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ПРЕДГОВОР
Уважаеми колеги,
Книгата за учителя, която държите в ръцете си, е написана с разбирането, че Държавните образователни стандарти и новата учебна
програма по литература ще предизвикат у вас някои въпроси. Те произлизат от по-различния характер на посочените нормативни документи в сравнение с предишните. Новото е в това, че, от една страна,
се дава по-голяма свобода в работата на учителя, а от друга – със
строгото регламентиране на часовете за нови знания, за упражнения,
за преговор и обобщения работата се канализира в посока, която изисква намаляване на теоретизирането и струпването на нови знания.
Приоритетно се засилва работата, свързана с практическото прилагане на знанията и превръщането им в умения. За да се отговори на
това изискване, в учебника са представени конкретни уроци за нови знания, за упражнения, за преговор и за обобщения, като строго е спазено
процентното съотношение, определено от програмата. Предложените
теми са примерни. Така че те няма да ограничат учителите, които
искат да изградят урочната си система върху собствена интерпретация, а само ще им предложат модел за организиране на учебния материал според изискванията на новата програма.
Настоящата книга за учителя по литература за 5. клас представя
структурата на учебника на издателство „Булвест 2000“, в който за
всяка урочна единица е предложен пълен сценарий. Той е изграден върху
взаимната обвързаност, взаимната зависимост и взаимното осветляване между художествения текст и рубриките към него. Така е изградена пълна урочна система, в която добре е премислено мястото на всеки
отделен урок. Книгата ще облекчи работата на учителите при подготовката на уроците, като им помогне да оценят отделните сценарии,
да ги обвържат в урочна система и да ги използват рационално.
Книгата предлага и информация за електронния вариант на учебника и за помагалото „Комплект работни листове по литература за
5. клас“, което може да се прилага в работата на учениците в учебния
час и при самостоятелна работа.
От авторите
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В 5. КЛАС
ду тях, без да се извежда абстрактна тео
ретична информация и без да се използва
литературоведска информация, са получени
знания за художествените видове: приказка,
разказ, стихотворение, басня, народна песен,
поговорка, пословица и гатанка;
– на емпирично равнище у четвъртокласници
те е изградена начална представа за повторение, сравнение, епитет, олицетворение и за
тяхната художествена функция в изучавани
те фолклорни и литературни текстове.
Изградени са следните умения:
– да се разграничават на емпирично равнище
художествен и нехудожествен текст, проза и
стихове, диалог и монолог, повествование, опи-
сание и разсъждение;
– да се задават въпроси, да се отговаря на въ
проси и да се изказва мнение във връзка със
съдържанието на конкретен литературен
текст;
– да се откриват епизодите в повествовате
лен текст;
– да се изразява емоционално и оценъчно отно
шение към героите, към случката и поведе
нието на героите в художествения текст;
– да се сравняват близки по тематика худо
жествени текстове;
– да се включват учениците в групова дейност
за представяне в игрови и сценични форми на
изучавани литературни произведения (кук
лен театър, театър на маса, театър на сце
на, сценично представяне на творбата или
на отделен епизод и пр.).
Като дейности за задълбочаване на читател
ските представи широко са използвани:
– подборно четене;
– устен преразказ на епизоди от художествен
текст или на цялата творба, ако е малка по
обем;
– четене по роли, ако литературната творба
е в диалогична форма;
– изразително четене;
– словесно обрисуване на портрета на герой, на
описанието на обстановката или пейзажа;
– драматизация и сценично представяне на
драматизирания текст с помощта на учи
теля;
– илюстриране на епизоди от изучаваното ли
тературно произведение или изобразяване
на серия от илюстрации по неговия сюжет.

Пети клас стои в началото на прогимназиалния
етап в средното училище, затова е един осново
полагащ момент в литературното развитие на
учениците. От психологическа гледна точка това
се обуславя от възрастовите особености на учени
ците, а от литературоведска и методическа глед
на точка – от факта, че обучението се поставя на
нова основа. Това налага, в сравнение с работата в
началния курс, да се промени подходът към литера
турния текст. Сменят се съответно и методичес
ките форми на работа. Понятията от теория на
литературата се изясняват по-пълно, но винаги на
емпирично равнище.
Преходът към нов етап в литературното обу
чение трябва да бъде направен по начин, който да
осигури връзка с работата в началния курс, за да
не се смутят учениците от промяната в подхода.
За целта трябва умело да бъдат използвани техни
те знания и умения за работа върху художествен
текст, познанията им за литературните жанрове
и стилистичните фигури, уменията да преразказ
ват и да съчиняват. Това налага да се познава изу
ченото до четвърти клас.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ЛИТЕРАТУРА ДО 4. КЛАС
В пети клас, който е начален за прогимназиалния
етап на основната образователна степен, започ
ва процесът на формиране на литературна компе
тентност, която ще се развива и усъвършенства
в целия среден курс. В резултат на обучението по
литература в края на четвърти клас учениците
трябва да са овладели определен обем от знания,
умения и отношения, формиращи литературната
компетентност, чрез която се достига до опреде
лено равнище на социокултурна компетентност.
От своя страна, социокултурната компетент
ност съдейства за развитието на литературната
компетентност и заедно с това те се проявяват
в комуникативните практики на устното и писме
ното общуване.
В каква степен е литературната подготовка
на учениците, когато започва литературното
обучение в пети клас:
– формирани са начални представи за худо
жествената образност;
– в практически план, чрез сравняването и
търсенето на общото и различното меж
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ВЪЗРАСТОВИТЕ ОСОБЕНОСТИ
НА ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ
И ВЪЗПРИЕМАНЕТО И ОСМИСЛЯНЕТО
НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕКСТОВЕ

[...] е появата у него на представата за това, че
той вече не е дете“.1
Независимо обаче от това, че се мислят за голе
ми и се стремят да се държат като големи, пето
класниците си остават още деца: отличават се с
повишена емоционалност и богато въображение,
трудно концентрират вниманието си за дълго
време върху едно и също нещо, лесно се възмуща
ват, отличават се с бурни реакции. Затова е не
обходимо отношението към тях да бъде като към
големи ученици, но да се помни, че все още са деца.
За да се задържи вниманието им, трябва да се смѓ
нят различни дейности: в часа може да се „поче
те“, „попише“, „поговори“, „порисува“, „поиграе“,
„попее“ и т.н. Точно повишената емоционалност,
богатото въображение и бурното изживяване оп
ределят въодушевеното възприятие на художест
вения текст. Юношите лесно се „заразяват“ от
чувството на автора, представят си живо изобра
зените картини и герои, нещо повече: лесно сами
фантазират и изразяват чувства. Според Л. С. Ви
готски творческите способности на десет-двана
десетгодишните най-пълно се проявяват точно в
областта на литературата. Засилва се интересът
към изкуството като цяло. Предишните вкусове и
симпатии се поставят на преоценка. В тази въз
раст увлеченията са насочени повече към подвизи,
героика, приключения. Предпочитанията са към ге
рои, носители на силни и ярки страсти. Мечтите
и въображението са толкова живи, богати и завла
дяващи, че често водят до сливане на реалното с
въображаемото.
Чувството, че са големи вече, кара юношите да
отхвърлят подчертаната фантастика. Приемат
приказките като „неправдоподобни“, предназначени
за деца, но обичат да четат приказки. Десет-двана
десетгодишните ученици все още имат наивно-реа
листично отношение към художествения текст и в
цялост към изкуството. Това лесно пробужда въоб
ражението им – могат да си представят и опишат
нещо, което не са виждали (например море или дво
рец), бурно реагират на прочетеното. Личи стреме
жът им да се „видят“ в повествованието, говорят за
героите като за свои познати, готови са да „попра
вят“ писателя, отхвърлят книги с тъжен край, искат
непременно да възтържествува справедливостта.
Когато оценяват литературни герои, се ръководят
само от нравствени критерии: приемат доброто –
отхвърлят злото; възхищават се от силния, находчи
вия, смелия – презират слабия, глупавия, страхливия.
При учениците от началния курс наивно-реа
листичното възприемане на даден текст е нещо
естествено. Това е така, защото, както пише пси
хологът Божович: „Конкретността на детското
мислене не е случайна: тя е свързана... с неговата
потребност колкото се може по-широко и по-пъл

Същността на феномена художествена словесност не може да бъде изяснен от учителя и разбран
от учениците, ако не се познават и не се отчитат
психофизическите особености на петокласниците.
Различни науки като психология, педагогика, ме
тодика, социология, литературознание и др. се
занимават с проблемите, свързани с възприема
телните способности на учениците. Вече много
се знае за ученика като читател, за закономерно
стите в неговото литературно развитие, както
и за зависимостта между възрастови особености,
житейски опит и литературно образование.
Психолозите определят три основни стадия в
развитието на младежите: ранна юношеска въз
раст (10 – 12 години), старша (зряла) юношеска въз
раст (13 – 14 години) и период на ранна младост
(15 – 18 години).
Учениците от пети клас на българското учили
ще можем да съотнесем към първата възрастова
група: ранната юношеска възраст (10 – 12 години).
Наистина литературното и общото умствено
развитие на учениците се формират по различни
закони, но е несъмнено, че между тях съществува
връзка. Поради това според изследователите гра
ниците на основните етапи в литературното
развитие на учениците в общи линии съвпада с ха
рактерните особености на посочените възрасто
ви групи. Разбира се, трябва да се има предвид, че
всяко деление на подрастващите във възрастови
групи е условно, тъй като развитието на децата
зависи не само от възрастта, но и от най-различни
фактори: от вътрешното израстване на всеки чо
век, от социалните, битовите, психологическите
условия, при които той живее и се възпитава, и
не на последно място – от неговите индивидуални
възможности.
Във възрастовата характеристика на ученици
те от една възрастова група, въпреки различията,
които има дори в един клас, са налице и редица общи
тенденции. Ще набележим точно тези общи черти
в развитието на учениците от пети клас, защото
те трябва неминуемо да бъдат отчитани, за да се
постигне следването на принципа достъпност.
Ранната юношеска възраст, в която са пето
класниците, обхваща годините, когато те откри
ват за себе си нов свят от преживявания, подбуди
и влечения. Това прави техните възприятия мно
го по-сложни от тези на учениците от началните
класове. По-сложно става и отношението към све
та, който ги заобикаля. Според психолозите: „Главно и специфично ново в личността на юношата

Возрастная и педагогическая психология. М., 1973,
с. 106.
1
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но да се запознае с явленията от света, да получи
достатъчно знания и навици...“.2
В пети клас обаче вече трябва читателската
култура на учениците да се издигне на ново рав
нище. Това означава да се развива естетическото
възприемане, възпроизвеждащото въображение,
логическата мисъл, паметта, т.е. учениците тряб
ва да бъдат възпитавани да мислят литературно.

„Очаквани резултати от обучението в края
на класа“);
•• теми от учебното съдържание в две основ
ни области. Първата обхваща три кръга –
Митологичен модел за света, Фолклорен модел
за света и Различни разкази за човека и света.
Втората включва теми за развиване на кому
никативните компетентности в компонен
та литература.
•• препоръчително процентно разпределение
на учебните часове за годината;
•• таблица със специфичните методи и форми
за оценяване на постиженията на учениците;
•• таблица с дейностите за придобиване на
ключови компетентности, както и меж
дупредметни връзки.
Новост в Учебната програма е визията, че чрез
връзките между обучението по литература и дру
гите учебни дисциплини в 5. клас трябва да се из
градят следните ключови компетентности:
•• умения за общуване на чужди езици;
•• дигитална компетентност;
•• умения за учене;
•• социални и граждански компетентности;
•• културна компетентност и умения за изразя
ване чрез творчество.
Програмата е съобразена с новата система
на видовете училищно образование по степени и
етапи. Тя дава възможност да се представи отно
сително завършен цикъл в литературната подго
товка на учениците в края на всеки отделен етап:
•• на прогимназиалния етап (след 7. клас);
•• на първия гимназиален етап (след 10. клас);
•• на втория гимназиален етап (след 12. клас).
В новата Програма е видим стремежът да се
ограничи претоварването на учениците с теоре
тична информация. Той се проявява в инструкция
та за препоръчително разпределение на часовете:
37% – за нови знания; 44% – за упражнения; 12% – за
преговор и обобщения и 7% за контролни и клас
ни работи. Рязко е намален броят на художестве
ните текстове, които се изучават (в сравнение с
предишните програми по литература за 5. клас).
Предвидени за усвояване са само пет нови поня
тия. Дава се възможност да се изяснят по-пълно и
задълбочено литературните понятия, изучени от
1. до 5. клас.
Учебното време, освободено по този начин, ще
бъде оползотворено, като се запълни с дейности,
които имат отношение към:
•• развиването на умения за четене на тексто
ве от различни източници (вкл. електронни) с
цел извличане и осмисляне на информацията;
•• усъвършенстване на уменията за възприема
не и анализиране на художествени текстове;
•• развиването на умения за създаване на тек
стове (трансформиращ преразказ, разказ по
въображение, разказ по зададени опори).

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
Основната цел на обучението по литература в
5. клас е насочена към овладяване на базисни знания,
умения и отношения, свързани с митологията, с
фолклора и с литературата и с изграждането на
литературни и социокултурни компетентности
на ученика.
Обучението по литература се организира в
три области: социокултурна, литературна и комуникативна.
Очакваните резултати в областта:
•• на социокултурните компетентности са
свързани с различаването на основните нор
ми и ценности, характерни за традицион
ната общност, както и с разбирането на
основни принципи и конфликти на митоло
гичния и на фолклорния модел за света, проя
вени в словесни произведения. Тези културни
специфики се очаква да бъдат съотнасяни с
непосредствения житейски опит на ученика.
•• на литературните компетентности са на
сочени към разчитането на изображенията
на света и човека в различни като културен
произход и жанр текстове – с обяснения на
жанрово специфичната им структура и с тъл
куване на езиково специфичните им послания.
•• на комуникативните компетентности в
5. клас са свързани с уменията за създаване и
възприемане на реч както откъм смислова
та є, така и откъм действената є страна,
а също и с уменията за езиково посредни
чество и с интерактивните умения на уче
ника за културно изразяване и творчество.
В учебната програма като комуникативни
се определят компетентностите на учени
ците да възприемат и да създават различни
текстове.
Учебната програма по литература е основен
документ за цялостната организация и провежда
нето на обучението в 5. клас. Тя включва:
•• кратко представяне на основния є замисъл;
•• части от Държавните образователни стан
дарти, които се отнасят за учебно-възпита
телния процес по литература в 5. клас (вж.
Божович, Л. И. Личность и ее формирование в дет
ском возрасте. М.,1968, с. 145.
2
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Из приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ,
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ)
И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

•• Запознаване с моралните норми и ценности,

формирани в историческото развитие на чо
вешки базисни за осмисляне на света модели
– митичен, фолклорен и литературен
•• Овладяване на знания и придобиване на уме
ния, които дават възможност за пълноценно
общуване като специфична, обогатяваща лич-
ността комуникация
•• Развиване на способността за съпоставка
между личния опит и образа на света, раз
гърнат в художествените текстове, и към
изграждането на способност за критическо
мислене и формиране на гражданска позиция

1 Компетентности в областта на българския
език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните нау
ки и на технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразя
ване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото разви
тие, за здравословен начин на живот и спорт

Област на
компетент
Знания, умения и отношения
1
ност
Социокултур В резултат на обучението ученикът:
ни компе
Различава основни ценности и норми, характерни за
тентности митокултурната, за фолклорната, за етническата
национална и за гражданската национална общност, и ги
съпоставя със своя опит.
Определя заложени в текста проблеми, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.
Свързва изучените творби с имената на техните авто
ри и с героите, сюжетите и мотивите им.
Обосновава чрез примери от художествения изказ и оце Х
нява естетическо въздействие на фолклорен и на литера
турен текст.

Литератур
ни компе
тентности

Самостоятелно подбира четива и използва различни
информационни източници, за да изпълни комуникативна
или творческа задача.

Х

Различава характерни особености на митологичния, на
фолклорния и на литературния образ на света и тълкува
такива образи в конкретни текстове.

Х

Разпознава жанрове на словесността и описва изучените
текстове съобразно жанровите им характеристики.
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Х

Х

Х
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Х

Х

Х

Х
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Област на
компетент
ност

Знания, умения и отношения

Разпознава текстови структури, структурни елементи
и обяснява функциите на тези елементи и отношенията
между тях в изучените художествени текстове.
Различава необичайни употреби на езика в художествен
текст и обяснява значението им за посланието на тек
ста.
Комуника
Създава в устна и в писмена форма с комуникативна
тивни компе задача:
тентности
– характеристика на герой;

1

2

3

4

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

– кратък отговор на литературен въпрос;
– разказ по въображение, разказ по преживяно, разказ по
зададени опори;

Анализира сполучливостта на свои и на чужди тексто
ве според осъществяването на комуникативната им
задача.

8

Х

Х

Х

Х

8
Х

– описание на обстановка в художествен текст, описа
ние на пейзаж в художествен текст;

– сбит преразказ, трансформиращ преразказ.
Спазва книжовните езикови правила.
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Приложение № 8, т. 8

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА ЗА V КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по литература в V клас е насочено
към овладяване на базисни знания, умения и отно
шения, свързани с митологията, с фолклора и с ли
тературата и с изграждането на литературни и
социокултурни компетентности на ученика.

в различни като културен произход и жанр тек
стове – с обяснения на жанрово специфичната им
структура и с тълкуване на езиково специфични
те им послания.
В учебната програма като комуникативни ком
петентности се определят компетентностите
на учениците да възприемат и да създават различ
ни текстове.

Очакваните резултати в областта на социокул
турните компетентности са свързани с различава
нето на основните норми и ценности, характерни
за традиционната общност, както и с разбиране
то на основни принципи и конфликти на митоло
гичния и на фолклорния модел за света, проявени
в словесни произведения. Тези културни специфики
се очаква да бъдат съотнасяни с непосредствения
жизнен опит на ученика.
Очакваните резултати в областта на лите
ратурните компетентности са насочени към
разчитането на изображения на света и човека

Очакваните резултати в областта на комуни
кативните компетентности в V клас са свързани с
уменията за създаване и възприемане на реч както
откъм смисловата є, така и откъм действената
є страна, а също и с уменията за езиково посредни
чество и с интерактивните умения на ученика за
културно изразяване и творчество.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
НА КОМПЕТЕНТНОСТ
СОЦИОКУЛТУРНИ
Различава основни ценности и норми на митокултурната (традиционната) общност.
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Определя в изучавани текстове проблеми и конфликти, специфични за митологичния и за
фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях.
Разпознава по откъс от изучавано произведение неговия автор и (заглавието на) само
то произведение.
Свързва имена на герои от изучавано произведение с името на неговия автор и със загла
вието на произведението.
Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра, с имена на герои от произ
ведението, със сюжета и мотивите му. Oпределя начини, по които (откъс от) конкре
тен фолклорен и литературен текст въздейства естетически, и се обосновава чрез
примери от художествения изказ.
Самостоятелно подбира четива и използва различни информационни източници, за да
изпълни конкретна изследователска задача.

ЛИТЕРАТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Различава характерни особености на пространството и времето в изучавани митоло
гични и фолклорни текстове.
Различава основни персонажи на мита и основни за фолклора герои и конфликти.
Съпоставя различни митически версии за Сътворението/Началото на света и обяснява
разликите помежду им.
Тълкува образи на света в изучавани фолклорни текстове.
Познава значението на следните жанрове на словесността: мит, вълшебна (фолклорна)
приказка, разпознава техни жанрови характеристики и тълкува текстове на легенда,
вълшебна (фолклорна) приказка, народна песен съобразно конкретните проявления на
жанра.
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ОБЛАСТИ
НА КОМПЕТЕНТНОСТ

КОМУНИКАТИВНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
Познава значението на понятието сюжет.
Съпоставя изучаван мит и изучавана легенда, разказващи за едно и също събитие, и обяс
нява сходства и различия помежду им.
Съпоставя изучавани приказки на различни народи, обяснява сходства и различия помеж
ду им и оценява значението им за културното многообразие.
Обяснява отношения между герои в изучаван текст.
Различава в приказните опозиционни двойки герои различни аспекти на фолклорния образ
на човека.
Различава в изучаван художествен текст приписване на специфично човешки характе
ристики на животно, на предметен или на природен обект и обяснява значението им за
изграждането на смисъла на (откъс от) текста.
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Създава в устна форма разказ по въображение с цел да изрази творчески представи,
преживявания, чувства.
Създава в писмена форма разказ по зададени опори – тема, начало и/или край, с цел да:
изрази творчески представи, преживявания, чувства; заинтригува възприемателя с раз
казваната история.
Анализира и критично оценява сполучливостта на свои или чужди (в устна или в писмена
форма) според осъществяването на комуникативната им задача: разказ по въображе
ние, трансформиращ преразказ, разказ по зададени опори – тема, начало и/или край.
Спазва книжовни езикови правила.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

І. Митологичен
модел за света

Различава характерни особености на митологичния модел за света.
Познава значението на понятието мит и разпознава негови характерни
черти.
І.1. Древногръцки
Идентифицира в древногръцки мит за произхода на боговете подобия
мит за произхода та, разликите и конфликтите между боговете и хората.
на боговете (пре Различава основни персонажи и характерни особености на простран
разказан от Петър ството и времето в древногръцки мит за произхода на боговете.
Кърджилов)
Намира и извлича информация от древногръцки мит за произхода на све
та/на боговете с оглед на конкретна изследователска задача.
І.2. Библейски раз Идентифицира в библейски разказ за Началото на света подобията и
каз за Началото на разликите между Бог и човека.
света, преразка
Различава основни персонажи и характерни особености на простран
зан или откъс от
ството и времето в библейски разказ за Началото на света.
„Битие”
Намира и извлича информация от библейски разказ за Началото на света
с оглед на конкретна изследователска задача.
ІІ. Фолклорен мо
Различава основни ценности и норми на традиционната общност, свър
дел за света
зани с опозицията свое – чуждо.
Съпоставя отношенията между човека и традиционата общност със
своя опит.
Различава характерни особености на фолклорния модел за света.
ІІ.1. „Господ и
Разпознава жанрови характеристики на легендата „Господ и дяволът
дяволът правят
правят света“.
света“
Тълкува легендата „Господ и дяволът правят света“ съобразно кон
кретните проявления на жанра.
Съпоставя библейския разказ за Началото на света и легендата „Господ
и дяволът правят света“ и обяснява сходства и разлики помежду им.
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Нови понятия
мит

Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Определя в „Господ и дяволът правят света“ проблеми и конфликти,
специфични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си
опит и обосновава позиция по тях.
ІІ.2. „Тримата
Познава значението на понятието вълшебна (фолклорна) приказка и раз
братя и златната познава нейни жанрови характеристики, проявени в „Тримата братя и
ябълка“
златната ябълка“.
Тълкува приказката „Тримата братя и златната ябълка“ съобразно кон
кретните проявления на жанра.
Определя в „Тримата братя и златната ябълка“ проблеми и конфликти,
специфични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си
опит и обосновава позиция по тях.
Познава значението на понятието сюжет.
Оценява завършека на приказката „Тримата братя и златната ябълка“
във връзка с нейния сюжет.

вълшебна
(фолклорна)
приказка

ІІ.3. „Златното
момиче“

приказни
опозиционни
двойки
герои

Различава характерни особености на пространството и времето в
приказката „Златното момиче“.
Различава в приказните опозиционни двойки герои от приказката
„Златното момиче“ различни аспекти на фолклорния образ на човека.
Тълкува приказката „Златното момиче“ съобразно конкретните прояв
ления на жанра.
Определя в „Златното момиче“ проблеми и конфликти, специфични за
фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава
позиция по тях.
ІІ.4. „Троица братя Разпознава жанрови характеристики на народна песен, проявени в „Трои
града градяха“
ца братя града градяха“.
Тълкува народната песен „Троица братя града градяха“ съобразно кон
кретните проявления на жанра.
Определя в „Троица братя града градяха“ проблеми и конфликти, спе
цифични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и
обосновава позиция по тях.
ІІ.5. Фолклорен/
традиционен
календар

Познава значението на понятието ритуал и на различаването делник –
празник за фолклорната общност.
Познава основни празници от фолклорния/традиционния календар: Коле
да, Великден, Пасха, Курбан байрам, Гергьовден.
Самостоятелно подбира четива и използва различни информационни
източници, за да изпълни конкретна изследователска задача.

ІІІ. Различни
разкази за човека
и света

Разпознава основни ценности и норми на традиционната общност и
разбира тяхната трансформация в „Хайдути“.
Различава основни герои в „Хайдути“ и тълкува постъпките им, съотна
сяйки ги с основни ценности и норми на традиционната общност, както
и с личния си опит.
Разпознава образи на народната песен, изграждани в „Хайдути“.
Различава характерни особености на пространството и времето в
„Хайдути“.

ІІІ. 1 „Хайдути“
(Хр. Ботев)

ІІІ.2. „Легенда за
рома“ (откъсът
с легендата от
приказката,
преразказана от
Михаил Георгиев)

Различава основни герои и характерни особености на пространството и
времето в „Легенда за рома“.
Тълкува „Легенда за рома“ съобразно конкретните проявления на жанра.
Определя в „Легенда за рома“ проблеми и конфликти, специфични за
фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава
позиция по тях.
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сюжет

ритуал

Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

ІІІ.3. „Главатарят, Обяснява значението на сюжета в приказката „Главатарят, който искал
който искал да
да плени месечината“.
плени месечината“ Тълкува приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“
съобразно конкретните проявления на жанра.
Определя в „Главатарят, който искал да плени месечината“ проблеми
и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.
Различава основни герои и характерни особености на пространството и
ІІІ.4. „Котаракът
времето в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“.
Наставник, или Ко Обяснява значението на сюжета в приказката „Котаракът Наставник,
таракът в чизми“ или Котаракът в чизми“.
(Ш. Перо)
Тълкува приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
съобразно конкретните проявления на жанра.
Различава в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
приписване на специфично човешки характеристики на животно и обяс
нява значението им за изграждането на смисъла на текста.
ІІІ.5. „Грозното
Различава основни герои и характерни особености на пространството и
патенце“
времето в приказката „Грозното патенце“.
(Х. Кр. Андерсен)
Тълкува приказката „Грозното патенце“ съобразно конкретните прояв
ления на жанра.
Оценява завършека на приказката „Грозното патенце“ във връзка с ней
ния сюжет и с личния си опит.
Различава в приказката „Грозното патенце“ приписване на специфично
човешки характеристики на животно и обяснява значението им за из
граждането на смисъла на текста.
ІІІ.6. Из „Похити
Различава в откъси от „Похитителят на мълнии“ характерни особенос
телят на мълнии“ ти на вълшебната приказка и обяснява отношения между героите на
(Рик Риърдън):
творбата.
подбрани откъси
Съпоставя откъси от „Похитителят на мълнии“ с древногръцки мит, с
от X глава
„Тримата братя и златната ябълка“ и/или с „Котаракът Наставник, или
Котаракът в чизми“, обяснява сходствата и различията между сюжети
те им и оценява значението им за културното многообразие.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 17 часа върху следните теми:
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Трансформиращ Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидак
преразказ
тическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.
Разказ по
въображение

Създава в устна и в писмена форма разказ по въображение с цел да изрази
творчески представи, преживявания, чувства.
Спазва правилата на книжовния изговор, а в писмена форма – книжовни
езикови правила.
Поставя логическо ударение на подходящо място.

Разказ по
зададени опори:
тема; начало и/
или край

Създава в писмена форма разказ по зададени опори с цел да: изрази твор
чески представи, преживявания, чувства; заинтригува възприемателя с
разказваната история.
Спазва книжовни езикови правила.
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Нови понятия
трансформи
ращ преразказ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в V клас е
170 часа – 85 часа за български език (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности)
и 85 часа за литература (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности).
Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в V клас е
5 часа – 2,5 часа за български език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и
2,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности).
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания
37%
За упражнения
44%
За преговор
6%
За обобщение
6%
За контролни и за класни работи
7%
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка:
Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания
Оценки от контролни и от класни работи
Оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на домашни работи,
работа по групи и др.)

60%
20%
20%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Ключови
компетентности

Умения за общуване
на чужди езици

Дигитална
компетентност

Умения за учене

Социални и
граждански
компетентности
Културна
компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество

Дейности и междупредметни връзки

Съпоставя превод от/на чужд език като форма на езиково посредничество с различни
те видове преразказ като други форми на същото комуникативно умение.
Съпоставя изучавани в часовете по литература текстове с текстове, изучавани в
часовете по чужд език, въз основа на обща културна и/или жанрова принадлежност.
Представя теоретични знания например за сюжет, за персонажна система чрез диги
тални средства.
Използва мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна изследо
вателска задача.
Планира работата си с помощта на различни видове справочни материали.
Използва книги от електронни библиотеки и от други електронно базирани информа
ционни източници за изпълнение на конкретна изследователска задача.
Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или на комуникативни за
дачи, както и при учене с цел определяне на силните и слабите си страни, на своя стил
на учене.
Съпоставя и различава нормите и ценностите, валидни в традиционната, във фол
клорната и в съвременните общности, регламентиращи/регулиращи взаимоотношени
ята между индивида и общността.
Съпоставя и различава историческите, митическите и фолклорните разкази и образи
на света, създадени от различни общности.
Изразява впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на
различни езици – вербален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален.
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
НА ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“
Учебният комплект по литература за 5. клас
на издателство „Булвест 2000“ включва учебник,
електронен вариант на учебника, комплект работни листове, книга за учителя. Всички компоненти
от учебния комплект са съобразени с Държавните
образователни стандарти за учебно съдържание
по литература за 5. клас и с учебната програма
по литература за 5. клас от 2015 г. Учебникът по
литература, електронният му вариант и работ
ните листове са свързани помежду си методиче
ски и структурно, като взаимно се допълват. Само
използването на целия комплект дава възможност
на учителите да работят през цялата година пъл
ноценно и целенасочено както в задължителните,
така и в избираемите часове по литература. Ре
ализирането на очакваните резултати, заложени
в програмата, може да се постигне, ако се следва
предложения в учебника и в помагалата методиче
ски апарат.

те особености на петокласниците. Учителите ще
бъдат улеснени от включените отделни уроци за
нови знания и за упражнения. Темите на различните
видове уроци са изписани на подложки с различен
цвят, което ги прави лесно разпознаваеми.
Очакваните резултати, заложени в програмата,
се постигат благодарение на това, че всички уро
ци към един художествен текст са взаимно свър
зани и йерархически подчинени на водещата тема
в интерпретацията. За реализацията на уроците
от голямо значение са логически добре подбраните
рубрики, които дават знания, припомнят знания,
организират самостоятелното мислене на учени
ците и прилагането на наученото. Рубриките са:
Да припомним наученото – припомня и зат
върждава знания от предишни класове.
Да разчетем текста – предлага въпроси и за
дачи, които осигуряват възможности за различни
прочити на текстовете. Към някои по-трудни
въпроси има редица помощни, които подпомагат
учениците да проникнат по-задълбочено в текста
и да постигнат неговото по-пълно осмисляне.
Да знаем повече – поднася знания, необходими
на петокласниците, за осмислянето на заложените
в текстовете образи, картини, послания и др.
Да четем с разбиране – представя примерни
анализи на изучаваните художествени текстове и
помага на учениците да отговорят на въпросите
от рубриката „Да разчетем текста“.
Енциклопедия – дава сведения от различни об
ласти на науката и живота.
Да приложим наученото – съдържа конкретни
задачи, чрез изпълнението на които се формират
умения за създаване на устен и на писмен текст, за
екипна работа по проект и др.
Дискусионен клуб – предлага теми за дискусии,
които свързват изучаваните художествени тек
стове с проблемите в реалния живот и дават въз
можност да се защити лична позиция.
Да проверим – предлага тестови задачи за про
верка, оценка и самооценка на знанията и умения
та. Рубриката се появява в два случая – в последно
то упражнение към изучаван художествен текст и
в края на раздел. В първия случай рубриката съдър
жа пет тестови задачи. Във втория (за установя
ване на равнището на знанията и уменията в нача
лото на учебната година, след всеки раздел и в края
на учебната година) се предлагат два варианта на
примерни тестове по13 задачи (12 – с предложени
отговори, от които верен е само един, и 1 – за
създаване на писмен текст).

1. Учебникът по литература
за 5. клас – съдържателни, структурни
и функционални особености
Структурата на учебника по литература за
5. клас се определя от спецификата на литерату
рата като изкуство и като учебен предмет, от
конкретните цели и задачи (според ДОС) и от пси
хофизическото равнище на учениците.
В учебника се следва традиционният за прогим
назиалния курс на българското училище христома
тиен принцип. Представят се художествени образ-
ци от митологията, фолклора и литературата,
предвидени за изучаване от учебната програма.
В началото на учебника са обяснени рубриките
към уроците и условните знаци, използвани в него.
Включен е и пътеводител, чрез който учениците
могат лесно да се ориентират в структурата на
учебника.
Текстовете са придружени от богат илюстра
тивен материал, който по различен начин онагле
дява смисъла на изучаваните произведения.
Уроците са организирани в четири раздела, оп
ределени от Учебната програма:
I. Митологичен модел за света
II. Фолклорен модел за света
III. Различни разкази за човека и света
IV. Да можем добре да говорим и да пишем
Към всеки художествен текст е предложена
пълна урочна система. Тя е определена от смисло
вата натовареност на текста и от възрастови
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•• различни

по формат тестови задачи за
проверка, оценка и самооценка на знанията и
уменията на учениците.
Електронният вариант на учебника по литера
тура за 5. клас дава на учителя следните възмож
ности:
•• да преподава предвиденото от програмата
учебно съдържание, като активизира различ
ни рецептори на учениците и по този начин
да оптимизира възприемането и осмисляне
то на информацията;
•• да актуализира своевременно и в желан обем
информация, изучавана в предишни часове;
•• да затвърдява знания и умения, при овладя
ването на които учениците срещат труд
ности;
•• да олекотява осмислянето на учебното съ
държание чрез акцентиране върху отделни
елементи от урока, като използва всички
инструменти, които предоставя софтуер
ният продукт;
•• да онагледява учебния материал чрез визуал
ни и звукови средства;
•• да въвежда по своя преценка допълнителна
информация по всяка тема от включеното в
учебниците съдържание;
•• да осъществява ефективни междупредмет
ни връзки;
•• да повишава качеството на проверката и
оценката на знанията и уменията, овладени
от учениците, чрез използване на мултиме
дийно представени задачи с разнообразен
формат.
Чрез използването на електронния вариант на
учебника по литература за 5. клас в обучението се
прилага на практика дидактическият принцип нагледност.
Работата с електронния вариант на учебника
не трябва да е самоцелна. Необходимо е използва
нето му по време на уроците да се съчетава функ
ционално с традиционните средства на обучение.

В урочната система строго определено място
имат уроците за обобщение и за преговор.
След всеки раздел е предвиден урок за обобще
ние. Той синтезира и свързва всички теми и проб
леми в изучените художествени текстове от
раздела. В него чрез съпоставки между изучените
произведения се извеждат принципни положения и
се дават фонови знания.
Уроците за преговор са в началото и в края на
учебника.
За да се научат учениците да учат самостоя
телно и да прилагат придобитите умения (за ана
лизиране, за съпоставяне, за отчитане на ролята
на някои художествени средства и др.), авторите
на учебника предлагат 8 приложения. В тях се из
веждат систематизирано, синтезирано и в алго
ритъм различни типове знания например: как се
отговаря на въпрос към художествен текст; как се
сравняват два текста, как се създават трансфор
миращ преразказ, разказ по въображение, разказ по
зададени опори и др.

2. Особености на електронния вариант
на учебника по литература за 5. клас
Електронният вариант на учебника по лите
ратура за 5. клас на издателство „Булвест 2000“ е
предназначен за работа в клас под непосредстве
ното ръководство на учителя. Той може да под
помогне преподавателите при подготовката им
за провеждане на уроците и да направи груповата
работа с учениците в час по-забавна, по-интерес
на и по-успешна чрез използването на разнообразни
електронни продукти, осигуряващи прилагането
на съвременни интерактивни методи и техники
в учебния процес.
Електронният вариант на учебника
по литература за 5. клас включва:
•• всички урочни статии от книжното тяло
на учебника, достъпни като електронен про
дукт;
•• аудиоматериали, съдържащи изпълнения на
изучавани художествени текстове;
•• мултимедийни разработки с информация за
живота и творчеството на изучаваните ав
тори;
•• графични материали, включващи отделни
фотографии и галерии със снимки, онагледя
ващи изучаваните текстове;
•• интерактивни задачи и упражнения към
изучаваните текстове с разнообразен фор
мат;
•• алгоритми и образци за създаване на различ
ни видове преразкази и съчинения;

3. Специфика на комплекта работни
листове по литература за 5. клас
Помагалото е предназначено да организира ра
ботата на учениците в часовете по литература
и да ги направи по-активни. С него се цели да се
помогне на петокласниците и в самоподготовка
та им у дома, да им се даде възможност по-задъл
бочено и пълноценно да усвоят предвиденото от
програмата учебно съдържание.
Упражненията и задачите в работните листо
ве дават възможност на преподавателите да про
верят наученото от учениците под формата на
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домашни или на контролни упражнения. Чрез тях
могат да получат конкретна обратна информация
за усвоените знания и умения, както и да преценят
развитието на своите ученици, като проследят
работата им в помагалото в рамките на срока или
на учебната година.
Тъй като във всеки работен лист е предвидено
място за изпълнение на задачите, помагалото за
мества необходимостта от тетрадки за домаш
на работа, за писмени упражнения и за контролни
работи.
Комплектът съдържа общо 25 работни листа
и 13 примерни теста. Тринайсет от работните
листове са върху художествените текстове, пред
видени за изучаване от програмата по литерату
ра за 5. клас. Задачите и упражненията към всяко
произведение са разнообразни по съдържание и по
начин на изпълнение – подреждане на епизоди, от
белязване на верни или грешни твърдения, опреде
ляне на взаимоотношения между герои, посочване
на качества на герои, откриване на цитати, с кои
то се илюстрират определени твърдения и т.н.
Задачите и упражненията във всеки работен
лист са организирани в следните рубрики:
•• Да затвърдим и разширим знанията и уменията – упражнения и задачи за наблюдение
и анализ.
•• Да приложим наученото – задачите и упражненията са насочени към практическото
прилагане на придобитите знания, например
да се сравнят изучавани произведения или ге
рои от тях.
•• Да проверим наученото – към всеки рабо
тен лист е приложен тест за проверка и
оценка на знанията и уменията на учениците

върху изучавания художествен текст. Зада
чите са два вида – с посочени отговори, от
които верен е само един, и задачи, изискващи
от учениците да напишат кратък отговор.
Всяка задача е оценена според трудността є
с различен брой точки.
В края на помагалото са приложени верните от
говори на тестовите задачи и примерна скала за
превръщане на точките в цифрова оценка.
12 работни листа са предвидени за създаване на
трансформиращ преразказ, разказ по въображение
и разказ по зададени опори. Всеки от тях предлага
задачи за създаване на съответния текст, които
са структурирани в алгоритъм. Това методическо
решение дава възможност на учениците да бъдат
по-самостоятелни, да се научат сами да анализи
рат собствените си текстове, да откриват сла
бостите в тях и да ги отстраняват.

