защита на 
правата на малцинствата, навици за работа в екип.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Исторически предпоставки за малцинствената политика на 
унгарската държава 

Сравнение между различни правни текстове, гарантиращи 
правата на малцинствата.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Малцинствената политика 
на Унгария през отделните 
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Значението на таксацията на българите като едно от 13-те 
малцинства в Унгария – как промяната в статута води до 
промяна във формите на организация? 
Законът от 1993 и създаване на малцинствените 
самоуправления. Законът от 2011. 
Понятие за цялостната структура на малцинствените 
институции и нейното въздействие върху живота на 
малцинствата. Правна основа и действителност – противоречия 
и несъвършенства на системата. 
Оживление в малцинствения живот в резултат на създаване 
на самоуправленията 
Възможности за активна малцинствена политика по места – 
начин на реализация: личности, политически фактор, знания за 
правата, аргументираност. Адаптация и асимилация, 
съхраняване на народностното самосъзнание. 
Създаване на нови институции 
Ролята на различните институции за съхраняване на 
националното съзнание. Рационално и емоционално осъзнаване 
на българската принадлежност.  

периоди. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Съхраняване на националното самосъзнание, противоречие между 
правната система и действителността, борба за завоюване на 
писаните права. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

VІІ. Географско положение на България и 
физикогеографски зони 

12 часа 

Предварителни знания 
Ориентация по географската карта. Определяне мястото на България 
в Европа и на Балканите. Знания за физикогеографските зони.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Добра ориентация в пространството. Емоционално отнощение към 
красотите и природното разнообразие на прародината.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Географско положение 
Ориентация по картата на Европа и Балканския 
полуостров. 
 

Физикогеографски зони 
Определяне на мястото на географската карта. 

Характеристика на определен регион въз основа на 
географски карти – разчитане на знаци и символи. 
Събиране на информация от печатни и електронни 
издания. Изготвяне на план за екскурзия. Презентация на 
отделни географски обекти – доклад, РР-презентация. 
Разчитане на градски карти. 

География: 
Географско положение. 
Работа с карта. 
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Граници и връзка със света 
Разположение на България и добросъседски отношения. 

Употреба на географска карта. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Физикогеографска зона, релеф, растителност, климат, надморска 
височина, валежи. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

VІІІ. Релеф и климат на България – разнообразие и 
условия за стопанска дейност 9 часа 

Предварителни знания 
Знания за релефа и възможностите, които създава за разнообразна 
стопанска дейност. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на съзнателно и емоционално отношение към 
природните дадености на България, тяхното разнообразие, красота и 
значението им за стопанството на страната. 
Взаимодействие между различните природни явления и тяхното 
въздействие върху стопанското и обществено развитие.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Релеф на България 
Разположение на картата. 

Анализ на тематични карти. Описание на основните им 
характеристики. 
Работа с контурна карта. 

Връзка между релеф и стопанство. 
Анализ на данни за гъстотата на населението. 

 
Климат на България 
Осъзнаване на връзката между различни природни фактори – 
географски, радиационни и циркулационни – върху оформянето 
на климата. Промени в климата под въздействие на стопанската 
дейност на човека. Замърсяване и опазване на околната среда. 

География: 
Релеф и особености на 
релефа. 
Стопанско значение на 
релефа. 
Гъстота на населението и 
релеф. 
Видове скали. 
Климат. Континентален и 
средиземноморски климат. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Релефни форми, надморска височина, режим на реките, растителна 
покривка, равнина, низина, котловина, хълмисти и нископланински 
райони, високопланински релеф, видове скали. 
Климатичен фактор, климатични ресурси, антропогенни промени на 
климата 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІХ. Опазване на околната среда 10 часа  

Предварителни знания 
Почви, води, флора и фауна. Знания за глобалните проблеми на 
Земята. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на активна гражданска позиция по глобалните 
проблеми на Земята. Предприемане на конкретни действия в 
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непосредствената среда за нейното опазване.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 
Необходимост от опазването на природната среда. 
Състоянието в България 

Анализ на глобалните проблеми. Формиране на активна 
позиция. Свеждане на общите знания до конкретни 
действия в непосредствената среда на ученика. 

 
Български национални паркове 
Природните паркове като форма на опазване на природната 
среда.  

Изготвяне на съобщения за природен парк в България. 
Изказване на лична позиция по въпроса за опазването на 
околната среда.  

Ролята на националните паркове за икономическото развитие на 
местно и национално ниво.  

 

 

Ключови понятия/ 
понятия 

Глобални проблеми, екология, защитени територии и национални 
паркове, видове туризъм. 

 

Очаквани 
резултати в края 

на втората 
година 

Да познава ролята и мястото на малцинствата в обществото. Да се 
осъзнава като член на българската общност. 
Да познава гарантираните от конституцията и законите права на 
националните малцинства в Унгария, възможностите за местно и 
републиканско представителство, възможностите за създаване на 
граждански организации. 
Да упражнява правата си в рамките на общността, в която живее, да се 
стреми към ползотворно сътрудничество с други личности и организации. 
Да осъзнае значението и ролята на обществената дейност и активното 
отстояване на позициите. 
Да познава българските традиционни и национални празници, да се 
чувства емоционално обвързан с тях, да различава православните 
традиции, създадената от тях материална и духовна култура. 
Да умее да се ориентира по карта и с други помощни средства. Да умее да 
анализира географските и геополитически отношения в миналото и днес. 
Да е наясно с основните географски понятия. Да взема присърце 
проблемите, свързани с опазването на околната среда. Да полага грижи за 
опазване на околната среда, да се стреми да води здравословен начин на 
живот. 
Да умее да събира необходимата му информация и да се предпазва от 
неподходящи източници на информация. 
Да използва критично изворите. 
Да умее да анализира литературни текстове, филми и др. от гледна точка 
на тяхната историческа достоверност. 
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Да умее на направи презентация по дадена тема. . 
Да има развити лексикалните знания и комуникативните умения на 
български език.  