4. Книга за учителя – предназначение и
съдържание
Книгата за учителя прави обща характеристи
ка на обучението по литература до 4. клас, пред
ставя възрастовите особености на петокласни
ците и рецептивните им възможности. Тя дава
необходимата на учителя информация за рационал
но използване на учебника и помагалата от учебния
комплект.
Книгата за учителя включва: Учебна програма по български език и литература, компонент
литература за 5. клас (общообразователна подготовка), откъс от ДОС, примерно годишно разпределение, методически указания за реализиране на всички уроци.
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРА
Педагогическата технология в съвременното
обучение се разбира като процедура, която обеди
нява различни операции по конструиране, формира
не и контрол на знания, умения и навици, съобразе
ни с поставените цели. Докато познатите учебни
методи показват само по какъв начин се осъщест
вява учебната дейност, то педагогическата тех
нология вече се разбира като цяла процедура, коя
то включва повече компоненти:
•• цел;
•• научни идеи, на които се опира;
•• система от дейности на учителя и на ученика;
•• резултати;
•• ограничения в използването.
Специално внимание отново трябва да се от
дели на предварителното осмисляне и избора на
подходите, методите, средствата и условията,
чрез които се постигат заложените според прог
рамата цели.
Оценката на резултатите от обучението по
казва качеството на постигнатото в образова
телния процес. В учебния комплект по литература
авторите залагат на следните педагогически тех
нологии:
•• Учене, основано на опит върху познание
Например при изучаването на „Тримата бра
тя и златната ябълка“ се представя моделът на
фолклорната вълшебна приказка. Тълкуването на
всички фолклорни вълшебни приказки, изучавани в
следващи часове, се основава на опита, който се
получава от многократното прилагане на посоче
ния модел. Така се постига обогатяване и затвър
дяване на знанията и изграждане на умения.
•• Проблемно базирано обучение
Художествените текстове, които се изучават
в училище, откриват широка възможност за проб
лемно базирано обучение. Самият текст посто
янно поставя разчитането на значими проблеми
(независимо дали са личностни, или общочовешки –
например личностни проблеми се изясняват при
изучаването на „Похитителят на мълнии“, колек
тивни (родови) – при „Хайдути“, при „Троица бра
тя града градяха“ и др., а общочовешки – при „Гроз
ното патенце“, при „Главатарят, който искал да
плени месечината“ и др.
Проблемно базираното обучение в учебника се
постига главно чрез дискусионни елементи и диску
сии. Например върху „Грозното патенце“ елемент
на дискусия пораждат въпроси като „Кое е краси
во и кое е грозно?“, а натрупаният опит децата

трябва да използват, когато пишат съчинение на
тема: „Кое прави човек красив или грозен?“
В рубриката „Дискусионен клуб“ към упражне
нието „Грозно ли е грозното патенце“ се поставя
тема за дискусия: „Лесно или трудно е да се прие
ме различният“. В много случаи след поставената
тема се дават помощни въпроси, които поста
вят различни тези и помагат на учениците да се
ориентират как могат да ги защитят. Чрез тези
дейности се формират умения за защитаване на
позиция по определен проблем.
•• Проектно ориентирано обучение
В учебника се предлагат редица проекти за из
пълнение от учениците. Те са свързани с търсене,
откриване и систематизиране на информация, коя
то трябва да се илюстрира с подходящи матери
али (снимки, рисунки и др.) и да се представи под
формата на мултимедийна презентация. Работа
та по такива задачи изисква децата да работят
по групи и да координират дейностите си. Така се
създават умения за работа в екип.
•• Развитие на критическото мислене чрез
четене и писане
Развитието на критическото мислене на уче
ниците се постига чрез прилагането на анализ и
интерпретация на художествения текст. Тези
дейности в учебника са организирани пряко чрез
рубриките „Да разчетем текста“ и „Да четем с
разбиране“. Авторите градят концепцията си на
визията, че художественият текст е многозначен
и многопластов и не позволява еднозначно тълку
ване. Това разбиране постепенно възпитава у уче
ниците критическо мислене. То трябва да се про
явява и при четенето на художествения текст, и
при писането за него.
•• Включване на новите информационно-комуникативни технологии в обучението
Новите информационно-комуникативни техно
логии намират място в обучението по литерату
ра чрез електронния вариант на учебника.
Трябва да се има предвид, че в зависимост от
възрастта на учениците неминуемо доминира един
от следните методи: евристичен, репродуктивен и
изследователски. Неоснователно е очакването, че в
5. клас трябва да бъде използван преди всичко репродуктивен метод. Без да се отхвърля изцяло този
метод, трябва да се каже, че авторите на учебника
използват като основен метод евристичния с всич
ки негови форми и средства. Това е продиктувано
и от характера на съвременното обучение, което
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дава по-голяма свобода на учениците и търси тях
ното пряко участие в учебния процес.
Специално при петокласниците има момен
ти в процедурата на учебната дейност, когато,
за да запомнят нещо, трябва да го повторят. В
този случай се опираме на репродукция, но съвре
менните ученици не могат и не искат да приемат
нещо, поднесено чисто дидактически, без нужната
мотивация. Затова в учебника по литература за
5. клас доминира евристичният метод.
Традицията в българското училище е наложи
ла христоматийния принцип в учебника по ли
тература. По тази причина след художествения
текст главно място заемат въпросите и задачите
(рубриката „Да разчетем текста“), които стоят
в центъра на работата в часа. Чрез тях се осъ
ществява диалогът между учителя и учениците и
се пробужда интересът, който обезпечава съучас
тие и осъзната съпричастност в работата на уче
ника. По тази причина в учебника (при всеки урок)
първо стоят въпросите и задачите върху текста
и цялата дейност на учителя е насочена към еврис
тичното извеждане на отговорите. Учениците
пряко трябва да участват в извеждането на тези
отговори – да откриват тези отговори.
Авторите считат, че тази дейност не може да
се осъществи без допълнителна помощ. Не може да
се иска ученикът да открие нещо, ако няма поне еле
ментарна представа за явлението или не се опира на
предишни знания или на опита си. Авторите после
дователно прокарват тези виждания при осъщест
вяване на педагогическата технология. Това обясня
ва присъствието на рубриките „Да припомним“, „Да
знаем“, „Да четем с разбиране“ и „Енциклопедия“.
Успешното използване на тези рубрики обезпе
чава отговорите на учениците. Децата стават
активни, когато им е ясно какво ги питат и отго

варят, когато имат определени знания, когато са
ангажирани емоционално, когато са съпричастни
към проблемите, които се разглеждат.
Наистина при петокласниците не може да се
говори за използването на изследователски метод,
но младото поколение не приема нещо, което не е
резултат от дадено проучване и изследване. Това
стои в основата на съвременната педагогическа
технология. В учебника това изискване е осъщест
вено чрез рубриките „Да приложим“ и „Дискусио
нен клуб“.
Към педагогическата технология ще добавим и
някои форми и средства, които са свързани с рабо
тата на учителя извън учебния час:
•• екскурзии;
•• посещения на музеи;
•• посещение на изложби;
•• организиране на изложби;
•• инсцениране на определени художествени
текстове и др.
Тази извънкласна дейност се провежда успо
редно с учебната и във връзка с други изкуства и
дисциплини. Това дава възможност учениците да
съпоставят и оценяват самостоятелно литера
турните текстове и да разбират значението на
междупредметните връзки.
Значение на проверяването, самооценяването и оценяването в учебния процес и възможности, предложени в учебника
Няма никакво съмнение, че получаването на
трайни и системни знания в значителна степен
зависи от това как е организирана проверката на
тези знания. Тя не трябва да се свежда от учителя
до поставяне на една цифрова оценка. Проверката
трябва да има обучаващ характер. В програмата е
предвидено следното съотношение при формира
не на срочната и на годишната оценка:

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания

60%

Оценки от контролни и от класни работи

20%

Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашна работа,
работа по групи и др.)

20%

на отделни ученици, но в същото време преценява
състоянието на подготовката на целия клас върху
определен художествен текст, върху раздел и т.н.
В съвременното литературно обучение по-го
ляма роля е отредена на писменото изпитване (не
става въпрос за писмените съчинения). В тази
връзка в учебника по литература са предложени
различни видове тестови задачи за проверка, са
мооценка и оценка:

Текущата оценка според изискването се опреде
ля въз основа на устни и писмени изпитвания.
Оценката за устно изпитване се поставя върху
отговорите на учениците по време на беседата.
Тук не става въпрос за цифрова оценка, която се
поставя на всеки ученик по даден въпрос. Тя е су
марна оценка, резултат от наблюдението на учи
теля върху отговорите на учениците по време на
беседата. В този смисъл учителят поставя оценка
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•• за

установяване на знанията и уменията
в началото и в края на учебната година
(тестови задачи за установяване на входно
то и изходното равнище). При първия тест
е отчетен фактът, че децата са се срещали
само с тестови задачи, които имат три по
сочени отговора, и такива, които изискват
кратък писмен отговор. Ето защо входно
то равнище се проверява със задачи, които
са съставени по формата на Националното
външно оценяване след 4. клас;
•• за установяване на знанията и уменията вър
ху конкретен художествен текст и върху цял
раздел.
Тестовите задачи са различни по формат и по
трудност. Предложена е информация за точките,
които носи всяка правилно решена задача и при
мерна скала за превръщането на точките в цифро
ва оценка.

В 5. клас се предвиждат за изучаване следните
видове писмени текстове:
•• трансформиращ преразказ;
•• разказ по въображение;
•• разказ по зададени опори.
В учебника се предлага не само алгоритъм за съз
даване на тези текстове, но и алгоритъм за само
оценяване и оценяване на създадения текст.
Според авторите на учебника оценките от контролни и класни работи не трябва да имат само циф-
рово изражение. За учителя те трябва да бъдат
основание за преценяване на равнището на знания
и умения за даден конкретен момент и да служат
като ориентир за подобряване на работата му.
Оценката от други участия в учебната работа
не трябва да се пренебрегва от учителите, защо
то тя допълнително мотивира децата.
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ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА 6/30.11.2015 г. И ПОКРИВАНЕТО ИМ
ОТ УЧЕБНИКA ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС
НА ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“
Изисквания на наредбата

Как е гарантирано постигането?
Какви материали са използвани?

Чл. 25 (1) Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да съответстват на:
А) съвременното състояние
на науката, като информаци
ята и данните да са актуални
и точни, а източниците на
информацията да са корект
но обозначени;

В учебника се използват най-съвременните литературни и социокултурни тео
рии във връзка с разглеждането на изучаваната проблематика. Заедно с това се
отчитат и утвърдени в традицията виждания – напр. при представянето на
фолклора са използвани идеи на изследователи като акад. П. Динеков,
акад. М. Арнаудов, В. Проп, К. Л. Строс и др.
Според авторите на учебника източниците на информация са коректно обозна
чени в библиографска справка, която е приложена в края на Книга за учителя.

Б) възрастовите характе
ристики на учениците, като
равнището на трудност на
съдържанието, примерите
и илюстративния матери
ал са съобразени с учебната
програма.

В учебника всичко е строго подчинено на възрастовата характеристика на
учениците. Това е отчетено на първо място в Книга за учителя. В нея се започ
ва с представяне на възрастовите особености на петокласниците и тяхната
литературна подготовка.
Въпросите и задачите от рубриките „Да разчетем текста“ и интерпретаци
ите от рубриките „Да четем с разбиране“ са съобразени с възрастта на учени
ците. Дори илюстративният материал е съобразен с възприемателните
способности и интересите на децата.

2. Да осигуряват:
А) последователност и
приемственост в учебното
съдържание чрез подходяща
актуализация на вече придо
бити знания и умения и чрез
ясно подчертани връзки меж
ду сродни теми и понятия;

Б) системност и яснота при
въвеждането на понятията,
теориите или елементи от
тях в съответния учебен
предмет, като новите тряб
ва да са изградени на основа
та на познатото;

Концепцията на авторите на учебника е основана преди всичко на строгото
следване на принципите за последователност и приемственост в учебното
съдържание. Темите в учебника следват стриктно последователността на про
грамата по литература за 5. клас. Приемствеността е осигурена с текстовете
от рубриката „Да припомним“.
Връзките между сродните теми и понятия в изучаваните художествени тек
стове са ясно подчертани в:
– теми на уроци за упражнения като: Похитителят на мълнии“ и древногръцките митове за Олимп и олимпийските богове; Юначеството на най-малкия брат
в „Тримата братя и златната ябълка“ и на Пърси Джаксън в „Похитителят на
мълнии“ и др;
– задачи за сравняване на текстове – таблици, в които са посочени произ
веденията, и въпроси, по които да се сравняват.
Другите рубрики в учебника също допринасят за следването на тези принципи.
Концепцията на авторите на учебника е основана и на следването на принци
пите за системност и яснота при въвеждането на понятията, теориите или
елементи от тях.
Новите понятия се въвеждат към темите, посочени в програмата. Когато но
вото понятие е посочено към раздел, то се изяснява в първия урок към раздела –
например понятието мит е изяснено в първия урок за нови знания към раздела
„Митологичен модел за света“. Ако новото понятие е включено в програмата
към художествен текст, то се изяснява в рубриката „Да знаем“ – например по
нятията сюжет и вълшебна (фолклорна) приказка се изясняват в уроци на тема:
Сюжетът на приказката „Тримата братя и златната ябълка“ и Вълшебното във
фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка“.
В определенията на новите понятия се използват термини, които са изучени
от децата в началния етап на обучение.
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Как е гарантирано постигането?
Какви материали са използвани?
В) плавен преход и прием
Като отчитат възрастта на учениците, авторите постигат плавен преход и
ственост при въвеждането приемственост, като се започне от урока за начален преговор. В него се при
на новите знания и при разви помнят основни знания и умения, придобити от началния етап на обучение.
ването на умения;
Принципът за приемственост се следва и във всички останали уроци в учебника –
напр. усвоените знания и умения върху древногръцки мит служат като основа
при изучаването на библейския разказ. Тази логика се следва и при изучаването
на приказките.
Г) балансираност на инфор
В учебника напълно е спазено процентното разпределение на уроците за нови
мацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за преговор, за обобщения:
знания, за упражнения, за
Общ брой уроци в учебника – 83
преговор, за обобщения, в съ За нови знания – 32 (препоръчани 37% или 31,45 часа)
ответствие с препоръчител За упражнения – 37 (препоръчани 44% или 37,40 часа)
ното процентно разпреде
За преговор – 4 (препоръчани 6% или 5,1 часа)
ление в съответната учебна За обобщение – 5 (препоръчани 6% или 5,1 часа)
програма;
За контролни – 5 (препоръчани 7% или 5,95 часа)
В учебника не е разработен урок за класна работа (2 часа).
Изисквания на наредбата

Д) условия за формиране на
ключовите компетентности,
конкретизирани в съответна
та учебна програма, и въз
можности за практическото
им прилагане;

Литературата като дисциплина позволява в голяма степен да се създадат усло
вия за формиране на ключовите компетентности, посочени в програмата.
Практическото им прилагане се постига през различните рубрики, които съпро
вождат изучаването на художествените текстове – напр. компетентността
„Умения за общуване на чужди езици“ се формира през наблюдение върху различ
ни преводи на авторски приказки; „Дигитална компетентност“ се формира чрез
задачи за представяне на теоретични знания чрез дигитални средства – изра
ботване на схеми за представяне на сюжета на приказки; задачи за проекти,
изискващи изработване на презентации;
„Умения за учене“ – тази компетентност се развива последователно:
– чрез осъзнаването на необходимостта да се използва връзката между худо
жествения текст и знанията за него в рубриките;
– чрез използването на приложенията при самостоятелното решаване на задачи.
„Социални и граждански компетентности“ – се развиват чрез задачите за създа
ване на преразкази и съчинения, при които постоянно се налага да се упражнява
самоконтрол. От такъв характер са въпросите за самоконтрол, които винаги
присъстват в алгоритмите за създаване на трансформиращ преразказ, разказ
по въображение и разказ по зададени опори.
„Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество“ -– се
развиват чрез съпоставки между различни норми и ценности, между различни
взаимоотношения във фолклорната и съвременната общност (виж „Хайдути“,
„Грозното патенце“ и др.). Тази компетентност се формира и чрез създаване на
разказ по въображение.

Е) условия за насърчаване и
Предложени са задачи, които изискват самостоятелно търсене на информация
улесняване на самостоятел
от различни източници – библиотека, интернет, възрастни хора (напр. за запис
ното търсене на информация ване на народни песни и легенди).
от различни източници;
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Изисквания на наредбата
Ж) условия за представяне на
единството в човешкото
многообразие и за толерант
ното отношение към разли
чието;

З) възможности за самостоя
телно учене, критическо мис
лене и творчески дейности;
И) възможности за вътреш
нопредметни и междупред
метни връзки;
Й) възможности за самооце
няване на постиженията на
учениците;

Как е гарантирано постигането?
Какви материали са използвани?
Условията за представяне на единството в човешкото многообразие са осъ
ществени през:
– изучаването на произведения от различни народи;
– въпросите и задачите към художествените текстове и през тяхната интер
претация;
– темите върху празничния/традиционния календар – Коледа, Великден, Пасха,
Курбан байрам.
Условията за толерантното отношение към различието са осъществени през
въпросите, задачите, темите за дискусии към „Грозното патенце“ и „Легенда за
рома“ и интерпретациите на текстовете в рубриката „Да четем с разбиране“.
Възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творчески дейнос
ти са предоставени в рубриките „Да приложим“ и „Дискусионен клуб“.

Възможности за вътрешнопредметни и междупредметни връзки се откриват
във всички рубрики. Осъществени са междупредметни връзки със следните учебни
предмети: „История и цивилизации“, „Музика“, „Изобразително изкуство“ и др.
Такива възможности са осигурени чрез тестовите задачи за входно и изходно
равнище, след всеки изучен художествен текст и в края на всеки раздел. Към тях
е приложена скала за самооценяване – в учебника, и за оценяване – в Книга за учи
теля. В алгоритмите за писмени упражнения са предложени въпроси за самона
блюдение и самооценка, които са така формулирани, че да са ясни за учениците.
(2) Пояснителните текстове Такива пояснителни текстове присъстват в рубриките „Да знаем“, „Енциклопе
в достатъчна степен и без
дия“, „Да четем с разбиране“.
излишна информация трябва
да обясняват основните нови
понятия.
(3) Допълнителните тексто Всички допълнителни текстове са тясно свързани с учебното съдържание, как
ве трябва да са свързани с
то и със задачите за упражнения.
основното учебно съдържание
и/или със задачите и упраж
ненията в учебника и/или с
приложението на знанията и
уменията.
(4) Текстът и извънтекстови В учебника последователно са включени предупредителни бележки, които насоч
те компоненти в учебниците ват учениците да пишат в собствените си тетрадки или в работните листове.
с продължителност на полз
ване повече от една година
не трябва да изискват или да
предполагат писмено изпълне
ние или изпълнение чрез дейст
вия, нарушаващи първоначал
ния вид на учебника.
Чл. 26. Структурирането на учебника трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Темите в учебника да са
в съответствие с последо
вателността на темите
за нови знания в учебната
програма.

В учебника стриктно е следвана последователността на темите в учебната
програма.
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Как е гарантирано постигането?
Какви материали са използвани?
2. Да съдържа апарат за
Това изискване се осъществява чрез:
ориентиране на ученика при – пътеводител;
използването на учебника.
– обяснения на рубриките;
– обяснения на използваните в учебника условни знаци;
– съдържание.
3. Да представя изложението Учебникът представя в логическа последователност съдържанието според про
на съдържанието в логическа грамата по литература за 5. клас.
последователност.
Изисквания на наредбата

4. Да откроява ясно теми
те за нови знания и новите
понятия.

Откроени са ясно (чрез цветове) темите за нови знания, а новите понятия са
шрифтово откроени.

5. Да осигурява баланс меж
ду текст и илюстративен
материал – например снимки,
рисунки, графики и др.
6. Да е постигната целесъ
образност на включените
допълнителни текстове по
отношение на учебното съдър
жание, на възрастовите харак
теристики и на спецификата
на учебния предмет – напри
мер документи, христоматий
ни материали, биографични и
научни сведения, статистичес
ки данни и др.
7. Да е налице справочен апа
рат – например постоянни
текстове, речници, указате
ли, таблици, символи и съкра
щения и др., приети за дадена
област на науката.
8. Да съдържа разбираем за
учениците апарат за ориен
тиране – например: съдър
жание, шрифтови и цветови
откроявания, указатели,
колонцифри и др.

Авторите смятат, че е осигурен баланс между текст и илюстративен матери
ал. Илюстративният материал е разнообразен, защото включва снимки, рисун
ки, графики и др.

9. Да съдържа апарат за орга
низиране на усвояването –
например: задачи с различна
степен на трудност, задачи,
стимулиращи самостоятел
ната и груповата изследова
телска работа на учениците,
систематизиращи и обобща
ващи таблици, текстове и др.

Поредният номер на задачите с повишена трудност е в друг цвят от основния.
Задачите за групова и изследователска работа са включени в рубриките „Да приложим“ и „Да дискутираме“. Обобщаващи таблици са предложени в уроците за
обобщение към всеки раздел и в приложението.

Постигната е целесъобразност на включените допълнителни текстове по
отношение на учебното съдържание, на възрастовите характеристики и на
спецификата на учебния предмет – например при уроците за „Хайдути“ на Хрис
то Ботев са предложени документи, христоматийни материали, биографични и
научни сведения, които са съобразени във всяко отношение (език, обем, смисъл) с
възрастовите особености на учениците.

В учебника е налице справочен апарат:
– рубриките, включени към всеки урок, са своеобразен справочен апарат, защо
то са с постоянни заглавия и съдържат и сходни информационни блокове.
– непознатите думи се обясняват в специална рубрика;
– справочни таблици са включени в отделно приложение.
Учебникът съдържа разбираем, макар и много разнообразен, апарат за ориен
тиране – подложки, цветове, шрифтове, колонцифри и др., които са обяснени в
пътеводителя.

23

Изисквания на наредбата
10. Да предлага възможности,
които съответстват на
различни стилове на учене
чрез разнообразни, подходящи
за възрастта на учениците и
балансирани учебни дейности
и задачи.

Как е гарантирано постигането?
Какви материали са използвани?
В учебника авторите следват модела на П. Хъни и Ал. Мъмфорд за четирите
стила на учене: активисти, рефлектори, теоретици и прагматици, като предла
гат различни видове задачи, подходящи за всеки стил.
За активистите – задачи, свързани с проблеми, породени от съдържанието на
изучаваните текстове; теми за групови дискусии; състезание на тема „Древно
гръцките богове“.
За рефлекторите – задачи за наблюдение.
За теоретиците – задачи, свързани с модели (напр. модела на фолклорната въл
шебна приказка), задачи за анализиране на цитати.
За прагматиците – задачи, свързани с прилагане на наученото (напр. знанията за
народната песен „Троица братя града градяха“ да приложат при изпълнение на
проект, свързан със строителния ритуал вграждане).

Чл. 27. Езикът на учебника трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да съответства на кни
жовните езикови норми на
българския език.

В учебника са спазени книжовните езикови норми на българския език.

2. Да е съобразен с възрасто Учебникът е съобразен с възрастовите особености на петокласниците.
вата група ученици, за които
е предназначен.
3. Да се използва точно
В учебника се употребява точно и последователно научната терминология,
терминологията на съот
използвана в програмата по литература за 5. клас – напр. фолклорна приказка,
ветната научна област на
народна песен и т.н.
познание, като се основава на
придобитите знания.
4. Да осигурява последовател
ност и единност в употреба
та на термини и символи.
5. Да подпомага учениците да
разбират и осмислят съдър
жанието.
6. Да дава възможност за
максимално използване на
книжовния бълг. език като
инструмент за придобиване
на знания и умения в съответ
ната научна област.

Учебникът осигурява последователност и единност в употребата на заложени
те в програмата термини и символи.
Следването на принципите за последователност, логичност, системност и
съобразяване с възрастовите особености в целия учебник подпомага учениците
да разбират и осмислят неговото съдържание.
Учебникът по литература осигурява максимални възможности за използване
богатството на българския книжовен език за придобиване на знания и умения.
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УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)

1

2

3

1

1

2

Учебна
седмица

№

НЗ

Какво вече знаем ПР
от часовете по
литература

Актуализиране на знания
и умения, придобити
1. – 4. клас.

Актуализиране на знания
и умения, придобити
1. – 4. клас.

Запознава се с
особеностите на
художествената
литература. Различава
художествен от научен
текст.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

Какво вече знаем ПР
от часовете по
литература

Художествената
литература

Тема на
урочна
единица

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
Нови
понятия

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Планира работата си с
репродуктивен
помощта на различни
видове справочни мате- метод
устно изложение
риали.

Планира работата си с
репродуктивен
помощта на различни
видове справочни мате- метод
устно изложение
риали.

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
евристичен метод
задачи, както и при
беседа
учене с цел определяне
съпоставка
на силните и слабите си
страни, на своя стил на
учене.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Съкращения: НЗ – нови знания; У – упражнение; ПР – преговор; КР – контролна работа; О – обобщение

Примерно годишно тематично разпределение по литература за 5. клас
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3

5

3

2

4

6

Учебна
седмица

№

І. Митологичен
модел на света
Светът в
митовете

Трансформиращ
преразказ.
Особености.
Видове

Тест
(Входно равнище)

Тема на
урочна
единица

НЗ

НЗ

КР

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен и репродуктивен метод
беседа
работен лист

тест

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
евристичен метод
в съвременните общустно изложение
ности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи, както и при
учене с цел определяне
на силните и слабите си
страни, на своя стил на
учене.
трансфор- Изразява впечатления,
миращ
чувства, настроения,
преразказ мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици – вербален, визуален (в т.ч. и
изобразителен), музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.

Нови
понятия

Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Анализира и критично
оценява сполучливостта на свои или чужди
(в устна или в писмена
форма) според осъществяването на комуника
тивната им задача трансформиращ преразказ.
Спазва книжовни езикови правила.
Различава характерни
мит
особености на митологичния модел за света.
Познава значението на
понятието мит и разпознава негови характерни
черти.

Установяване на входното равнище на знанията
и уменията.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

27

4

8

4

3

7

9

Учебна
седмица

№

Олимп – домът
на древногръцките богове

У

Различава основни
персонажи и характерни
особености на пространството и времето
в древногръцки мит за
произхода на боговете.

Идентифицира в древно
гръцки мит за произхода
на боговете подобията,
разликите и конфликтите
между боговете и хората.

Идентифицира в древно
гръцки мит за произхода
на боговете подобията,
разликите и конфликтите
между боговете и хората.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

Произходът на НЗ
боговете
Представата за
Сътворението
на света в древногръцкия мит
„Произходът на
боговете“
Представата за
НЗ
боговете според
древногръцкия
мит „Произходът
на боговете”

Тема на
урочна
единица

Нови
понятия
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпъл
нение на конкретна
изследователска задача.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпъл
нение на конкретна
изследователска задача.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен метод
беседа
дискусия
работата по групи
индивидуални задачи
работен лист
домашна работа

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

28

Семейството на
боговете олимпийци

11 5

Тема на
урочна
единица

Трансформиращ
преразказ.
Планиране,
създаване,
подобряване

Учебна
седмица

10 5

№

У

НЗ

Идентифицира в древно
гръцки мит за произхода
на боговете подобията,
разликите и конфликтите
между боговете и хората. Намира и извлича
информация от древногръцки мит за произхода
на света/на боговете с оглед на конкретна изследователска задача.

Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

Нови
понятия
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Съпоставя изучавани в
часовете по литература
текстове с текстове,
изучавани в часовете по
чужд език, въз основа
на обща културна и/или
жанрова принадлежност.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

частично-изследователски метод
беседа
съпоставка
състезание
работа по проект
тест
работен лист

беседа
писмен текст
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

29

Взаимоотношенията между Бог
и човека според
библейския разказ за Началото
на света

Създаване на
трансформиращ
преразказ с ново
начало

14 6

15 7

У

НЗ

Представата за
У
времето и пространството според библейския
разказ за Началото на света

Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.

Различава характерни
особености на пространството и времето в
библейския разказ за Началото на света. Намира
и извлича информация
с оглед на конкретна
изследователска задача.
Идентифицира подобията и разликите между
Бог и човека.

Различава характерни
особености на пространството и времето
в библейския разказ за
Началото на света.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

13 6

Тема на
урочна
единица

Библейски разНЗ
каз за Началото
на света
Как Бог сътворява света и човека
според Библията

Учебна
седмица

12 5

№

Нови
понятия

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
дискусия
съпоставка
работата по групи
индивидуални
задачи
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици – вербален, визуален (в т.ч. и
изобразителен), музикален.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
писмен текст
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.

Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.
Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от различните общности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

30
Установяване равнището
на знания и умения за
митологичния модел за
света.
Различава основни
ценности и норми на
традиционната общност,
свързани с опозицията
свое – чуждо.
Съпоставя отношенията
между човека и традиционната общност със
своя опит.
Различава характерни
особености на фолклорния модел за света.

КР

Тест – (Митологичен модел за
света)

ІІ. Фолклорен
НЗ
модел за света
Образът на света
във фолклорните
текстове

18 8

19 8

О

Митологичен
модел за света

Идентифицира подобията и разликите между
Бог и човека.
Различава основни персонажи.
Намира и извлича
информация с оглед на
конкретна изследователска задача.
Различава характерни
особености на митологичния модел за света.
Познава значението на
понятието мит и разпознава негови характерни
черти.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

17 7

Тема на
урочна
единица

Грехът, познаУ
нието и наказанието според
библейския
разказ за Началото на света

Учебна
седмица

16 7

№

Нови
понятия

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи.
Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Съпоставя изучавани в
часовете по литература
текстове с текстове,
изучавани в часовете по
чужд език, въз основа
на обща културна и/или
жанрова принадлежност.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен и
репродуктивен
метод
устно изложение
работен лист

тест

беседа
съпоставка
обобщение
писмен текст
домашна работа

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
дискусия
съпоставка
тест

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

31

Борбата между
доброто и злото
според фолклорната легенда
„Как била създадена Земята“

22 9

У

НЗ

Господ и дяво
лът правят
света
Как Господ и
дяволът правят
света според
фолклорната
легенда

21 9

Разпознава жанрови характеристики на легендата.
Тълкува легендата
съобразно конкретните
проявления на жанра.
Съпоставя библейския
разказ за Началото на
света и легендата
„Господ и дяволът
правят света“ и обяснява сходства и разлики
помежду им.
Определя проблеми и
конфликти, специфични
за фолклорния модел
за света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.

Умение за създаване на
трансформиращ преразказ с ново начало и с
нов край.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението
У

Тема на
урочна
единица

Създаване на
трансформиращ
преразказ с нов
край

Учебна
седмица

20 9

№

Нови
понятия

Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от различни общности.

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен метод
дискусия
индивидуални задачи
писмен текст
съпоставка
тест
работен лист
домашна работа

писмен текст
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

32

25 11

Трансформиращ преразказ с
разместване на
епизодите

У

„Горната“ и
У
„долната“ земя
в приказката
„Тримата братя и
златната ябълка“

Определя в „Тримата
братя и златната ябълка“
проблеми и конфликти,
специфични
за фолклорния модел
за света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.
Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.

Познава значението на
понятието сюжет.
Тълкува приказката
„Тримата братя и златната ябълка“ съобразно
конкретните проявления
на жанра.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

24 10

Тема на
урочна
единица

Тримата братя НЗ
и златната
ябълка
Сюжетът на приказката „Тримата
братя и златната
ябълка“

Учебна
седмица

23 10

№

вълшебна
(фолк
лорна)
приказка
сюжет

Нови
понятия

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
съпоставка
работата по групи
индивидуални
задачи
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
писмен текст
(в т.ч. и изобразителен), работен лист
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.

Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.
Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от различни общности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

33

Тълкува приказката
„Златното момиче“
съобразно конкретните
проявления на жанра.
Определя в „Златното
момиче“ проблеми и
конфликти, специфични
за фолклорния модел
за света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.
Различава в приказните
опозиционни двойки герои от приказката „Златното момиче“ различни
аспекти на фолклорния
образ на човека.

Златното
момиче
Пътят на завареното момиче от
родния дом до
царските палати

Завареното и
доведеното момиче – приказна
опозиционна
двойка герои

28 12

29 12

У

НЗ

Оценява завършека на
приказката „Тримата
братя и златната ябълка“ във връзка с нейния
сюжет.

Героите в приУ
казката „Тримата
братя и златната
ябълка“

Тълкува приказката
„Тримата братя и златната ябълка“ съобразно
конкретните проявления
на жанра.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

27 11

Тема на
урочна
единица

Вълшебното във НЗ
фолклорната
приказка „Тримата братя и
златната ябълка“

Учебна
седмица

26 11

№

приказни
опозиционни
двойки
герои

Нови
понятия

Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от различни общности.

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
работата по групи
индивидуални
задачи
съпоставка
работен лист

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
дискусия
работата по групи
индивидуални
задачи
съпоставка
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

34

Родният дом и
горската къща
в приказката
„Златното
момиче”

31 13

Тема на
урочна
единица

Трансформиращ
преразказ с
въвеждане на
нов епизод

Учебна
седмица

30 13

№

У

У

Различава характерни
особености на пространството и времето в
приказката „Златното
момиче“.

Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

Нови
понятия
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпъл
нение на конкретна
изследователска задача.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

беседа
дискусия
съпоставка
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

писмен текст
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

35

Народната песен
„Троица братя
града градяха“ и
нейните варианти

Трансформиращ
преразказ от
името на герой

34 14

35 15

Образът на
Струна невяста
в песента „Троица братя града
градяха“

33 14

У

У

У

НЗ

Троица братя
града градяха
Сюжетът на
песента „Троица братя града
градяха“

32 13

Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.

Определя в „Троица
братя града градяха“
проблеми и конфликти,
специфични за фолк
лорния модел за света,
съпоставя ги с личния си
опит и обосновава позиция по тях.
Разпознава жанрови характеристики на народна
песен, проявени в „Троица братя града градяха“.

Тълкува народната песен
„Троица братя града
градяха“ съобразно конкретните проявления на
жанра.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

Учебна
седмица

Тема на
урочна
единица

№

Нови
понятия
Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

писмен текст
работен лист

евристичен,
репродуктивен и
частично-изследователски метод
беседа
дискусия
изразително четене
работа по проект
индивидуални
задачи
съпоставка
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

36

НЗ

Фолклорен/
традиционен
календар

37 15

Познава значението на
понятието ритуал и на
различаването делник –
празник за фолклорната
общност.
Познава основни празници от фолклорния/
традиционния календар:
Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, Гергьовден. Самостоятелно
подбира четива и използва различни информационни източници, за
да изпълни конкретна
изследователска задача.

Различава основни
ценности и норми на
традиционната общност,
свързани с опозицията
свое – чуждо.
Съпоставя отношенията
между човека и традиционната общност със
своя опит.
Различава характерни
особености на фолклорния модел за света.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението
О

Тема на
урочна
единица

Фолклорен
модел за света

Учебна
седмица

36 15

№

ритуал

Нови
понятия
Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от различни общности.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен и
репродуктивен
метод
устно изложение
работен лист

устно изложение
съпоставка
обобщение
писмен текст

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

37

Учебна
седмица

39 16

38 16

№

Великден

Коледа

Тема на
урочна
единица

НЗ

НЗ

Познава основни празници от фолклорния/
традиционния календар.
Самостоятелно подбира
четива и използва различни информационни
източници, за да изпълни
конкретна изследователска задача.

Познава основни празници от фолклорния/
традиционния календар.
Самостоятелно подбира
четива и използва различни информационни
източници, за да изпълни
конкретна изследователска задача.