 
 

ХІ–ХІІ клас 
 

В заключителния етап от обучението по народознание акцентът е върху усвояването на българската 
история и култура на научно ниво. На основата на придобитите знания през първите 10 години от 
училищно обучение, вниманието се насочва към научното обосноваване на културните и 
исторически факти и материали от миналото и настоящето. Задълбочаването на уменията за работа 
с исторически извори, за тълкуване на ситуации с повече участници, вниквайки в интересите на 
различни социални и културни кръгове, усвояването на формите на тяхната защита води до 
усвояване на пътищата за съхраняване на националността. 

На този етап особена важност придобива изграждането на умения за обоснована 
аргументация, умения за спор и провеждане на научна дискусия с изтъкване на аргументи „за“ и 
„против“. Създават се навици за самостоятелен живот, за правилно ориентиране в сложна среда, за 
търсене на опори – в семейството, в училището, в близката среда, в обществените организации и в 
общностите по интереси, в общностите в интернет. Формират се навици за учене през целия живот, 
за набавяне на надеждна информация чрез съвременните информационни мрежи, за отсяването й и 
критично отношение към различните източници. 
 

Тематична единица/ 
Компетенции 

І. Етнически компоненти при основаване на 
българската държава 

4 часа 

Предварителни знания 

Праистория и античност, ранно средновековие, велико преселение на 
народите, земеделци и номади. 
Държава и държавна организация. Обединение на етнически и 
териториален принцип. 
Умения за работа с документи, за тълкуване на текст. Използване на 
изворови данни. Работа с карта и ориентиране в пространството.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Критично използване на изворите от гледна точка на историческата 
им достоверност.  
Формулиране на теза за мотивите за действие на личности, групи и 
институции. Сравнение на различни ценностни системи. 

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Траки, прабългари и славяни 
Понятие за етнически групи и тяхното взаимодействие. 
Миграция на населението – причини, последици.  

Работа с историческа карта – ориентиране във времето и 
пространството.  
Анализ на информация от археологически извори. 

 
Основаване на българската държава 
Понятие за държава.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Антична и средновековна 
история, миграция на 
населението, създаване на 
държавата 
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Графично изобразяване на времето, подреждане на 
хронологически данни.  

Ролята на личността в историята. 
Разполагане на новото учебно съдържание във времето 
спрямо познати ключови събития (от общата и 
българската история). 

 
Обединение на славяните и разширяване на границата на 
държавата 

Умения за работа с исторически текст и тълкуване. 
Анализ на ранното законодателство.  

Понятие за материална и духовна култура.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Род, племе, племенен съюз, държава, поминък, номади, земеделие и 
скотовъдство, държава, религия, миграция на населението, 
междудържавни отношения. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІІ. Обединителна роля на християнството и 
славянския език през средновековието 

6 часа 

Предварителни знания 

Разбиране за ролята на религията и културата като обединителен 
елемент. 
 Сблъсък на идеи – езичество и християнство. Ролята на 
централизираната държава.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да формира съзнание за мястото на славянския език и култура в 
средновековна Европа и за ролята на българската държава в тяхното 
укрепване.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Приемане на християнството 
Ролята на християнството в европейското средновековие. 

Разполагане във времето и пространството – линия на 
времето и историческа карта. Работа със средновековни 
исторически извори и илюстрации. Откриване на прилики 
и разлики в историческата съдба на българи и унгарци. 

Разцвет на средновековната култура 
Анализ на изворов и илюстрован материал. Ролята на 
религията в миналото и сега. Сравнение на източно- и 
западноевропейското християнство и култура. 

Византийски влияния в българската култура 
Произход и значение на понятията Изток и Запад. Център и 
периферия. Архитектура, изобразително изкуство, музика – 
понятие за християнско изкуство. Езичество и еретически 
движения. 
Асеневци и Второто българско царство 

Разполагане на събития във времето и пространството. 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
История на Унгария през 
ранното средновековие; 
Средновековна 
християнска култура. 
Османската империя и 
нейното нашествие в 
Европа. Общи борби на 
европейските народи.  
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Вътрешна и външна политика, дипломация и междудържавни 
отношения. 
 
Османско нашествие на Балканите 
Сблъсък между култури – религиозен, културен, военен.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Християнство и християнска култура, сблъсък и съжителство на 
култури, дипломация, вътрешна и външна политика, понятие за 
славянска култура, славяно-византийски културен кръг. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІІІ. Ролята на империите – взаимодействие и сблъсък 5 часа 

Предварителни знания 
Османската империя и нейния сблъсък с Европа. Ислямът – религия 
и култура. Понятие за империя. Национално-освободителни 
движения в Европа през ХІХ в. Балкански въпрос.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да създаде представа за кризисни ситуации в обществото, 
предизвикани от сблъсъка на култури, на стопански и политически 
интереси . Да осъзнае трагичното влияние на османското нашествие 
върху съдбата на България и Балканския полуостров.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Структура и култура на Османската империя 
Зависимост между религия и държавно устройство. Общества 
от източен тип.  

Работа с разнообразни по сложност текстове. Анализ на 
статистически данни и друг изворов материал. 

Демографска и социална структура на обществото. 
Българското общество ХV–ХVІІ век 
Демографски срив на българското общество. Съхраняване на 
патриархалните форми, семейството – условие за съхраняване 
на българския народ. Традиционни форми на организиран 
живот. 
Начало на Българското възраждане 
Понятие за промишлено развитие и интензифициране на 
селското стопанство. Съхраняване на народностното 
самосъзнание. Ролята на образованието и църковното 
движение. 
Освободителното движение и Балканския въпрос 
Организирани борби за освобождение – европейски влияния и 
търсене на собствен път. Търсене на синхрон между 
европейските процеси и събитията на Балканите. Национални 
стремежи и противоречия на Балканите.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Османската империя 
Епоха на Просвещението. 
Национално-
освободителни движения 
през ХІХ век. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Империя, сблъсък на интереси, стопански отрасли, интензивно 
селско стопанство, промишлени центрове, патриархалност, 
демографска структура, Просвещение, освободително движение. 
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Тематична единица/ 
Компетенции 

ІV. Националната държава – цел и илюзия 5 часа 

Предварителни знания 
Понятие за национална държава – първенство на териториалния 
(историческия) или на етническия принцип.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Осъзнаване на чувството за национална принадлежност и 
съчетаването му с толерантност и търпимост към другите нации.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Създаване на модерната българска държава 
Разделение на властите, понятие за конституция. Политически 
партии, външна и вътрешна политика и взаимодействие между 
тях. 
 
Борби за обединение на българите 

Работа с карта и сравнителни демографски таблици. 
Политиката като постигане на възможното. 

 
Възход на България в началото на ХХ век 
Опити за включване в европейския ритъм на развитие.  

Анализ на таблици и тълкуване на текст.  
Модернизация на обществото и патриархалност. 
 
Крах на националните илюзии 
Политически и военни средства за постигане на определена цел. 
Съюзнически отношения в навечерието на Първата световна 
война. Ролята на националните идеали върху развитието на 
обществото през различни исторически периоди.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Методи на историческо 
изследване. Съставяне на 
сравнителни таблици. 
Балкански войни. Първа 
световна война. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Разделение на властите, конституция, политически партии, 
модернизация, промишленост, образование, национална политика, 
война и военни съюзи, демография, национализъм. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

V. Големите експерименти на ХХ век – форми на 
тоталитаризма 

6 часа 

Предварителни знания 
Ролята на организациите в обществения живот на гражданското 
общество. Понятие за тоталитарна държава. Нацистка Германия и 
Съветски съюз. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да осъзнае разрушителната роля на тоталитарната държава в 
обществото чрез българската история – на фона на европейската и 
унгарската история.  
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Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Авторитаризъм и монархизъм между двете войни 
Корозиране на демократичните структури и изграждане на 
авторитарна държава. Европейски модели и национални 
особености. Продължаване на опитите за модернизация. 
България по време на Втората световна война 
Опити за лавиране между двата воюващи лагера – съдбата на 
сателитите. 
„Народната демокрация“ и унищожаване на гражданското 
общество 

Анализ на конкретна ситуация и сравнение с други 
държави – откриване на прилики и отлики. Очертаване на 
общи тенденции и локални различия – умение за тяхното 
разграничаване. 

Априлските надежди – след 1956 
Работа с документи: текстове и снимки от епохата. 
Деликатно отношение към близкото минало и неговите 
живи съвременници. 

Разпадане на тоталитарните режими в Източна Европа 
Понятие за съвременните икономически, политически и 
културни процеси. Навици и умения за ориентиране в 
съвременния свят:  

следене на пресата, сравняване на актуална информация 
от различни източници.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Авторитарни и тоталитарни 
държави в Европа между 
двете световни войни 
Втора световна война. 
Понятие за „народна 
демокрация“, гражданско 
общество 
1956: ХХ конгрес на 
КПСС, събитията в 
Унгария и други страни от 
източния блок 
1989 и разпадане на 
тоталитарните режими. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Авторитаризъм, тоталитаризъм, гражданско общество, народен 
фронт, холокост, народна демокрация, съвременно информационно 
общество.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

VІ. България в глобалния свят 5 часа 

Предварителни знания 
Понятие за демокрация в съвременното общество. Европейските 
институции. Глобалните проблеми.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Осъзнаване на взаимодействието между глобално и локално в 
съвременния свят. Съзнание за сложните взаимодействия в 
съвременното информационно общество и изграждане на техники за 
ориентация при набирането на данни по различни въпроси.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

В търсене на демократичния път – изграждане на новите 
институции 
Ролята на индивидуалния фактор и на обществото, политически 
и материални предпоставки. Политически партии, политически 
борби. Култура на политическия диалог. Парламентарни и 

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Източна Европа след 1989 
година. 
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извънпарламентарни форми на политизиране. Традиции и 
съвременност – взаимодействие между тях. 
Европейските институции и България 

Анализ на правен текст. Сравняване на гарантираните 
права с действителното състояние на нещата и правене на 
изводи за степента на реализация на интересите. 

Глобалните проблеми и техният български аспект 
Формулиране на глобалните проблеми и осъзнаване на 
тяхното въздействие върху ежедневието на обществото. 
Формиране на активно и съпричастно отношение: всичко, 
което става ме засяга лично и трябва да взема участие. 

Глобалната мрежа – видими ли сме? 
Глобалната мрежа – информация и информационен потоп. 
България в глобалната мрежа.  

 
География: 
Замърсяване на околната 
среда, рационално 
изразходване на 
енергийните източници, 
опазване на горите и 
почвите, производството на 
атомна енергия и нейното 
въздействие върху средата 
 
Етика: 
Етически въпроси, 
свързани с екологията 

Ключови понятия/ 
понятия 

Право и общество, медии, европейски институции, глобални 
проблеми, екология, енергийни източници. 