Урочна Компетентности като
единица очаквани резултати
за
от обучението

Нови
понятия

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

евристичен,
репродуктивен и
частично-изследователски метод
беседа
изследователски
задачи,
работа по групи
индивидуални
задачи
работа по проект
съпоставка
творчески задачи
Планира работата си с
изразително четене
помощта на различни
видове справочни мате- тест
работен лист
риали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.

Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.
Използва мултимедия за представяне на
продукти от изпълнение
на конкретна изследователска задача.
Съпоставя изучавани в
часовете по литература
текстове с текстове,
изучавани в часовете по
чужд език, въз основа
на обща културна и/или
жанрова принадлежност.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

38

Учебна
седмица

42 17

41 17

40 17

№

Курбан байрам

Пасха

Тема на
урочна
единица
Трансформиращ преразказ с
въвеждане
на нов герой

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

НЗ

НЗ

Урочна
единица
за
У

Познава основни празници от фолклорния/
традиционния календар.
Самостоятелно подбира
четива и използва различни информационни
източници, за да изпълни
конкретна изследователска задача.

Познава основни празници от фолклорния/
традиционния календар.
Самостоятелно подбира
четива и използва различни информационни
източници, за да изпълни
конкретна изследователска задача.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Създава в писмена
форма трансформиращ
преразказ с определена
дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.

Нови
понятия
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици – вербален, визуален (в т.ч. и
изобразителен), музикален.
Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

индивидуални
задачи
работа по проект
съпоставка
творчески задачи
изразително четене
тест
работен лист
домашна работа

евристичен,
репродуктивен и
частично-изследователски метод
беседа
изследователски
задачи,
работа по групи

писмен текст
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

39

Учебна
седмица

Разказ по
въображение

Тест
(Фолклорен
модел за света)

46 19

Фолклорен/
традиционен
празничен
календар

Тема на
урочна
единица
Гергьовден

45 19

44 18

43 18

№

КР

Създава в устна и в
писмена форма разказ
по въображение с цел да
изрази творчески представи, преживявания,
чувства.
Спазва правилата на
книжовния изговор, а в
писмена форма – книжовни езикови правила.
Поставя логическо
ударение на подходящо
място.
Установяване равнището на знания и умения
върху фолклорния модел
за света.

Познава основни празници от фолклорния/
традиционния календар.

О

НЗ

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Познава фолклорния
празник Гергьовден.
Самостоятелно подбира четива и използва
различни информационни източници, за
да изпълни конкретна
изследователска задача.

Урочна
единица
за
НЗ

Нови
понятия

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи.

Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпълнение на конкретна
изследователска задача.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпъл
нение на конкретна
изследователска задача.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

тест

писмен текст
работен лист

репродуктивен
метод
устно изложение
съпоставка
обобщение
писмен текст
тест

индивидуални
задачи
работа по проект
съпоставка
творчески задачи
изразително четене
тест
работен лист
домашна работа

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

40

Учебна
седмица

От робския дом
до „хайдушкото
сборище“

Създаване на
разказ по въображение в устна
форма

50 21
У

НЗ

Тема на
Урочна
урочна
единица
единица
за
ІІІ. Различни
НЗ
разкази за
човека и света
Човекът и светът
в художествените текстове
Хайдути
НЗ
„Какви е деца
раждала българка майка юнашка…“

49 20

48 20

47 19

№

Създава в устна и в
писмена форма разказ
по въображение с цел да
изрази творчески представи, преживявания,
чувства.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо
ударение на подходящо
място.

Различава характерните
особености на пространството и времето в
„Хайдути“.

Разпознава основни
ценности и норми на
фолклорната общност в
„Хайдути“.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Различава в художествен текст реалистично
изображение от фантастично изображение.

Нови
понятия

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Упражнява самоконтрол
при изпълняване на
дидактически и/или на
комуникативни задачи,
както и при учене с цел
определяне на силните
и слабите си страни, на
своя стил на учене.

Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от
различни общности.
Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.
Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от
различни общности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен метод
устно изложение
творческа задача
работен лист

евристичен и
репродуктивен
метод
изразително четене
беседа
работа по групи
индивидуални
задачи
работен лист

евристичен и
репродуктивен
метод
устно изложение

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

41

Учебна
седмица

Заклинанията на У
гнева и благословиите на любовта

54 22

НЗ

Легенда за рома
Щастието и нещастието в съдбата на ромите

53 22

У

Урочна
единица
за
У

Ботевата творба „Хайдути“ и
народната песен
„Стар Димо на
двор седеше“

Тема на
урочна
единица
Героите в
„Хайдути“

52 21

51 21

№

Определя в „Легенда
за рома“ проблеми и
конфликти, специфични
за фолклорния модел
на света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.

Тълкува „Легенда за
рома“ съобразно конк
ретните проявления на
жанра.
Различава основни герои
и характерни особености
на пространството и
времето в „Легенда за
рома“.

Компетентности като
Нови
очаквани резултати
понятия
от обучението
Различава основни герои
в „Хайдути“ и тълкува
постъпките им, съотна
сяйки ги с основни ценности и норми на традиционната общност, както
и с личния си опит.
Разпознава образи на народната песен, изградени
в „Хайдути“.

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели
Съпоставя и различава евристичен,
историческите, митирепродуктивен и
ческите и фолклорните частично-изследоваразкази и образи на
телски метод
света, създадени от
изразително четене
различни общности.
беседа
работа по групи
Съпоставя и различава индивидуални
нормите и ценностите, задачи
валидни в традиционна- съпоставка
дискусия
та, във фолклорната и
изследователска
в съвременните общности, регламентиращи/ задача
работа по проект
регулиращи взаимоотношенията между инди- тест
домашна работа
вида и общността.
Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от
евристичен и
различни общности.
репродуктивен
Изразява впечатления,
метод
чувства, настроения,
беседа
мисли, позиции по
работа по групи
проблеми с помощта на индивидуални
различни езици –
задачи
вербален, визуален
съпоставка
(в т.ч. и изобразителен), дискусия
музикален.
творческа задача
Съпоставя и различава тест
работен лист
историческите, митическите и фолклорните домашна работа
разкази и образи на
света, създадени от
различни общности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

42

Природата срещу У
човека, който ù
посяга

58 24

57 23

У

НЗ

Главатарят,
който искал да
плени месечината
Да даваш и да
вземаш
Мирът и войната в приказката
„Главатарят,
който искал да
плени месечината“

56 23

55 23

Урочна
единица
за
У

Учебна
седмица

Тема на
урочна
единица
Създаване на
разказ по въображение в писмена
форма

№

Определя в „Главатарят,
който искал да плени
месечината“ проблеми и
конфликти, специфични
за фолклорния модел
за света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава позиция по тях.

Тълкува приказката
съобразно конкретните
проявления на жанра.

Обяснява значението
на сюжета в приказката „Главатарят, който
искаше да плени месечината“.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Създава в писмена
форма разказ по въобра
жение с цел да изрази
творчески представи,
преживявания, чувства.
Спазва книжовните езикови правила.

Нови
понятия
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от различни общности.
Планира работата си с
помощта на различни
видове справочни материали.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпъл
нение на конкретна
изследователска задача.
Използва книги от
електронни библиотеки
и от други електронно
базирани информационни източници за изпъл
нение на конкретна
изследователска задача.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
работата по групи
индивидуални
задачи
творческа задача
съпоставка
дискусия
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

писмен текст
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

43

Учебна
седмица

61 25

60 25

50 24

№

Урочна
единица
за
НЗ

Героите в приказката „Котаракът Наставник,
или Котаракът в
чизми“
У

Създаване на
У
разказ по въображение в писмена
форма

Тема на
урочна
единица
Котаракът
Наставник, или
Котаракът в
чизми
Сюжетът на приказката „Котаракът Наставник,
или Котаракът в
чизми“

Различава основни герои
в приказката „Котаракът
Наставник, или Котаракът в чизми“.
Различава в приказката
„Котаракът Наставник,
или Котаракът в чизми“
приписване на специфично човешки характеристики на животно
и обяснява значението
им за изграждането на
смисъла на текста.

Създава в писмена
форма разказ по въображение с цел да изрази
творчески представи,
преживявания, чувства.
Спазва книжовните езикови правила.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Обяснява значението
на сюжета в приказката
„Котаракът Наставник,
или Котаракът в чизми“.
Тълкува приказката
„Котаракът Наставник,
или Котаракът в чизми“
съобразно конкретните
проявления на жанра.

Нови
понятия

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели
Съпоставя и различава евристичен и
нормите и ценностите, репродуктивен
валидни в традиционна- метод
та, във фолклорната и
беседа
в съвременните общработата по групи
ности, регламентиращи/ индивидуални
регулиращи взаимоотзадачи
ношенията между инди- творческа задача
вида и общността.
съпоставка
дискусия
писмен текст
тест
работен лист
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на писмен текст
различни езици –
работен лист
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
Представя теоретични
знания за сюжет, за перевристичен и
сонажна система чрез
репродуктивен
дигитални средства.
метод
Използва мултимебеседа
дия за представяне на
работата по групи
продукти от изпълнение
индивидуални
на конкретна изследовазадачи
телска задача.
творческа задача
работа по проект

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

44

Учебна
седмица

НЗ

Разказ по
зададени опори

65 27

Тълкува приказката
„Котаракът Наставник,
или Котаракът в чизми“
съобразно конкретните
проявления на жанра.

У

Умения за писане на разказ по зададени опори.

Различава основни герои
и характерни особености
на пространството и
времето в приказката
„Грозното патенце“.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Различава характерни
особености на пространството и времето в
приказката „Котаракът
Наставник, или Котаракът в чизми“.

Урочна
единица
за
У

Грозното
НЗ
патенце
Съдбата на патенцето в птичия
двор

Поуките в приказката „Котаракът наставник,
или Котаракът в
чизми“

Тема на
урочна
единица
Художественото
време и пространство в приказката „Котаракът Наставник,
или Котаракът в
чизми“

64 26

63 26

62 25

№

Нови
понятия

Спазва правописни и
пунктуационни правила, не допуска непоследователни и нелогични
връзки.

Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от
различни общности.

Съпоставя превод от/на
чужд език като форма
на езиково посредничество с различните
видове преразказ като
други форми на същото
комуникативно умение.
Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Съпоставя и различава
историческите, митическите и фолклорните
разкази и образи на
света, създадени от
различни общности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа

евристичен и
репродуктивен
метод
изразително четене
беседа
писмен текст

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели
драматизация
състезание
съпоставка
дискусия
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

45

Учебна
седмица

Грозно ли е
У
грозното патенце

68 28

У

Урочна
единица
за
НЗ

Героите в
приказката
„Грозното
патенце“

Тема на
урочна
единица
Премеждията
на патенцето в
„големия свят“

67 27

66 27

№

Компетентности като
Нови
очаквани резултати
понятия
от обучението
Тълкува приказката
„Грозното патенце“
съобразно конкретните
проявления на жанра.
Оценява завършека на
приказката „Грозното
патенце“ във връзка с
нейния сюжет и с личния
си опит.
Различава в приказката
„Грозното патенце“ приписване на специфично
човешки характеристики
на животно и обяснява
значението им за изграждането на смисъла на
текста.
Различава основни
герои в приказката
„Грозното патенце“.
Тълкува приказката
„Грозното патенце“
съобразно конкретните
проявления на жанра.
Оценява завършека на
приказката „Грозното
патенце“ във връзка с
нейния сюжет и с
личния си опит.
Различава в приказката
„Грозното патенце“ приписване на специфично
човешки характеристики
на животно и обяснява
значението им за изграждането на смисъла на
текста.

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи, както и при
учене с цел определяне
на силните и слабите си
страни, на своя стил на
учене.

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.
евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
работата по групи
индивидуални
задачи
творческа задача
драматизация
съпоставка
Съпоставя и различава дискусия
нормите и ценностите, писмен текст
валидни в традиционна- тест
работен лист
та, във фолклорната и
домашна работа
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

46

Учебна
седмица

Доброто срещу
злото

„Похитителят
на мълнии“ и
древногръцките
митове за Олимп
и олимпийските
богове

72 29

Създаване на
разказ по
зададена тема

Тема на
урочна
единица
Похитителят
на мълнии
Вълшебният свят
на старогръцките митове в
„Похитителят на
мълнии“

71 29

70 29

69 28

№

Съпоставя откъси от
„Похитителят на мълнии“ с древногръцки
мит, обяснява сходствата и различията между
сюжетите им и оценява
значението им за културното многообразие.

Различава в откъси от
„Похитителят на мълнии“ характерни особености на вълшебната
приказка и обяснява
отношенията между
героите на творбата.

Създава в писмена форма разказ по зададени
опори с цел да: изрази
творчески представи,
преживявания, чувства;
заинтригува възприемателя с разказваната
история.
Спазва книжовни езикови правила.

У

НЗ

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Различава в откъси от
„Похитителят на мълнии“ характерни особености на вълшебната
приказка и обяснява
отношенията между
героите на творбата.

Урочна
единица
за
НЗ

Нови
понятия

евристичен,
репродуктивен
метод
беседа
писмен текст
работен лист

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

съпоставка
дискусия
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

евристичен и
репродуктивен
метод
беседа
работата по групи
индивидуални
задачи
изследователска
задача

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
писмен текст
вербален, визуален
работен лист
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица
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Учебна
седмица

76 31
–
77

75 31

74 30

73 30

№

Класна работа

КР

Установяване равнището
на знания и умения през
втория учебен срок.

Тема на
Урочна Компетентности като
урочна
единица очаквани резултати
единица
за
от обучението
Юначеството
Съпоставя откъси от
на най-малкия
„Похитителят на мълбрат в „Тримата
нии“ с „Тримата братя и
братя и златназлатната ябълка“, обяста ябълка“ и на
нява сходствата и разлиПърси Джаксън в
чията между сюжетите
„Похитителят на
им и оценява значението
мълнии“
им за културното многообразие.
Вълшебният
Съпоставя откъси от
свят на „Котара„Похитителят на мълкът Наставник,
нии“ с „Котаракът
или Котаракът
Наставник, или Котарав чизми“ и на
кът в чизми“, обяснява
„Похитителят
сходствата и различията
на мълнии“
между сюжетите им и
оценява значението им
за културното много
образие.
Създаване на
У
Създава в писмена форразказ по
ма разказ по зададени
зададено начало
опори с цел да: изрази
творчески представи,
преживявания, чувства;
заинтригува възприемателя с разказваната
история.
Спазва книжовни
езикови правила.

Нови
понятия

съпоставка
дискусия
писмен текст
тест
работен лист
домашна работа

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
писмен текст
задачи, както и при
учене с цел определяне
на силните и слабите си
страни, на своя

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
писмен текст
вербален, визуален
работен лист
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимо
отношенията между
индивида и общността.
Съпоставя и различава
нормите и ценностите,
валидни в традиционната, във фолклорната и
в съвременните общности, регламентиращи/
регулиращи взаимо
отношенията между
индивида и общността.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица
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Учебна
седмица

Урочна
единица
за
О

У
Създаване на
разказ по зададен
край

КР
Тест
(Различни
разкази за човека
и света)

81 33

О
Разнообразието
на ценности,
герои и поуки
в различните
разкази за човека
и света

Тема на
урочна
единица
Разнообразието
на ценности,
герои и поуки
в различните
разкази за човека
и света

80 32

79 32

78 31

№

Създава в писмена форма разказ по зададени
опори с цел да: изрази
творчески представи,
преживявания, чувства;
заинтригува възпри
емателя с разказваната
история.
Спазва книжовни езикови правила.
Установяване на равнището на знанията и
уменията върху раздела
„Различни разкази за
човека и света“.

Обяснява сходствата и
различията в сюжетите,
образите на героите,
ценностите в различните „разкази“ и оценява
значението им за културното многообразие.

Компетентности като
Нови
очаквани резултати
понятия
от обучението
Обяснява сходствата и
различията в сюжетите,
образите на героите,
ценностите в различните „разкази“ и оценява
значението им за културното многообразие.

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи, както и при
тест
учене с цел определяне
на силните и слабите си
страни, на своя стил на
учене.

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
писмен текст
различни езици –
работен лист
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
репродуктивен
(в т.ч. и изобразителен), метод
музикален.
беседа
съпоставка
Изразява впечатления,
обобщение
чувства, настроения,
творческа задача
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
различни езици –
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица
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Учебна
седмица

84 34

83 33

82 33

№

У
Създаване на
разказ по зададени начало и край

Човекът и светът ПР
в художествените текстове
(Годишен
преговор)

Тема на
Урочна
урочна
единица
единица
за
Човекът и светът ПР
в художествените текстове
(Годишен
преговор)

Създава в писмена форма разказ по зададени
опори с цел да: изрази
творчески представи,
преживявания, чувства;
заинтригува възпри
емателя с разказваната
история. Спазва книжов
ни езикови правила.

Актуализиране на знанията и уменията, придобити в часовете по литература в 5. клас.

Компетентности като
Нови
очаквани резултати
понятия
от обучението
Актуализиране на знанията и уменията, придобити в часовете по литература в 5. клас.

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Изразява впечатления,
чувства, настроения,
мисли, позиции по
проблеми с помощта на
писмен текст
различни езици –
работен лист
вербален, визуален
(в т.ч. и изобразителен),
музикален.

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи, както и при
учене с цел определяне
на силните и слабите си репродуктивен
страни, на своя стил на метод
учене.
беседа
съпоставка
Упражнява самоконобобщение
трол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи, както и при
учене с цел определяне
на силните и слабите си
страни, на своя стил на
учене.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица
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Учебна
седмица

85 34

№

Тема на
урочна
единица
Тест
(Изходно
равнище)

Урочна
единица
за
КР

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Установяване на изходното равнище на знанията и уменията.

Нови
понятия

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми и/
или раздели

Разработил: ……………….…………………………………
(Име, фамилия, подпис)

Упражнява самоконтрол при изпълняване
на дидактически и/
или на комуникативни
задачи, както и при
тест
учене с цел определяне
на силните и слабите си
страни, на своя стил на
учене.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
ята на учениците. В тази посока е и изясняването на
значението на непознатите думи.
Урокът за нови знания е основан върху беседа. Всеки
въпрос предполага отговор, свързан с актуализация на
стари знания, които се въвеждат с рубриката „Да при
помним“. Рубриките „Да знаем“ и „Да четем с разбира
не“ предлагат нови знания, които дават възможност
на учениците да конструират отговорите си. Съща
та функция изпълняват рубриката „Енциклопедия“ и
приложенията в края на учебника, в които информаци
ята е представена чрез таблици или схеми. Най-често
урочната статия завършва със задачите от рубрика
та „Да приложим“. Те също обогатяват знанията и оп
ита на учениците, развиват уменията им и им дават
възможност да оценят постиженията си.
В центъра на уроците за упражнения стои повто
рението на предишни знания и прилагането им в раз
лича ситуация. Заедно с това тези уроци трябва да
разширяват, обогатяват и затвърдяват знанията и
уменията на учениците. По тази причина в тези уро
ци отново се предлагат същите рубрики. Рубриката
„Да знаем“ обогатява знанията. В тази посока голям
принос има и рубриката „Да четем с разбиране“. Всич
ки упражнения имат точно определена тема. Тя е
следвана строго при въпросите, върху които е орга
низиран урокът. Така у учениците се формират знания
и умения за целенасочена работа.
Преговорните уроци в учебника имат конспекти
вен характер. Като се отговаря на препоръчително
то процентно разпределение, уроците за преговор са
разположени в началото и в края на учебника. Предло
жени са две теми, които се реализират в рамките на
4 учебни часа.
Първата тема е: „Какво вече знаем от часовете по
литература“. Тя е разгърната върху знанията на учени
ците, получени до 4. клас.
Втората тема е: „Човекът и светът в художествените текстове“. Работата по тази тема подготвя
учениците да се справят със задачите за установява
не равнището на изходните знания и умения.
Уроците за обобщение са допълнителен начин за
затвърдяване на знанията. В тях се представя обоб
щено изученото в даден раздел. За беседата в тези
уроци трябва да се подберат възлови въпроси, пре
димно тези, на които се е спряло вниманието при
беседите и които са възбудили повече спорове. Знани
ята не се представят детайлно, а обобщено. В уроци
те за обобщение са предложени и задачи със занимате
лен характер.
За да онагледим казаното за различните видове
уроци в учебника по литература, предлагаме четири
методически разработки, разгърнати върху конкрет
ни страници от урок в учебника. Да се има предвид,
че уроците не са разположени винаги само на един
разтвор, тъй като художествените текстове са с
различен обем, а учебникът следва христоматийния
принцип.

Според програмата по български език и лите
ратура за компонента литература са предвидени
2,5 часа седмично, от които 0,5 часа за развиване
на комуникативните компетентности. Това озна
чава – 85 часа по литература в рамките на учеб
ната година, от които 17 часа са за развиване на
комуникативните компетентности. Препоръчи
телното процентно разпределение между различ
ните видове уроци е следното: за нови знания –
37%, за упражнения – 44%, за преговор – 6%, за обоб
щение – 6% и за контролни и класни работи – 7%. В
учебника това препоръчително изискване е спазено,
като са предложени 32 урока за нови знания, 37 – за
упражнения, 4 – за преговор, 5 – за обобщения и 7 –
за контролни и класни работи (за компонента литера
тура се предвиждат 2 часа за класна работа и 5 за кон
тролни работи). За контролни работи са предвидени
тестови задачи след всеки раздел.
Това процентно разпределение на видовете уроци
създава впечатление за ограничаване на учителя. Осо
бено на учителя по литература, който е склонен към
по-разкрепостено мислене. Разбира се, че съществува
тази опасност. От друга страна обаче, определянето
на това разпределение е продиктувано от концепция
та за обучение, в основата на което стои преди всич
ко превръщането на знанията в умения.
По принцип уроците за нови знания и за упражне
ния се отличават по цел. По литература обаче в съ
държателен план те не могат да се различават много,
защото заедно се допълват. И уроците за нови знания,
и уроците за упражнение винаги са съобразени с худо
жествения текст, който се изучава, и се подчиняват
на тема, определена от него. Темите при различните
видове уроци са разнообразни, но винаги са подчине
ни на основната идея, обективно разкрита в текста.
Заедно с това те са формулирани така, че да водят
до очакваните резултати, заложени в учебната прог
рама.
Всеки от двата вида уроци е звено в една верига,
в която организирано и постепенно се постига пълно
та, задълбоченост и разнообразие. Така според възрас
тта на учениците и според малкия им литературен
и житейски опит се изяснява художественият текст.
Следва се принципът за единство на научност и достъпност – върви се от простото към сложното.
И в двата случая в учебника уроците са организира
ни предимно върху беседа с въпроси и задачи, подчине
ни на една тема, логически обвързани и йерархически
подредени по трудност. В този смисъл няма рязка гра
ница между двата вида уроци. Съществената разлика
е, че при урока за нови знания учениците се запознават
със съдържанието на конкретен художествен текст
– чрез прочит на учителя/на учениците или чрез из
слушване на актьорско изпълнение.
Обикновено първите въпроси от рубриката „Да
разчетем текста“ водят към проверка на възприяти
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Представата за сътворението на света в древногръцкия мит „Произходът на
боговете“
Урок за нови знания

Примерен работен план за учениците
• Тема на древногръцкия мит „Произходът на боговете“
• Основни епизоди на древногръцкия мит „Произходът на боговете“
• Представата на древните гърци за света преди
Сътворението – Хаос
• Появата на първите богове и промяната на света
Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, божество, епизод.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да откриват информация в текст.
Учениците се запознават с мита „Произходът на боговете“ чрез прочит на художествения
текст от учителя, от учениците или чрез изслуш
ване на аудиозаписа от електронния учебник.
Речник на непознатите думи. Изяснява се лек
сикалното значение на непознатите думи в тек
ста.

С рубриката „Да припомним“ се актуализи
рат знанията за епизод и уменията за определя
не на основните епизоди в художествен текст.
Актуализацията е във връзка с изпълнението на
задача 1. от рубриката „Да разчетем текста“.
В рубриката „Да знаем“ са поднесени синтези
рано, обобщено и на достъпен за петокласници
те език основни знания за гръцките богове.
В рубриката „Да разчетем текста“ са вклю
чени въпроси и задачи, чрез които се осъществя
ва беседата за осмисляне на темата. Въпрос 5.
е с повишена трудност, защото изисква от де
цата да направят сравнение между Хаос и Гея и
да формулират извод за различията между тях.
В помощ на учениците е Приложение 2, което им
представя алгоритъм за сравняване. Към част от
въпросите са включени допълнителни подвъпро
си, чиято цел е да помогнат на учениците сами
да се справят с извеждането на отговора.
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Двете илюстрации (барелефът и картина
та на Пусен) онагледяват сюжета на изучавания
мит. Беседата върху изображенията осъществя
ва междупредметна връзка с изобразителното
изкуство.

Рубриката „Да четем с разбиране“ предста
вя достъпна за петокласниците интерпретация
на мита „Произходът на боговете“. Този текст
може да се прочете по време на часа, ако ученици
те се затрудняват с въпросите и задачите; може
да се прочете и самостоятелно от децата вкъ
щи при подготовката им за следващия час.
Рубриката „Енциклопедия“ предлага допълни
телна информация за значението на думите митология и титан, която обогатява общата кул
тура на учениците.
Рубриката „Да приложим“ включва две задачи.
Първата изисква от учениците да приложат на
ученото за мита, като самостоятелно открият
в текста определенията (епитетите) за всеки
от изучените богове. Втората задача изисква да
се „пренесе“ знанието за древногръцките богове,
получено в часа, към нашата съвременност. Едно
временно с това задачата е свързана и с програ
мата по български език.
Допълнителни материали по темата
Към уроците за древногръцкия мит „Произхо
дът на боговете“ е предложен работен лист в по
магалото „Комплект работни листове по литера
тура за 5. клас“. В него са включени задачи, които
затвърждават знанията и развиват уменията на
учениците да анализират художествен текст и да
прилагат наученото при изпълнението на различни
по формат задачи.
Допълнителни материали по темата (худо
жествен прочит на текста, галерии с изображения
и тестови задачи) са включени и в електронния ва
риант на учебника.
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ТЕМА: Семейството на боговете олимпийци
Урок за упражнение
Примерен работен план за учениците
• Боговете олимпийци
• Зевс и Хера
• Децата на Зевс
Опорни знания и умения:
– Познават понятието родословно дърво.
– Умеят да сравняват описания на герои в худо
жествен текст.
– Умеят да коментират отношения между ге
рои.

Рубриката „Да приложим“ предлага две зада
чи. Първата изисква от учениците да приложат
получените знания за древногръцките богове при
изработването на родословно дърво. Втората
задача прави връзка с предмета „История и циви
лизации“.

Предложената тема в рубриката „Дискусионен клуб“ свързва наученото за древногръцката
митология с нашата съвременност и с личния жи
тейски опит на учениците.

В рубриката „Да разчетем текста“ са предложени въпроси и задачи, чрез които може да се органи
зира беседата в последното упражнение върху древногръцките митове. В този смисъл тя трябва да
актуализира знанията, да ги разшири и обобщи. За да отговорят на въпрос 4, учениците трябва да се
насочат към всички изображения, илюстриращи древногръцките митове. Въпроси 9 и 10 са с повишена
трудност, защото изискват по-задълбочено вникване в текста на мита. За да се характеризира упра
влението на Зевс, трябва да се съпостави с управлението на Кронос и да се направи извод – въпрос 9.
Отговорът на 10. въпрос насочва вниманието към функциите на Зевс и на дъщеря му Тюхе.
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Двете илюстрации са пряко свързани с изпълне
нието на задачите и въпросите (4., 5., 6. и 7.) от
рубриката „Да разчетем текста“.

Упражнението може да се проведе и под форма
та на състезание по предложената тема, като се
следват посочените стъпки. Състезанието може
да се проведе и в извънкласна форма на работа.

В рубриката „Да проверим“ са предложени
пет тестови задачи, от които първата изисква
учениците да напишат отговора. Останалите
са с посочени четири отговора, от които верен
е само един.
Отговори на тестовите задачи:
1. „Произходът на боговете“ е мит, защото:
– обяснява как са се появили Земята, Небето,
денят, нощта и т.н.
– древните гърци са вярвали, че разказаното в
мита е истина; митът е свещен текст.
2. В; 3. В; 4. Уран – Гея; Кронос – Рея; Зевс – Хера; 5. В
Допълнителни материали по темата
Към уроците за древногръцкия мит „Произходът
на боговете“ е предложен работен лист в пома
галото „Комплект работни листове по литература за 5. клас“. В него са включени задачи, които
затвърждават знанията и развиват уменията на
учениците да анализират художествен текст и да
прилагат наученото при изпълнението на различни
по формат задачи. В зависимост от интересите на
учениците и от тяхната подготовка част от уп
ражненията в работния лист могат да се изпълнят
в часа или да се дадат за домашна работа.
Допълнителни материали за древногръцките
митове са включени и в електронния вариант на
учебника.
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ТЕМА: Митологичен модел за света
(Обобщение)
Урок за обобщение
Примерен работен план за учениците
• Митовете – най-древните свещени текстове
• Представата на древните гърци за Сътворението
• Сътворението според Библията
• Прилики и разлики между древногръцката и библейската представа за Сътворението
Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, Библия.
– Определят в изучавани текстове проблеми и
конфликти, специфични за митокултурната общ
ност, съпоставят ги с личния си опит и обоснова
ват позиция по тях.
– Разпознават по откъс от изучавано произведе
ние самото произведение.
– Различават характерни особености на прос
транството и времето в изучавани митове.
– Различават основни персонажи в изучаваните
митове и характерни конфликти в тях.
– Съпоставят различни митически версии за Сът
ворението/Началото на света и обясняват разли
ките помежду им.
– Обясняват отношения между герои в изучаван
текст.

Въпроси за обобщение, около които може да се
организира беседата по темата.

Рубриката „Да припомним“ предлага обоб
щенa и синтезиранa информация, необходимa на
учениците при актуализацията и обобщаването
на знанията за мит.

Предложените задачи в рубриката „Да приложим“ дават възможност на учениците да приложат
знанията си. В часа могат да се изпълнят 1. и 5. задача. Верните отговори на 5. задача са: фиг. 1 – Зевс
(държи мълния); фиг. 2 – Атина Палада (държи копие, в краката є е изобразена змия); фиг. 3 – Посейдон
(държи тризъбец); фиг. 4 – Хера (държи жезъл, изобразена е с диадема на главата); фиг. 5 – Хадес (до него
е изобразено триглаво куче). Задачи 2., 3. и 4. могат по избор да се предложат за домашна работа.
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Таблицата с информацията за боговете е
необходима не само за изпълнението на задача 5.
Знанията за изброените древногръцки богове ще
са необходими на учениците и при изучаването на
„Похитителят на мълнии“.

Допълнителни материали по темата
В помагалото „Комплект работни листове по
литература за 5. клас“ са включени два работни
листа с общо 22 задачи и два примерни теста по
темите от първи раздел на учебника – „Митологи
чен модел за света“.
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ТЕМА: Човекът и светът в художествените текстове
(Годишен преговор)
Урок за преговор

Примерен работен план за учениците
• Представата за сътворението на света и човека в древногръцките и библейските митове.
• Човекът и светът във фолклорните текстове.
• Теми, проблеми и конфликти в различните разкази за човека и света.
Опорни знания и умения
– Познават значението на жанровете и могат да
разпознават особеностите на мит, легенда, въл
шебна приказка, народна песен.
– Познават значението на понятията сюжет,
приказни опозиционни двойки герои, ритуал.
– Разпознават и определят по основни белези жан
ра на изучаваните художествени текстове.
– Съпоставят изучавани приказки на различни на
роди, обясняват сходствата и различията помеж
ду им и оценяват значението им за културното
многообразие.
– Обясняват отношения между герои в изучаван
текст.
– Различават в изучаван художествен текст при
писване на специфични човешки характеристики
на животно, на предметен или на природен обект
и обясняват значението им за изграждането на
смисъла на (откъс от) текста.
– Знаят имената на авторите на изучаваните ху
дожествени текстове.
– Умеят да илюстрират отговорите си с приме
ри от художествен текст.
В учебника са предвидени два часа за преговор
в края на учебната година. В преговорния урок се
припомнят знания и умения, които са необходими
за покриването на очакваните резултати от про
грамата по литература за 5. клас. Препоръчително
е всеки учител да планира и проведе преговора съ
образно знанията и уменията на учениците, на кои
то преподава. Да се отдели повече време на забра
вените художествени текстове и да се акцентира
върху проблеми, които ги затрудняват.
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Беседата в часа може да се организира с
помощта на предложените въпроси и задачи за
актуализация на знанията.

При преговора в помощ на учениците са пред
ложени детайли от илюстрации към изучаваните
текстове и цитати от тях.
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Тема: Художествената литература

2. Опорни знания и умения
– Познават понятията приказка, епизод, герой,
поука, разказ, стихотворение, гатанка, пословица.
– Разпознават и определят по основни беле
зи жанра на неизучаван художествен текст
(приказка, разказ, стихотворение, гатанка,
пословица).
– Могат да определят основните епизоди и да
ги озаглавят.
– Умеят да илюстрират отговорите си с при
мери от художествен текст.

Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Какво е художествена литература
•• Особености на художествения текст
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията писменост, научен
текст, художествен текст.
– Умеят да откриват информация в текст.
– Умеят да разграничават научен текст от ху
дожествен.
3. Методически указания за реализиране
на урока
Урокът е уводен. Работата в часа се организира
с прочит на текста за особеностите на художест
вената литература и с беседа върху откъсите от
разказа „Пролет“ на А. Каралийчев и „Пролетта –
един от годишните сезони“ от детска енциклопе
дия. Поставя се акцент и върху илюстрацията на
разказа. Анализът на текстовете се осъществява
с помощта на въпросите и задачите от рубрика
та „Да разчетем текста“.

3. Методически указания за реализация на
урока
Прочита се информацията от рубриката „Да
припомним“, в която изучените жанрове са обяс
нени с терминология, използвана в учебниците от
1. до 4. клас. Беседата се провежда върху предло
жените художествени текстове в рубриката „Да
приложим“ с въпросите и задачите от рубриката
„Да разчетем текста“. В преговора се включва и
информацията от Приложение 1. Тя е за художест
вените средства, изучени в началния етап, които
са онагледени с примери, помагащи на учениците
да се справят с поставените задачи.

НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

Тема: Тестови задачи за установяване
на входното равнище на знанията и
уменията на учениците

В учебната програма се препоръчва 6% от часо
вете по литература да са за преговор. В учебника
са предложени две теми за преговор, всяка от кои
то се реализира в рамките на 2 часа.

Вид на урока – контролна работа
Предложени са два варианта на примерен тест,
включващ 12 задачи, от които последната изисква
създаване на преразказ на кратък текст.
Тестовите задачи следват формата на Нацио
налното външно оценяване след 4. клас.
Необходимо е да се насочи вниманието на уче
ниците към задълбоченото прочитане на условия
та на задачите и да се акцентира, че предложени
те отговори са три, но верният е само един.

Тема: Какво вече знаем от часовете по
литература
Вид на урока – преговор
1. Примерен работен план за учениците
•• Приказка – особености, видове
•• Разказ – особености
•• Стихотворение – особености
•• Гатанка – особености
•• Пословица – особености
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Верни отговори на тестовите задачи:
Вариант 1
Примерни отговори на задачите със свободен
отговор:
1. Всички животни го обвиняват.
Няма мира от хора и кучета.
6. Знае защо всички обвиняват вълка.
Предупреждава вълка, че с тези навици няма да
го приемат в никоя гора.
2.
В

3.
А

4.
В

5.
Б

7.
А

8.
Б

9.
Б

Верните отговори на задачите 1. и 6. се оценя
ват с 2 т. Останалите от 2. до 11. се оценяват с 1
точка. Изпълнението на задача 12 може да се оцени
с точки от 0 до 7. Максимален брой точки – 20.
Може да се използва следната примерна скала за
преобразуването на точките в цифрова оценка:
20 т. – Отличен (6)
15 т. – Мн. добър (5.00)
10 т. – Добър (4.00)
5 т. – Среден (3.00)
0 – 4 т. – Слаб (2)

10. 11.
12.
В
Б преразказ

Вариант 2
Примерни отговори на задачите със свободен
отговор:
1. Деца крадат яйцата на врабчето.
Котка изяжда малките врабчета.
6. Показва на врабчето как се прави здраво гнездо.
С много труд и търпение изгражда гнездото си.
2.
Б

3.
Б

4.
А

5.
В

7.
В

8.
Б

9.
В

10. 11.
12.
Б А преразказ
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I. МИТОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА
•• Представата на древните гърци за света пре-

В програмата първият раздел включва изучава
нето на древногръцки мит за произхода на богове
те и библейски мит за Началото на света. Работа
та върху представянето на митологичния модел
за света започва с встъпителен урок, в който се
изясняват ключови понятия и основни характерис
тики на мита.

ди Сътворението – Хаос

•• Появата на първите богове и промяната на

света
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, божество, епизод.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да откриват информация в текст.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на мита чрез
прочит или изслушване на аудиозаписа от елек
тронния учебник. Изясняват се непознатите думи.
Актуализират се знанията за епизод и за определя
не на основните епизоди в художествен текст с
рубриката „Да припомним“. Изпълнява се задача 1.
от рубриката „Да разчетем текста“. Осмисляне
то на темата се осъществява чрез беседа с помощ-
та на въпросите и задачите (2. – 9.) от рубриката
„Да разчетем текста“, с рубриката „Да знаем“ и с
примерния анализ от рубриката „Да четем с раз
биране“. Въпрос 5. е с повишена трудност, защото
изисква тълкуване на метафоричен израз.
Допълнителна информация за значението на ду
мите митология и титан се дава в „Енциклопедия“.
За домашна работа могат да се поставят две
те задачи от рубрика „Да приложим“.