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

VІІ. Български фолклор и традиционно изкуство 5 часа 

Предварителни знания Български фолклор и традиционно изкуство. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на усет към красивото, познаване на българската 
традиция. Емоционално отношение към българския фолклор чрез 
опознаване на произведенията на народното творчество – музика, 
танци, произведения на народните занаяти. Различаване на 
стойностните творби от кича.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Материална култура 
Основни материали, техники, райониране. Предмети на бита. 
Култови предмети. 
Митове и легенди 
Българската митология като част от славянската и световната 
митология. Общи мотиви в българската и унгарската митология 
(за чудния елен и пр.) 
Приказки и песни 
Тематична класификация на приказките и песните. Съвременни 
теории за ролята на приказките в културната история на 
народите. 
Съвременен прочит на българския фолклор 
Автентичен фолклор. Пречупване на фолклора през авторския 
поглед на творците – литуратура, музика, театър, изобразително 
изкуство. Магнетичната сила на българския фолклор – древност 
и съвременност.  

История, обществознание 
и гражданска култура: 
Мит и легенда. 
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Ключови понятия/ 
понятия 

Материален бит и култура, народни занаяти, мит и легенда, 
българска митология, форми на народното творчество, митически, 
битови, вълшебни, приказки и приказки за животни, автентичен 
фолклор и обработка на фолклор.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

VІІІ. Изобразително изкуство 6 часа  

Предварителни знания 
Възникване на изображението, техники и стилове в изобразителното 
изкуство. 

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на естетически вкус въз основа на произведения на 
българското изобразително изкуство. Познаване на основни 
произведения на българското изобразително изкуство, възпитаване 
на емоционално отношение при тяхното възприемане. Поставянето 
им в контекста на европейското изкуство.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Най-древни изображения по българските земи 
Формиране на съзнание за древността на културата по 
българските земи. Роля и значение на първите изображения в 
зората на човечеството. Връзка на изкуството с вълненията и 
проблемите на човека. Индивидуалната изява на твореца – в 
основата на всяко изкуство. 
 
Християнско изкуство 
Връзка между идеология и изкуство. Славяно-византийският 
културен кръг и мястото на българското изкуство в него. 
 
Съвременно изкуство 
Възникване на съвременната българска художествена школа. 
Стилове и техники в съвременното изкуство. Българското 
изобразително изкуство в европейски контекст.  

Визуална култура: 
Изобразително изкуство в 
древността. Християнско 
изкуство. Съвременно 
изкуство. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Пещерни рисунки, древни изображения по българските земи, икона, 
иконография, ренесансови елементи, български художествени 
школи, традиция и съвременно изкуство, стилове и техники на 
изображение.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ІХ. Музика 6 часа 

Предварителни знания 
Средновековна музика, съвременна авторска музика, съвременни 
направления в музиката: поп, джаз, етно.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Развитие на музикалната култура на учениците чрез запознаване с 
български музикални произведения. Създаване на емоционално 
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отношение и разпознаване на определени творби.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Средновековни песнопения – Йоан Кукузел 
Музика и религия. 
 
Раждане на съвременната авторска музика. Български 
композитори 
Фолклор и съвременна музика. Музикални форми.  

Слушане на музика. 
 

Съвременни направления в музиката – поп, джаз, етно 
Връзката на съвременната музика с фолклора на различните 
народи и музикалните традиции. Музикални мотиви. 
Принципи и технология на популярни медийни форми с участие 
на музиката (рекламен видеоклип, спот, музикален репортаж, 
интервю с музикант, мюзикъл, музикално кабаре).  

Пеене и музика: 
Средновековна музика. 
Православни песнопения. 
Авторска музика през 
ХІХ–XX век. Образци на 
симфоничното и оперно 
изкуство, служили за 
модели на българските 
творци.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Средновековни жанрове в православната музика, фолклорни мотиви 
в българската авторска музика, глобално и локално – 
транснационални връзки в съвременната музика, музикално кабаре, 
рекламен видеоклип и др., джаз, поп, етно  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

Х. Театър 6 часа 

Предварителни знания 
Възникване на театъра. Съвременни театрални форми – класически и 
експериментален театър.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Възпитаване на съзнателно и емоционално отношение към 
изкуството, съпреживяване по време на театралното представление, 
изпитване на естетическа наслада при гледане на театър на 
български език.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Антични театри по българските земи. Орфеевите мистерии 
Българските земи – неделима част от ареала на античната 
култура. 
Кошутовата емиграция и раждането на съвременната 
българска драма 
Театър и градски живот. Новото, което внася Кошутовата 
емиграцията в живота на българското население в Шумен. 
Първи театрални опити. 
Зората на българския театър (след Освобождението) 
Театърът като изкуство и мястото му в градската среда. Начало 
на професионален театър: създаване на Народния театър и 
неговата история. Направления и школи. 

Изкуства: 
Възникване на театъра. 
Древни мистерии. 
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Българският театър днес 
Разнообразие от театрални форми, академичен и алтернативен 
театър.  

Наблюдение на постановки и анализ на театралния език.  

Ключови понятия/ 
понятия 

Читалище, театрални жанрове: комедия, трагедия, драма, музикален 
театър, куклен театър, театър на абсурда.  

 

Тематична единица/ 
Компетенции 

ХІ. Филмово изкуство 6 часа 

Предварителни знания 
Образна и филмова култура. Видове изкуства. Възникване на киното 
и неговото място в съвременната масова култура.  

Възпитателно-
развойни цели на 

тематичната единица 

Да се ориентират в различните видове филмови продукти – 
художествени, рекламни, музикални и др., да възприемат 
съдържанието и да формират отношение към различните видове 
образ.  

Учебен материал/Компетенции Междупредметни връзки 

Развитие на филмовото изкуство в България 
Осъзнаване на ролята на масовото изкуство в съвременното 
общество. Филмови школи, допир със световното кино. 
Българско-унгарски филмови контакти 
Международен характер на филмовото изкуство. Филмовият 
щаб: сценаристи, режисьори, актьори, продуценти. Филмови 
жанрове. 
Ролята на дигиталното изображение в съвременния свят: 
фотография, телевизия, видео, интернет 
Познаване и използване на съвременните техники на 
изображение. Нови форми на изображение в движение и 
въздействието им върху развитието на детето и в човешкото 
общество. Интернационализиране на съвременните форми на 
изображение.  

Изкуства; визуална 
култура: 
Изобразително изкуство. 
Видове изкуства. Киното и 
съвременните форми на 
изображение. 

Ключови понятия/ 
понятия 

Кинематограф, оператор, кинорежисьор, близък план, изкуствено 
осветление, филмова индустрия, масовки, каскади, нямо кино, 
документално кино.  

 

Очаквани 
резултати в края 

на втората 
година 

При завършване на средното си образование учениците трябва да имат 
системна представа за българската история и култура. 
Въз основа на своите знания за историята и изкуството да умеят да 
разположат събитията от българската история и произведенията на 
изкуството в унгарския, европейския и световния календар и каталог на 
изкуствата. 
Да правят сравнение между европейското и българското изкуство. 
Да формират понятие за множественост на социалната и културната среда, 
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за сблъсъка на интереси и за начините за тяхното разрешаване. 
Да умеят да водят културно спор, да участват в размяна на мнения. 
Да умеят научно да обосновават тези по зададен въпрос, изтъквайки 
мотиви „за“ и „против“. 
Да имат понятие за причините за съществуващите напрежения между 
народите и културите, както и за структурните различия в отделните 
общества. 
Да познават ролята на отделните империи и култури върху начина на 
живот, както и важната роля на славянския език в средновековна Европа. 
Да имат оформени навици за самостоятелен живот. 
Да осъзнават необходимостта да се учи цял живот. 
Да познават достъпните извори на информация и да ги използват 
критично. 
Да имат понятие за сблъсъка на културите, за обществените кризи, 
предизвикани от стопански и политически интереси. 
Да могат да правят сравнение между българското, унгарското и 
европейското изкуство. Да имат изградено положително отношение към 
произведенията на българското изкуство. 
Да умеят да набират самостоятелно информация. Да имат достъп до 
постиженията на българската култура, където и да се намират по света.  
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TANULÓI JOGVISZONY, BELÉPÉS AZ ISKOLÁBA 

 
Belépés az iskolába 

 
Az bolgár nyelvoktató iskolába a szülő döntése alapján kerülnek be a gyermekek, felvételi nélkül, 

függetlenül a lakóhelyüktől.  

Az iskola 2-8. évfolyamára történő beosztásról az igazgató dönt a gyerek nyelvtudásának szintjétől 

függően, az osztályban tanítók véleménye alapján, a szülők igényeinek figyelembe vételével. 

 
Továbbhaladás az iskolában 

 
1. A második–nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az 

oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon a tanév végére bolgár nyelv és irodalomból és népismeretből teljesítette. 

2. A második–nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozóvizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 magántanuló volt 

3. A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben, ha 

egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról szülői kérés alapján az igazgató 

dönt. 

 
A vendégtanulói jogviszony megszűnése 

 A tanuló sikeresen befejezte a 12. osztályt. 

 Szülői nyilatkozat alapján töröljük az intézmény létszámából. 
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AZ ISKOLA ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 

 
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának, 
magatartásának, szorgalmának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók 
szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet 
a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 
 
Az értékelés célja 
 Az önértékelés képességének kialakítása 
 Motiváló legyen 
 A teljesítményszint és tudásszint jelzése 
 Jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését, fejleszthetőségét 
 Tájékoztassa a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez. 

Az értékelésünk legyen 
 Sokszínű, serkentő, ösztönző hatású 
 Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő 
 Tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, és fejlődését követő segítő szándékú 
 Számonkérés jól mérhető, tantárgyanként egységes szempontok alapján történjen 
 Következetes, szakszerű és felelősségteljes 
 Céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek. 

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére 
 Az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére 
 A tanórán kívüli magatartásra 
 A szorgalomra – ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre, a szükséges 

felszerelés meglétére, közösségért végzett munkára 
 Szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre 
 A korábbi teljesítményhez képest megmutatkozó fejlődésre. 
 Nemcsak egyéni, hanem csoportos is a közösségfejlesztés érdekében 

A magatartás értékelésének általános szempontjai: 
 Fegyelmezettség: órán, órán kívül, másokra pozitív hatású-e, 
 Viselkedéskultúra: étkezési szabályok, üdvözlési formák, öltözködés 
 Társakhoz való viszony: van-e barátja, viszonyulások (nyitott, segítőkész, zárkózott, toleráns, 

passzív, durva, agresszív), konfliktuskezelés, beszédstílus, hangnem (megfelelő, közvetlen, csúnya 
beszéd) 

 Nevelőkhöz való viszony: őszinte, tisztelettudó, zárkózott, elhallgató, tiszteletlen, együttműködő 
 Tárgyakhoz való viszonya: felelőséggel bánik vele, vigyáz a tárgyakra vagy szétszórja, rongálja, 

más tárgyainak tisztelete 
 Tanuláshoz való viszonya: motivált, közömbös, passzív, figyelme koncentrált, figyelmetlen, 

szétszórt, kiegyensúlyozott, változó hangulatú, nyugtalan, elmélyült 
 Kooperatív munka: együttműködés, segítség adása, irányító szerep, elfogadó, passzív, öntörvényű, 

véleményalkotása, vitakészsége 
 Felelősségérzet 
 Az iskolai szokások ismerete 
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A magatartás értékelésének szempontjai 

A felsorolt szempontok nagy részének teljesülése esetén: 

Példás: 
 Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi; 
 Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti; 
 A házirendet betartja, s ezzel társainak jó példát mutat; 
 Felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő, együttműködő és 

jóindulatú, őszinte; 
 Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben; 
 Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes; 
 Igazolatlan hiányzása nincs. 