Тема: Светът в митовете
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Що е мит?
•• Защо се появяват митовете?
•• Как древните хора си представят пространството?
•• Как древните хора си представят времето?
•• Каква е ролята на митовете в живота на
древните хора?
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията древност, писменост,
устен разказ.
– Умеят да откриват информация в текст.
– Умеят да разграничават научен текст от ху
дожествен.
3. Методически указания за реализиране
на урока
Работата в часа се организира с прочит на пред
ложените текстове и обсъждане на илюстрации
те. Урочната статия е разделена на части, което
улеснява възприемането на информацията. За да се
установи в каква степен учениците са я разбрали
и осмислили, се провежда беседа с въпросите към
всяка част от текста.
За домашна работа могат да се поставят задачи,
свързани с прочитането на древногръцки митове.

Тема: Представата за боговете според
древногръцкия мит „Произходът на
боговете“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Уран и Гея
•• Кронос и неговото управление
•• Зевс – върховен бог в древногръцката митология
•• Тюхе, рогът на изобилието и съдбата на хората
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, титан, бог.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират в художествен текст
отношения между герои.

Произходът на боговете
Предвижда се изучаването на древногръцкия
мит да се осъществи в рамките на четири часа.

Тема: Представата за сътворението на
света в древногръцкия мит „Произходът
на боговете“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Тема на древногръцкия мит „Произходът на
боговете“
•• Основни епизоди на древногръцкия мит „Произходът на боговете“
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Тема: Семейството на боговете
олимпийци

3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на сюжета на мита „Произхо
дът на боговете“ се осъществява чрез изпълне
нието на задача 1. от рубриката „Да разчетем
текста“ и схемата на с. 23. Темата се изяснява с
помощта на въпросите и задачите от рубриката
„Да разчетем текста“ и рубриката „Да четем с раз
биране“. Въпроси 8. и 9. са с повишена трудност –
изискват обобщение и свързване на знанията за
мита с нашата съвременност.
Допълнителна информация за Кронос и Зевс се
дава в рубриката „Енциклопедия“.
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ – попълване на таб
лица по образец. Таблицата е предложена за попъл
ване в работния лист „Произходът на боговете.
Олимпийско спокойствие“.

Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Боговете олимпийци
•• Зевс и Хера
•• Децата на Зевс
2. Опорни знания и умения
– Познават понятието родословно дърво.
– Умеят да сравняват описания на герои в ху
дожествен текст.
– Умеят да коментират отношения между ге
рои.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Знанията за мита „Олимпийско спокойствие“
се актуализират с изпълнението на 1. задача от
рубриката „Да разчетем текста“. Беседата се
осъществява с помощта на останалите въпроси
и задачи (2. – 10.). Към въпроси 2., 7., 8. и 9. са пред
ложени подвъпроси, които помагат на учениците
да отговорят по-пълно и задълбочено. Въпрос 10.
е с повишена трудност, защото изисква по-задъл
бочено познаване на мита и способност да се фор
мира твърдение, което не е изразено директно в
текста.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви с изпълнението на задача 1. от „Да приложим“ и
с дискусия по предложената тема от „Дискусионен
клуб“.
За ученици с интерес към митологията е пред
ложено състезание на тема: „Старогръцките бо
гове“. Дадени са указания за провеждането му.
За домашна работа може да се предложи задача
2. от рубриката „Да приложим“ или задачи от ра
ботния лист.

Тема: Олимп – домът на древногръцките
богове
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Гея и Уран – първите богове
•• Кронос и неговото управление
•• Зевс – върховен бог в древногръцката митология
•• Тюхе, рогът на изобилието и съдбата на хората
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, титан, бог.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират отношения между ге
рои.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на мита
„Олимпийско спокойствие“ чрез прочит или аудио
запис в електронния учебник. Беседата се осъ
ществява с помощта на въпросите и задачите
от рубриката „Да разчетем текста“ (1. – 6.). Към
въпроси 1., 5. и 6. са предложени подвъпроси, кои
то помагат на учениците да отговорят по-пълно
и задълбочено. В края на беседата се коментира
гравюрата от ХVІІІ в. „Олимпийските богове“ във
връзка с текста на мита. Текстът за храната на
боговете (амброзия) от рубриката „Енциклопедия“
е важен, защото съдържа информация, необходима
за осмислянето на последния текст от програма
та – „Похитителят на мълнии“.
За домашна работа могат да се предложат за
дачите от рубриката „Да приложим“ или задачи
от работния лист.

Отговори на тестовите задачи:
1. „Произходът на боговете“ е мит, защото:
– обяснява как са се появили Земята, Небето,
денят, нощта и т.н.;
– древните гърци са вярвали, че разказаното в
мита е истина; митът е свещен текст.

2. В; 3. В; 4. Уран – Гея; Кронос – Рея; Зевс –
Хера; 5. В
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Библейски разказ за Сътворението

2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, време, пространство, бог.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират характерни особе
ности на пространството и времето в биб
лейския разказ за Началото на света.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите и
задачите от рубриката „Да разчетем текста“ и
рубриката „Да четем с разбиране“. Въпрос 6. е с по
вишена трудност – изисква обобщение на връзка
та между делата на Бога и оформянето на делни
ците и празниците в света на човека. Работата в
часа може да се разнообрази с дискусия по темата
от рубриката „Дискусионен клуб“.
За домашна работа може да се постави зада
чата от рубрика „Да приложим“ – попълване на
таблица по образец. Таблицата е предложена за
попълване в работния лист „Библейски разказ за началото на света“.
Отговори на тестовите задачи:
1. Библейският разказ за Началото на света е
мит, защото:
– обяснява как са се появили Земята, Небето, де
нят, нощта и т.н.
– евреите и християните вярват, че разказано
то в мита е истина и текстът му е свещен.
2. В; 3. Б; 4. небе – земя; вода – суша; ден – нощ;
5. В
Забележка! Тестовите задачи са след уроците
върху задължителния по програмата текст за Началото на света. Текстовете „В селенията на Бога“,
„Заради едно парченце плод“ и „Извън Едем“ са важни
за осмислянето на взаимоотношенията между Бога
и човека, но тъй като са допълнителни, след тях не
са предложени тестови задачи.

Предвижда се изучаването на библейския мит
да се осъществи в рамките на четири часа.

Тема: Как Бог сътворява света и човека
според Библията
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Тема на библейския мит за Сътворението
•• Основни епизоди на библейския мит за Сътворението
•• Представата на евреите и християните за
начина, по който Бог създава света
•• Ролята, която Бог отрежда на любимото си
творение – човека
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, божество, епизод.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да откриват информация в текст.
3. Методически указания за реализиране
на урока
Учениците се запознават с текста на мита чрез
прочит или изслушване на аудиозаписа от елек
тронния учебник. Изясняват се непознатите думи.
Изпълнява се задача 1. от рубриката „Да разчетем
текста“. Осмислянето на темата се осъществя
ва чрез беседа с помощта на въпросите и задачи
те (2. – 11.) от рубриката „Да разчетем текста“,
с рубриката „Да знаем“ и с примерния анализ от
рубриката „Да четем с разбиране“. Въпроси 4., 9. и
11. са с повишена трудност.
Допълнителна информация за интерпретация
та на темата за Сътворението в произведение
то „Шестоднев“ от Йоан Екзарх се дава в „Енцик
лопедия“.
За домашна работа може да се постави избрана
задача от рубриката „Да приложим“.

Тема: Взаимоотношенията между Бог
и човека според библейския разказ
за Началото на света

Тема: Представата за времето и
пространството според библейския
разказ за Началото на света

Вид на урока – нови знания

Вид на урока – упражнение

1. Примерен работен план за учениците
•• Градината Едем
•• Разбирателството между Бога и първите хора
•• Правила и забрани в градината Едем
•• Змията и изкушението
•• Познанието за доброто и злото
•• Божието наказание

1. Примерен работен план за учениците
•• Пространството преди и след Сътворението.
Земното и небесното пространство
•• Бог създава времето. Ролята на светлината
•• Делниците и празниците – време за труд и
време за почивка
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2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, бог, добро, зло.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират отношения между ге
рои.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текстовете „В се
ленията на Бога“, „Заради едно парченце плод“ и
„Извън Едем“ от „Библия за деца“ чрез прочит или
аудиозапис в електронния учебник. Беседата се осъ
ществява с помощта на въпросите и задачите от
рубриката „Да разчетем текста“ (1. – 8.). Към въп
рос 3. са предложени подвъпроси, които помагат на
учениците да отговорят по-пълно и задълбочено.
Въпроси 5. и 7. са с повишена трудност, тъй като
изискват изводи за същността на божията забрана
и за избора на първите хора. В края на беседата се
коментират стиховете на Иван Вазов от твор
бата му „Отечество любезно“ и се прави извод за
смисъла на съпоставката между родината и гради
ната Едем. Текстът от рубриката „Енциклопедия“
е важен, защото откроява връзката между първо
родния грях и мисията на Спасителя Христос.
За домашна работа могат да се предложат пър
вите две задачи от рубриката „Да приложим“ или
задачи от работния лист.

отрицателните последици от свободния избор на
Адам и Ева.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви с изпълнението на задача 1. от рубриката „Да
приложим“ (таблицата е предложена за попълва
не в работния лист „Библейски разказ за началото
на света“) и с дискусия по предложените тези от
„Дискусионен клуб“.
За ученици с интерес към творческото писане е
предложен разказ по зададено начало.
За домашна работа могат да се предложат за
дача 2. от рубриката „Да приложим“ или задачи от
работния лист.

Тема: Митологичен модел за света
Вид на урока – обобщение
1. Примерен работен план за учениците
•• Митовете – най-древните свещени текстове
•• Представата на древните гърци за Сътворението
•• Сътворението според Библията
•• Прилики и разлики между древногръцката и
библейската представа за Сътворението
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, Библия.
– Определят в изучавани текстове проблеми и
конфликти, специфични за митокултурната
общност, съпоставят ги с личния си опит и
обосновават позиция по тях.
– Разпознават по откъс от изучавано произве
дение самото произведение.
– Различават характерни особености на прос
транството и времето в изучавани митове.
– Различават основни персонажи в изучавани
те митове и характерни конфликти в тях.
– Съпоставят различни митически версии за
Сътворението/Началото на света и обясня
ват разликите помежду им.
– Обясняват отношения между герои в изуча
ван текст.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Знанията за митологичния модел за света се ак
туализират с рубриката „Да припомним“ и с въпро
сите в началото на урочната статия. Изпълняват
се 1. и 4. задача от рубриката „Да приложим“. Вер
ните отговори на задача 4. са: фиг. 1 – Зевс (държи
мълния); фиг. 2 – Атина Палада (държи копие, в кра
ката є е изобразена змия); фиг. 3 – Посейдон (държи
тризъбец); фиг. 4 – Хера (държи жезъл, изобразена
е с диадема на главата); фиг. 5 – Хадес (до него е
изобразено триглаво куче).

Тема: Грехът, познанието и наказанието
според библейския разказ
за Началото на света
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Приликите и разликите между Бога и човека
•• Любовта и строгостта на Бога към първите
хора
•• Грехът на Адам и Ева
•• Краят на блажения живот. Наказанието
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията грях, първороден грях.
– Различават основни персонажи в библейския
разказ за Началото на света.
– Умеят да коментират отношения между ге
рои.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Беседата се осъществява с помощта на въпро
сите и задачите (1. – 9.) от рубриката „Да разче
тем текста“. Въпрос 7. е с повишена трудност,
тъй като изисква изводи за положителните и за
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За домашна работа могат да се дадат задача 2.
и 3. от същата рубрика или задачи от работните
листове.

също бедността и нещастието на смъртните,
тъй като Зевсовата дъщеря може да се отвърне
и да им покаже, че светът, в който живеят, е про
менлив и нестабилен.
Вариант 2

Тема: Тестови задачи за установяване
на знанията и уменията на учениците
върху раздела „Митологичен модел за
света“

1.
Б

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
В А Г
Г Б А В В А Б Г
Примерен отговор:
13. Бог се грижи за своите любими творения –
Адам и Ева. Живеят безгрижно в Едем – най-пре
красното място. Бог прогонва първите хора, защо
то нарушават единствената забрана, която им
поставя. Адам и Ева проявяват свободната си воля
и понасят наказанието.
Верните отговори на задачите с посочен отго
вор се оценяват с 1 точка. Изпълнението на задача
13. може да се оцени с 0 – 8 точки. Максимален брой
точки – 20.
Може да се използва следната примерна скала за
преобразуването на точките в цифрова оценка:
20 т. – Отличен (6)
15 т. – Мн. добър (5.00)
10 т. – Добър (4.00)
5 т. – Среден (3.00)
0 – 4 т. – Слаб (2)

Вид на урока – контролна работа
Предложени са два варианта на примерен тест,
включващи по 13 задачи, от които последната из
исква създаване на кратък текст.
Необходимо е да се насочи вниманието на уче
ниците към задълбоченото прочитане на условия
та на задачите и да се акцентира, че предложени
те отговори са четири, но верният е само един.
Верни отговори на тестовите задачи след
раздела „Митологичен модел за света“:
Вариант 1
1. 2. 3. 4.
Г Б В А

5.
Б

6.
Б

7.
В

8.
Г

9. 10. 11. 12.
А Б В В

Примерен отговор:
13. Според древните гърци от Тюхе зависи бла
годенствието на хората, защото тя изсипва от
рога на изобилието своите дарове (зърно, плодо
ве, мед…). С богинята Тюхе древните си обясняват
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II. ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА
Как била създадена Земята

Вторият раздел в програмата включва изучава
нето на фолклорна легенда за Началото на света,
фолклорните приказки „Тримата братя и златна
та ябълка“ и „Златното момиче“, народната песен
„Троица братя града градяха“ и фолклорен/тради
ционен календар (Коледа, Великден, Пасха, Курбан
байрам и Гергьовден). Работата върху предста
вянето на фолклорния модел за света започва с
встъпителен урок, в който се изясняват ключови
понятия и основни характеристики на фолклорна
та словесност.

Предвижда се изучаването на фолклорната ле
генда „Как била създадена Земята“ да се осъществи
в рамките на два часа.

Тема: Как Господ и Дяволът правят
света според фолклорната легенда
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Текстът „Как била създадена Земята“ – фолклорна легенда
•• Основни епизоди на текста „Как била създадена Земята“
•• Митологичните и фолклорните представи за
начина, по който е създаден светът
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, божество, епизод,
фолклорна легенда, конфликт.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да откриват информация в текст.
– Умеят да съпоставят библейския разказ за
Началото на света и легендата „Как била съз
дадена Земята“.
– Умеят да определят проблеми и конфликти,
специфични за фолклорния модел за света.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на фол
клорната легенда чрез прочит или изслушване на
аудио
записа от електронния учебник. Изпълнява
се задача 1. от рубриката „Да разчетем текста“.
Към въпрос 1. са предложени подвъпроси, които
помагат на учениците да отговорят по-пълно и
задълбочено. Осмислянето на темата се осъщест
вява чрез беседа с помощта на въпросите и зада
чите (2. – 7.) от рубриката „Да разчетем текста“,
с рубриката „Да знаем“ и с примерния анализ от
рубриката „Да четем с разбиране“. Въпроси 2. и 4.
са с повишена трудност, защото изискват прила
гане на новите знания за понятието конфликт при
интерпретацията на легендата и характеризира
не на героите, като се позовават на конкретни
техни действия и постъпки.
Допълнителна информация за славянските и за
прабългарските богове се дава в „Енциклопедия“.

Тема: Образът на света във фолклорните
текстове
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Що е фолклор?
•• Кой създава фолклорната словесност?
•• Кои са ценностите на традиционната об
щност?
•• Каква е представата за пространството във
фолклорната словесност?
•• Каква е ролята на митовете в живота на
древните хора?
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията народно творчество,
устен текст, род, семейство, родова общност.
– Умеят да откриват информация в текст.
– Умеят да разпознават изучените в началния
етап фолклорни жанрове.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Работата в часа се организира с прочит на
урочната статия или разказ на учителя по тема
та. Урочната статия е разделена на части, за да
се улесни възприемането на информацията. За да се
установи в каква степен учениците са я разбрали и
осмислили, се провежда беседа с предложените въп
роси и се изпълняват задачите към всяка част на
статията.
Стихотворението „Бабините приказки“ от
Дора Габе е допълнителен текст, който илюстри
ра функционирането на фолклорния текст и отно
шението към фолклорната словесност в миналото
и днес.
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1. Примерен работен план за учениците
•• Сюжет на художествен текст
•• Основни епизоди в сюжета на приказката
•• Роля на епизодите в сюжета на приказката
„Тримата братя и златната ябълка“ – начало,
преодоляване на изпитания, край
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията приказка, герой, епизод.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да посочват характерни черти на ге
роите, като се позовават на действията и
постъпките им.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на приказ
ката чрез прочит или изслушване на аудиозаписа
от електронния учебник. Изясняват се непозна
тите думи. Актуализират се знанията за епизод.
Определят се и се озаглавяват основните епизо
ди на приказката. Изяснява се понятието сюжет с
рубриката „Да знаем“. Изясняването на темата се
осъществява с въпросите и задачите от рубрика
та „Да разчетем текста“ (2. – 10.) и с текста от
рубриката „Да четем с разбиране“. Рубриката „Ен
циклопедия“ предлага допълнителна информация за
символиката на образите ябълка, хала, змей, ламя.
Домашната работа може да се възложи на две
групи, като се изпълнят задачите от рубриката
„Да приложим“.

За домашна работа може да се постави избрана
задача от рубрика „Да приложим“. Таблицата, коя
то дава възможност на учениците да съпоставят
различните модели за създаването на света, се на
мира и в работните листове.

Тема: Борбата между доброто и злото
според фолклорната легенда „Как била
създадена Земята“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Приятелството между Бога и Дявола
•• Конфликтът между Бога и Дявола
•• Как доброто побеждава злото
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията Бог, Дявол, добро, зло,
конфликт.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да определят проблеми и конфликти,
специфични за фолклорния модел за света.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите и
задачите от рубриката „Да разчетем текста“ и
рубриката „Да четем с разбиране“. Работата в
часа може да се разнообрази с дискусия по темата
от рубриката „Дискусионен клуб“.
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ – попълване на таб
лица по образец. Таблицата е предложена за попъл
ване в работния лист „Как била създадена Земята“.

Тема: „Горната“ и „долната“ земя
в приказката „Тримата братя
и златната ябълка“

Отговори на тестовите задачи:
1. „Как била създадена Земята“ е фолклорна ле
генда, защото:
– разказва се за далечното минало, когато се е
създавал и подреждал светът;
– очертава се остър сблъсък, който се разре
шава в края;
– мястото на случката не е конкретно назовано.
2. В; 3. А; 4. А; 5. Б

Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Художественото пространство в приказката
•• Образът на световното (космическото) дърво
•• „Горната“ земя – светът на героите в приказката
•• „Долната“ земя – светът на изпитанията и
подвизите на героя
•• „Горната“ и „долната“ земя в приказката –
прилики и разлики
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията художествено пространство, изпитание, подвиг.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.