Jó: 
 Az a tanuló, akinek emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatók, de törekszik 

kijavításukra; 
 Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi; 
 A házirendet igyekszik betartani; 
 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek; 
 Igazolatlan hiányzása nincs. 

Változó: 
 Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, a közösségre nincs befolyása; 
 Viselkedésével szemben kifogás merül fel; 
 Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen; 
 Társaival szemben időnként durva, goromba, nem segítőkész; 
 Önértékelése, felelősségérzete és rendszeretete ingadozó; 
 Fegyelmezési fokozata: írásbeli osztályfőnöki megrovás; 
 1-2 igazolatlan órája van. 

Rossz: 
 Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz példát mutat 

társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek; 
 A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja; 
 A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván beszél, 

verekedik; 
 Fegyelmezési fokozata: igazgatói intés, rovó; … 
 Igazolatlan napjai vannak. 

 
Ünnepélyeken, rendezvényeken való aktív részvételért dicséretben jutalmazzuk tanulóinkat. 
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A szorgalom értékelésének általános szempontjai: 

 Tanulmányi munka: céltudatosság, törekvés, igényesség, figyelem 
 Munkavégzés: kitartás, megbízhatóság, rendszeresség, önállóság 
 Önálló munka fejlődése: feladatvégzés, önellenőrzés igénye, hibák önálló javítása, munkatempó, 

felelősi munkák, plusz feladatok vállalása, 
 Órai aktivitás: jelentkezés, tartós figyelem, közömbös, nem figyel 
 Kötelességtudat: precízség, ösztönözni kell, felszerelés, házi feladatok megoldása, 
 Kudarc tűrése: jobb teljesítményre sarkallja, elviseli, bezárkózik, agresszívvá teszi, feladja, sírással 

válaszol stb. 
 Rendszeretet: a környezet és saját felszerelés rendben tartása, tisztaság igénye 
 Tisztségek ellátása 
 Szorgalmi feladatok 

 
A szorgalom értékelésének szempontjai 

A felsorolt szempontok nagy részének teljesülése esetén: 

Példás: 
 Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb 

eredményre törekszik; 
 Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; 
 Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el. 
 Kötelességtudata magas fokú, 
 Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanyaga a 

tananyagon kívülire is kiterjed. 
 Felszerelése rendes, tiszta, hiánytalan. 
 Házi feladatát mindig elkészíti 

Jó: 
 A tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatot elvégzi, az órákra képességeihez mérten 

lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik; 
 Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát; 
 Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, a munkához való 

viszonya a tőle elvárható szintű; 
 Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 
 Felszerelése általában rendes, tiszta, hiánytalan. 
 Házi feladatát csak néha nem elkészíti 

Változó: 
 Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják 

egymást; 
 Önállóan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát; 
 Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; 
 Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel. 
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 Felszerelése gyakran hiányos, rendetlen. 
 Házi feladatát pontatlanul illetve hiányosan készíti el 

Hanyag: 
 A tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem végzi el; 
 Képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset vagy semmit sem tesz 

tanulmányi előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; 
 Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; 
 Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. 
 Legalább 1 elégtelen osztályzata van a bizonyítványában. 
 Felszerelése gyakran hiányos, rendetlen, gyakran nem hozza el. 
 Házi feladatát rendszeresen nem készíti el. 

 

ALSÓ TAGOZAT 

Ellenőrzés, értékelés 

A tanulmányi munka ellenőrzése 

A folyamatos ellenőrzés célja, hogy egyrészt visszajelzést adjon a pedagógus munkájának 

eredményességéről, másrészt, hogy rendszeres munkára szoktassa a tanulókat feltárva a teljesítmény és 

követelmény viszonyának arányát. 

Az ellenőrzés és értékelés akkor érheti el célját, ha sokoldalú (ismeretekre, azok alkalmazására, 

tevékenységekre irányul), ha objektív (fejlesztési követelményekhez igazodik), ha változatos (szóbeli, 

írásbeli, szöveges, osztályzattal történő), ha rendszeres. 

Formái: 
 a tanulói tevékenységek megfigyelése 
 folyamatos szóbeli, írásbeli számonkérés, 
 fogalmak, ismeretek, tények tartalmának számonkérése szóban és írásban 
 témakörök végén ellenőrző dolgozatok 
 kiselőadások, kísérletek kivitelezése 
 rajzok, ábrák, grafikonok értelmezése 
 önálló megfigyelések, adatgyűjtések megbeszélése 
 vetélkedők, versenyek 

Az alsóbb évfolyamokon a közvetlen ellenőrzés a legmegfelelőbb. A felsőbb évfolyamokon a kollektív, 

majd fokozatosan az önellenőrzés kialakítása a cél. 

Az ellenőrzés közvetlen visszajelzés: korlátozónak, de ösztönzőnek is kell lennie, és folyamatos 

visszacsatolással kell, hogy irányítsa a pedagógus és tanuló munkáját, ösztönözze a sikeres, színvonalas 
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teljesítmény elérésére. 

Ellenőrzés: 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának 

folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők a tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet 

a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az 

alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 

követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott 

– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a 

következők szerint történik: 

 Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést 
alkalmazunk. 

 A kilencedik évfolyamtól a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 
érdemjegyekkel minősítjük. 

 Az 1.-8. évfolyam félév zárásakor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel 
értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 
 JÓL TELJESÍTETT 
 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 
 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL 

A 9.-12. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban minden tantárgyat osztályzattal 

minősítünk: 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), 

elégtelen (1). (Az ellenörzőben a tanár a bulgáriai értekelési rendszert használhatja, ami 2-től 6-ig terjed).  

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból minden tanuló 

munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 
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A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tanár értesíti a mozaNaplón keresztül.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítmények egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 

történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a tanárok: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-44 % Elégtelen (1) 

45-59 % Elégséges (2) 

60-79 % Közepes (3) 

80-89 % Jó (4) 

90-100 % Jeles (5) 

 

Mérések 

Az ellenőrzés gyakran mérésekkel történik. A tanulói teljesítmények mérése a tanulás-tanítás minden 

részfolyamatában jelen van. 

A tanév elején valamint egy-egy témakör elkezdésekor diagnosztizáló méréssel győződjünk meg arról, 

hogy rendelkezik-e a gyerek a továbbtanuláshoz szükséges ismeretekkel. 

A folyamatos mérésekkel tudjuk nyomon követni a tanulók fejlődését, illetve tudjuk regisztrálni azokat a 

területeket és tanulókat ahol korrigálásra van szükség, így tudjuk személyre szólóan végezni a 

képességfejlesztést. 

Szóbeli és írásbeli számonkérésnél is fontos szempont, hogy többféle feladat megoldásából tevődik össze az 

ellenőrzés. 

Értékelés 

A mérésekkel ellenőrizzük a pedagógus és tanuló munkáját, ezt követi az értékelés. A tanuló 

teljesítményének elbírálásával kapcsolatban különbséget kell tenni az értékelés és osztályzatos minősítés 

között. 

Értékelésnél: jelezzük a sikeres munkát, a fejlődést, biztassuk, dicsérjük a tanulót, értékeljük a tanuló 

igyekezetét, önállóságát, jó ötletét, ügyességét, de mutassunk rá a hiányosságokra is. 
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Az osztályzatokkal történő minősítésnél a tantervi követelményt tekintjük irányadónak. 

Az értékelésnél, osztályozásnál figyelembe vett legfontosabb szempontok: 

 birtokában van-e a tanuló a megismert fogalmaknak, műveleteknek 
 tudja-e tudatosan alkalmazni az ismereteket 
 felismeri-e az összefüggéseket, képes-e ezeket a tanult módon kifejezni 
 mennyire igényes az adott munkával kapcsolatban 
 használja-e életkorának megfelelően a szaknyelvet 
 mennyire képes életkori sajátosságok figyelembe vételével a jelenségek közötti hasonlóságok és 

különbségek felismerésére 
 milyen szinten képes gondolatait világosan, szabatosan, logikusan kifejezni, megfogalmazni 
 mennyire képes önállóan ismereteket szerezni. 

Különösen a nemzetiségi nyelv tanítása során törekedni kell, hogy az értékelés a nyelvi készségek 

mindegyik alapterületére kiterjedjen. 

Szóbeli értékelésnél a szituációból való kiindulás a beszédre ösztönzés egyik legalkalmasabb módja. Ehhez 

elsősorban az adott szövegek és képek alapján történő beszélgetés, a kérdés-felelet beszédmódot, valamint a 

beszámolót használjuk fel. 

A szóbeliségben, kezdetben a reprodukálás az értékelés alapja, később produktív, önálló mondatalkotás az 

általános követelmény. 

Értékeléskor igyekezzünk a jót kiemelni, sokat dicsérni, hogy fokozatosan növekedjen a tanulók önbizalma, 

bátorsága, merjenek a tanult nyelven megszólalni. 

Osztályzattal történő minősítés foglalja magában mind a szóbeli, mind az írásbeli számonkérés fő területeit, 

a beszédértést, a beszédet és a fordítást, az írásbeli feladatokat és az írásbeli fordításokat az életkornak 

megfelelően. 

 

A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén, illetve a második 

évfolyam első félévének végén az osztályfőnök szöveges értékeléssel minősíti és ezt az elektronikus 

naplóba bejegyzi. A magatartás félévi és év végi osztályzatát a tanár az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. A félév végi osztályzatot az ellenörzőbe, az év égi osztályzatot a 

bizonyítványba és a törzslapra is be kell jegyezni. 
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GIMNÁZIUM 

Értékelés az 9-12. évfolyamokon 
 

 Az értékelés módja, formája Az értékelés rögzítése 
Év közben  érdemjegy (5,4,3,2,1) legalább 1-2 

db jegy tantárgyanként havonta* 
 dicséret, elmarasztalás, 
 piros pontok, + – jelek, 
 havonkénti magatartás és 

szorgalom értékelése 

 osztálynapló 
 ellenőrzőkönyv 

 
 ellenőrző könyv, 
 munkafüzetek, 
 osztálynapló, ellenőrző könyv 

Félévkor  érdemjegy (5,4,3,2,1) szaktárgyi 
dicséret, 

 a magatartás, szorgalom 
számjegyekkel. 

 ellenőrző könyv, 
 
 osztálynapló, 

 
Év végén  osztályzat: kitűnő (jeles + 

szaktárgyi dicséret az ált. isk. 
bizonyítványnál) jeles, jó, 
közepes, elégséges, elégtelen. 

 magatartás, szorgalom betűvel** 
 

 Bizonyítvány 
 
 
 
 - Bizonyítvány 
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

 

HELYZETELEMZÉS 

Az iskolánkban a gyerekek vendégtanulók, ide hetente egyszer jönnek szülői kisérettel az általános iskolai 

évfolyamokon. Lehetőségünk van szoros kapcsolatot tartani a szülőkkel, akik segítőkészek. Az Iskolában 

Szülői Tanács működik, amely segít a programok szervezésében, ugyanakkor a társadalmi kontroll 

orgánuma is.  

A legnagyobb veszély a gyerekek számára, hogy túlterheltek, ezért új tanulási módszerek elsajátítása, a 

játékosság és a szeretet központi szerepet játszanak a munkánkban.  

 

PRIORITÁSOK 

A helyzetelemzésből adódóan gyermekvédelmi tevékenységünk három fő területe: 

1. A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartása 

2. A partnerközpontúságnak megfelelően az együttműködés kialakítása a gyermekek érdekében az 

iskola és a szakmai társintézmények között 

3. A minőségbiztosítás és eszerinti gyermekvédelmi munka 

 
CÉLOK ÉS FELADATOK 

 a vonatkozó törvények ismerete és a változások figyelemmel kísérése 

 esélyegyenlőség biztosítása 

 sajátos nevelési igényű tanulók sikeres integrációjának elősegítése, támogatása 

 rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel 

 szoros együttműködés a Szülői Tanáccsal 

 továbbképzéseken való rendszeres részvétel 
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AZ ISKOLAI ÉLET MUNKARENDJE, HAGYOMÁNYOK 

 
A foglalkozásokat  

hétfőtől csütörtökig 16.30-tól tartjuk 

pénteken – 15.00 órátol 

szombaton – 10.00 órától  

Ünnepek 

A magyar ünnepek mellett a következő bolgár ünnepeket tartjuk meg: 
 
NEVE DÁTUM 

 
Évnyító  Szeptember 1. 

 
Bolgár felvilágosítók napja November 1. 

 
Karácsonyi ünneplés December 20.  

 
Martenica Március 1. 

 
Bolgár nemzeti ünnep Március 3.  

 
Bolgár kultúra napja 
 

Május 24. 

Gyereknap 
 

Június 1. 

Évzáró Június 15. 
 

Évvégi tanulmányi kirándulás Június 18-25. 
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A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS AZ ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 

 
A gyermek nevelésének két legfontosabb színtere: a család és az iskola. A minél eredményesebb nevelés 

érdekében összhangot kell teremteni e kettő között. Iskolánknak ezért különösen fontos a szülőkkel való jó 

kapcsolat kialakítása. A tanárok és a szülők kapcsolatának kölcsönös párbeszéden, őszinteségen és 

bizalmon alapul.  

A szülők rendszeresen tájékoztatást kapnak az iskola életéről, a gyermekük fejlődéséről. Pedagógiai 

programunkból megismerhetik az iskola nevelési céljait, módszereit, lehetőségeit.  

 
Szülői Tanács: 

 Segít a programok szervezésében 

 Társadalmi kontroll 

 Kapcsolattartás a szülőkkel  

 
A szülőkkel való kapcsolattartás, illetve a szülő tájékoztatásának formái 

1. Szülői értekezlet 

2. Fogadóórák 

3. Egyénileg megbeszélt konzultációk 

4. Nyílt tanítási hét – nyílt napok 

5. Közös programok 

 
A szülők írásbeli tájékoztatásának formái: 

1. Üzenő – tájékoztató – ellenőrző  

A gyermek tanulmányi előrehaladását, magatartásának értékelését tartalmazza. 

1. Iskolai hirdetőtablók, faliújságok, az iskolai élet eseményeiről és eredményeiről. 

2. Interneten a szülők rendszeresen kapnak tájékoztatás a felvett tananyagról, az iskolai programokról 

 
A szülői segítségnyújtás lehetősége az iskolának: 

 Az iskola alapítványának támogatása 
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JEGYZÉK A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FELSZERELÉSEKRŐL 
 
A fenntartó Bolgár Országos Önkormányzat 1062 Budapest, Bajza u. 44. sz. székhelyén, II. emeleten 
található 2 db tanterem, előcsarnok, tanári és igazgatói szoba, mellékhelyiségek 160 m2-en. 
 
I. HELYISÉGEK ADATAI 
Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, 
megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 
tartalmazzák. 
    
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
tanterem 2 db  58 m2 és 38 m2 
igazgatói iroda és 
nevelőtestületi szoba 

1 db 20 m2 

WC 2 db  
előcsarnok 1 db 44 m2 
   
   

 
 
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
 
Tanterem 1 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
tanulói asztalok 6 db  
tanulói székek 14 db  
nevelői asztal  1 db  
nevelői szék 1 db  
szekrény 4 db  
Digitalis tábla 1 db  
szeméttároló 1 db  
számítógép 4 db  
CD lejátszó 1 db  

 
 
 
Tanterem 2 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
tanulói asztalok 12 db  
tanulói székek 12 db  
nevelői asztal  1 db  
nevelői szék 1 db  
eszköztároló szekrény 1 db  
Digitalis tábla 1 db  
Tábla 1 db  
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Vetítő vaszon 1 db  
fogas 1 db  
szeméttároló 1 db  
CD-lejátszó 1 db  
Laptop 1 db  

 
 
Előcsarnok 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
garnitúra 1 db  
nagy szekrény 1 db  
alacsony szekrénysor  1 db  
Szövőszék  1 db  
tárgyaló nagyasztal 1 db  
fogas 1 db  
szeméttároló 1 db  

 
Nevelőtestületi szoba  
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
fiókos asztal 3 db  
szék 4 db  
görgős szék  2 db  
könyvszekrény 4 db  
nyomtató-másoló 1 db  

 
Igazgatói iroda 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
fiókos asztal 3 db  
görgős szék  3 db  
könyvszekrény 2 db  
alacsony szekrény 2 db  
fogas 1 db  
számítógép 1 db  
nyomtató-másoló 1 db  

 

 

  