Тримата братя и златната ябълка
Предвижда се изучаването на приказката „Три
мата братя и златната ябълка“ да се осъществи в
рамките на четири часа.

Тема: Сюжетът на приказката „Тримата
братя и златната ябълка“
Вид на урока – нови знания
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Тема: Героите в приказката „Тримата
братя и златната ябълка“

3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на сюжета на приказката „Три
мата братя и златната ябълка“ се осъществява
чрез изпълнението на задача 1. от рубриката „Да
разчетем текста“ и схемата на с. 64. Прочита
се текстът от рубриката „Да знаем“ и се комен
тира илюстрацията на с. 63. Темата се изяснява с
помощта на въпросите и задачите от рубриката
„Да разчетем текста“. Въпроси 5., 7. и 8. са с пови
шена трудност – изискват по-дълбоко вникване в
художествения текст. Допълнителна информация
за символиката на черния и белия цвят и на орела
като митологичен образ се дава в рубриката „Ен
циклопедия“.
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ или други задачи от
работния лист.

Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Героите във фолклорните вълшебни приказки и
техните роли
•• Героят във фолклорната вълшебна приказка –
особености
•• Помощникът във фолклорната вълшебна приказка – особености
•• Неприятелят във фолклорната вълшебна приказка – особености
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията вълшебна приказка, приказен герой.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Новите знания за ролите на героите във фол
клорните вълшебни приказки се въвеждат с рубри
ката „Да знаем“. Прилагането на знанията към изу
чаваната приказка се осъществява с въпросите и
задачите (1. – 4.) от рубриката „Да разчетем тек
ста“. Към въпроси 1., 2. и 3. са предложени допъл
нителни, които помагат на учениците да форму
лират по-задълбочени и пълни отговори. Задачата
от „Да приложим“ затвърдява знанията и развива
уменията на учениците да прилагат наученото
върху текстове, които не изучават в момента.
Тази задача може да се изпълни индивидуално или по
групи, ако се предложи всяка група да работи върху
различна вълшебна приказка.
Информацията в рубриката „Енциклопедия“
осъществява междупредметна връзка с музиката.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и през латинската мъдрост: „Съдбата
помага на смелите“.
За домашна работа могат да се дадат тесто
вите задачи в края на упражнението или задачи от
работния лист.
Отговори на тестовите задачи:
1. „Тримата братя и златната ябълка“ е вълшеб
на, защото:
– част от героите са вълшебни (фантастич
ни) същества – халите;

Тема: Вълшебното във фолклорната
приказка „Тримата братя и златната
ябълка“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Значение на думата „вълшебен“
•• Фолклорните вълшебни приказки – произход
•• Особености на фолклорните вълшебни приказки
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията фолклорна приказка, при-
казки за животни, битови приказки.
– Умеят да различават реално от нереално
(фантастично), възможно от невъзможно.
– Умеят да коментират конкретни образи в
художествен текст.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на сюжета на знанията за при
казка (от началния етап) се осъществява с изпъл
нението на задачи 1. – 2. („Да разчетем текста“) и
рубриката „Да припомним“. Изяснява се речниково
то значение на думата вълшебен (зад. 3.). Темата се
изяснява с помощта на въпросите и задачите от
рубриката „Да разчетем текста“ (4. – 6.) и с те
кста от рубриката „Да четем с разбиране“. Задача
6. е с повишена трудност, защото изисква новите
знания да се приложат към изучаваната приказка.
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ или други задачи от
работния лист.
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Тема: Завареното и доведеното момиче –
приказна опозиционна двойка герои

– героят преодолява трудности в чуждо прос
транство – на долната земя;
– приказката завършва със сватба, след като
героят е доказал, че е възмъжал.
2. Г; 3. А; 4. В; 5. Г

Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Завареното момиче – външност, постъпки,
реч, характер
•• Доведеното момиче – външност, постъпки,
реч, характер
•• Приказна опозиционна двойка герои в художествен текст
•• Завареното и доведеното момиче – приказна
опозиционна двойка герои
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията приказен герой, противоположност, противопоставяне.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да сравняват и коментират дейст
вия и постъпки на герои.
– Умеят да правят изводи на основата на срав
няване.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на сюжета на приказката
„Златното момиче“ се осъществява чрез изпълне
нието на задача 1. – 3. от рубриката „Да разчетем
текста“. Изясняването на новото понятие приказна опозиционна двойка герои и на темата се осъ
ществява с помощта на задачите и въпросите от
рубриката „Да разчетем текста“ и текста от „Да
знаем“. Въпрос 9. е с повишена трудност, защото
изисква сравняване на герои от две различни при
казки.
В рубриката „Енциклопедия“ се изяснява симво
ликата на златото и на черния цвят.
Дискусионният клуб предлага тема, която на
сочва към съвременните послания на изучавания
фолклорен текст през тълкуването на мисъл на ан
глийския историк Томас Фулър.
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ или други задачи от
работния лист.

Златното момиче
Предвижда се изучаването на приказката „Злат
ното момиче“ да се осъществи в рамките на три
часа.

Тема: Пътят на завареното момиче
от родния дом до царските палати
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Тема на приказката „Златното момиче“
•• Сюжет на приказката „Златното момиче“
•• „Златното момиче“ – вълшебна приказка
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията вълшебна приказка, те
ма, сюжет, конфликт, модел на вълшебна приказка.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на приказка
та чрез прочит или изслушване на аудиозаписа от
електронния учебник. Изясняват се непознатите
думи.
Въпроси 1. – 4. от рубриката „Да разчетем тек
ста“ са със социокултурна насоченост. Анализът на
приказката и изясняването на темата се осъщест
вяват с помощта на въпроси 5. – 12. и с текста от
рубриката „ Да четем с разбиране“. Новите знания
за вълшебен герой момиче се въвеждат с рубрика
та „Да знаем“. Въпрос 11. е с повишена трудност,
защото отговорът изисква по-задълбочено вниква
не в проблематиката на приказката и познаване
на други фолклорни текстове, в които е използвана
същата символика.
За домашна работа може да се даде задачата
от „Да приложим“. Подобна задача, но разработе
на в таблица за попълване, е предложена в работ
ния лист.

Тема: Родният дом и горската къща
в приказката „Златното момиче“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Художествено време и място на действие в
приказката „Златното момиче“
•• Образът на родния дом в приказката „Златното момиче“
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•• Образът

2. Опорни знания и умения:
– Познават понятията народна песен, герой,
тема, сюжет, конфликт.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на песента
чрез прочит или изслушване на аудиозаписа от елек
тронния учебник. Изясняват се непознатите думи.
Актуализирането на знанията за народна песен
се осъществява с информацията от таблицата в
рубриката „Да припомним“. Въпрос 1. от рубри
ката „Да разчетем текста“ е със социокултурна
насоченост. Анализът на народната песен се осъ
ществява с помощта на въпросите и задачите
(2. – 8.) и с текста от рубриката „Да четем с раз
биране“. Новите знания за ритуал, жертва, саможертва и проблем се въвеждат с рубриката „Да
знаем“. Въпрос 7. е с повишена трудност, защото
отговорът изисква по-задълбочено вникване в проблематиката на народната песен и в спецификата
на фолклорното творчество, изразяващо интере
сите на общността.
Символиката на образите ден и нощ е изяснена в
рубриката „Енциклопедия“.
За домашна работа може да се даде задачата
от „Да приложим“ или други задачи от работния
лист.

на горската къща в приказката
„Златното момиче“
•• Варианти на приказката „Златното момиче“
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията свое – чуждо, художествено време и място на действие.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да сравняват и коментират образи в
художествен текст.
– Умеят да правят изводи на основата на срав
няване.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с беседа по въпросите и с из
пълнение на задачите от рубриката „Да разчетем
текста“ и с прочит на текста от „Да знаем“. Към
задачи 3. и 5. са предложени въпроси, които улесня
ват изпълнението им. Допълнителните въпроси
към въпрос 6. помагат на учениците да формули
рат по-пълни и задълбочени отговори.
В рубриката „Енциклопедия“ се изяснява симво
ликата на бухала, който е интересен образ в пред
ложения за изучаване вариант на приказката.
За домашна работа може да се постави една от
задачите в рубриката „Да приложим“.
Отговори на тестовите задачи:
1. Завареното и доведеното момиче са приказ
на опозиционна двойка, защото:
– завареното момиче е работливо, а доведе
ното – мързеливо;
– завареното момиче се грижи за животин
ките в горската къща (храни ги, след като
храната им изстива, прави им герданчета),
а доведеното момиче дава на гадинките го
реща храна и те се изгарят.
2. В; 3. Г; 4. Б; 5. В

Тема: Образът на Струна невяста
в песента „Троица братя града градяха“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Достойнствата на Струна като съпруга и
майка
•• Отношението на Струна към близките є
•• Поведението на Струна на строежа
•• Отношението на народния певец към Струна
невяста
•• Отношението на читателя/слушателя към
Струна невяста
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията ритуал, жертвоприношение.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да сравняват и коментират дейст
вия и постъпки на герои.

Троица братя града градяха
Изучаването на народната песен „Троица братя
града градяха“ се осъществява в рамките на три
часа.

Тема: Сюжетът на песента
„Троица братя града градяха“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Значение на думите „жертва“ и „саможертва“
•• Основни епизоди в народната песен „Троица
братя града градяха“
•• Строителният ритуал „вграждане“
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3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на сюжета на песента се осъ
ществява чрез изпълнението на задачи 1. – 2. от
рубриката „Да разчетем текста“. Изясняването
на темата се осъществява с беседа по въпросите
от рубриката „Да разчетем текста“ и с прочит
на текста от „Да знаем“. Въпрос 6. е с повишена
трудност, защото изисква изразяване и защитава
не на лична позиция.
Рубриката „Енциклопедия“ предлага информа
ция за образа на стопана в митологията и във
фолклора.
Казаното по темата може да се обобщи с ко
ментиране на предложената мисъл от Стоян Ми
хайловски в рубриката „Да приложим“.
За домашна работа може да се постави задача
1. от „Да приложим“ или други задачи от работния
лист.

Рубриката „Енциклопедия“ предлага информа
ция за разпространението на мотива за вградена
та невяста в българския и в европейския фолклор.
Тази информация се допълва от предложения илюс
тративен материал.
За домашна работа може да се постави задача
та от „Да приложим“ или да се дадат други задачи
от работния лист.
Отговори на тестовите задачи:
1. „Троица братя града градяха“ е народна песен,
защото:
– художественият текст е създаден в стихове;
– изпълнява се с мелодия, пее се;
– във всеки стих има равен брой срички.
2. Б; 3. В; 4. Г; 5. А

Тема: Фолклорен модел за света
Вид на урока – обобщение
1. Примерен работен план за учениците
•• Особености на фолклора като народно изкус
тво
•• Прилики и разлики между фолклорна легенда,
фолклорна вълшебна приказка и народна песен
•• Фолклорните текстове и ценностите, които
утвърждават
•• Отношението на съвременния човек към фолклора
2. Опорни знания и умения:
– Познават понятията фолклор, фолклорна легенда, фолклорна вълшебна приказка и народна
песен.
– Различават основни ценности и норми на
фолклорната общност.
– Определят в изучавани текстове проблеми и
конфликти, специфични за фолклорната общ
ност, съпоставят ги с личния си опит и обос
новават позиция по тях.
– Разпознават по откъс от изучавано произве
дение самото произведение.
– Свързват имена на герои от изучавано произ
ведение със заглавието на произведението.
– Свързват изучавано произведение с жанра, с
имена на герои от произведението, със сю
жета и мотивите му.
– Различават характерни особености на прос
транството и времето в изучавани фолклор
ни текстове.
– Тълкуват образи на света в изучавани фол
клорни текстове.
– Различават в приказните опозиционни двой
ки герои различни аспекти на фолклорния об
раз на човека.

Тема: Народната песен „Троица братя
града градяха“ и нейните варианти
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Особености на народната песен – ритъм, говор (диалект), вариант
•• Народната песен „Града градеше Маноил майстор“ – сюжет и герои
•• Прилики и разлики между вариантите на народната песен за вградената невяста
– основни епизоди в сюжетите на двете песни
– образите на майсторите
– образите на Струна и на Марийка
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията народна песен, епизод,
ритъм.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да сравняват и коментират дейст
вия и постъпки на герои.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на знанията за песента и меж
дупредметната връзка с музиката се осъщест
вяват чрез изпълнението на задачите 1. – 2. от
рубриката „Да разчетем текста“. Изясняването на
темата се осъществява с прочита на песента „Гра
да градеше Маноил майстор“, с беседа по въпроси
те 3. – 10. от рубриката „Да разчетем текста“ и с
прочита на текста от „Да знаем“. Със задача 5. се
актуализират и затвърждават знания и умения за
изучени художествени средства в началния етап на
обучение. Въпроси 8. и 9. са с повишена трудност,
защото изискват умения за обобщаване.
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3. Методически указания за реализиране на
урока
Знанията за фолклорния модел за света се актуа
лизират с рубриката „Да припомним“ и с въпроси
те в началото на урочната статия. Изпълнява се
1. задача от рубриката „Да приложим“. Вярното
подреждане на картите е: Имало едно време; Беда;
Героят тръгва на път, Поява на помощник; Героят
преодолява препятствия; Завръщане у дома; Сватба
За домашна работа могат да се дадат задачи 2.
и 3. от същата рубрика или задачи от работните
листове.

За домашна работа могат да се поставят зада
чите от рубриката „Да приложим“, които свързват
изученото за древногръцката митология с темата
„Фолклорен/традиционен празничен календар“.

Тема: Коледа
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Бъдни вечер и Коледа – название и същност на
празника
•• Библейският разказ за Рождество Христово
•• Коледните ритуали
•• Словото и хлябът в празничния ритуал
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията празник, ритуал, Библия, традиция.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията от началния етап за
празнуването на Бъдни вечер и Коледа. Библейски
ят сюжет за Рождество Христово се припомня с
прочит на разказа от Илия Волен – „Млада Бога“.
Работата по темата се организира с урочната
статия и въпросите към нея, с прочит на народна
та песен „Ой те, дръвце, право дръвце“ и рубрики
те „Да разчетем текста“, „Да знаем“ и „Енцикло
педия“. Последната рубрика предлага информация
за бъдника и за коледарите. С предложения илюстра
тивен материал се онагледяват важните момен
ти от беседата.
Първата задача от рубриката „Да приложим“
осъществява междупредметна връзка с чуждоези
ковото обучение.
Допълнителни материали, онагледяващи праз
ника Коледа, са предложени в електронния вариант
на учебника.
За домашна работа могат да се предложат по
групи задачите 2. и 3. от „Да приложим“.

Фолклорен/традиционен
празничен календар
Предвижда се изучаването на фолклорния кален
дар да се осъществи в рамките на седем часа.

Тема: Фолклорен/традиционен празничен
календар
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Календарите
•• Фолклорният календар на българите
•• Словото и хлябът в празничния ритуал
2. Опорни знания и умения:
– Познават понятията календар, ритуал, празник, делник.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането и илюстрирането на зна
нията за сезоните, с които е свързан празничния
календар, се реализират с прочита на легендата
„Защо не е само лято“ и с беседа по въпросите от
рубриката „Да разчетем текста“.
Работата в часа по темата се организира с
прочит на предложената урочна статия, която е
разделена на части, улесняващи възприемането на
информацията, и рубриката „Да припомним“. За да
се установи в каква степен учениците са разбрали
и осмислили информацията, се провежда беседа с
въпросите към всяка част от текста.
По програма понятието ритуал трябва да се
въведе в темата „Фолклорен/традиционен праз
ничен календар“. Правилното възприемане и осмис
ляне на песента „Троица братя града градяха“ обаче
налага учениците да се запознаят с това понятие
по-рано. Затова в тази урочна статия най-важно
то за ритуала се актуализира в рубриката „Да при
помним“.
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Тема: Великден

празничните ритуали и трапези на изучените
празници и да се посочат приликите и разликите.
Прочита се текстът на „Пасхална молитва“ и се
коментира с помощта на въпроси 6. – 11.

Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Великден – най-големият пролетен празник
•• Великденски ритуали и традиции
•• Темата за Великден в художествени текстове
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията празник, ритуал, Библия, традиция.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията от началния етап на
обучение за празнуването на Великден. Работата
по темата се организира с урочната статия, с въп-
росите към нея, с илюстративния материал и с
рубриката „Енциклопедия“. Настроението и посла
нията, които носи Великден като най-големия хрис
тиянски празник, се разкриват с прочита на двете
стихотворения – „Пролетен празник“ от Кирил
Христов и „Възкресение“ от Елисавета Багряна, и с
беседа по въпросите от рубриката „Да разчетем
текста“.
За домашна работа могат да се предложат (по
желание или според интересите на учениците) за
дачите от рубриката „Да приложим“.

Тема: Курбан байрам
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Основни празници на ислямската религия
•• Курбан байрам – празник на жертвоприношението и опрощаването
•• Ритуали, изпълнявани от мюсюлманите на
Курбан байрам
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията празник, ритуал, традиция.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Работата по темата включва прочит на уроч
ната статия и на текста от рубриката „Енцик
лопедия“. Беседата се организира с помощта на
въпросите от рубриката „Да разчетем текста“.
Акцентира се върху семейните ценности, с които
е свързан празникът – благотворителност, смире
ние, опрощаване, подобряване на семейните отно
шения.
За домашна работа могат да се предложат за
дачите от рубриката „Да приложим“.

Тема: Пасха
Вид на урока – нови знания

Тема: Гергьовден

1. Примерен работен план за учениците
•• Пасха – празник на спасението
•• Библейският разказ за спасението на евреите
•• Пасхални ритуали
•• „Пасхална молитва“ и библейската книга „Битие“
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията празник, ритуал, Библия, традиция.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Работата по темата включва прочит на уроч
ната статия и на текста от рубриката „Енцик
лопедия“. Беседата се организира с помощта на
въпросите (1. – 5.) от рубриката „Да разчетем тек-
ста“. По време на беседата вниманието на учени
ците се насочва към илюстрациите. Акцентира се
върху символиката на ястията, които се слагат
на празничната трапеза. Могат да се съпоставят

Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Гергьовден – празникът на свети Георги
•• Легендата за свети Георги
•• Ритуали и обичаи, свързани с Гергьовден
•• Народни песни, изпълнявани на празника
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията празник, ритуал, обичай, традиция.
– Умеят да откриват конкретна информация
в текст и да я коментират.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията от началния етап
на обучение за пролетния празник Гергьовден. При
помня се кой е свети Георги с прочит на легендата
за светеца и текста в „Енциклопедия“. Акцентира
се върху предложения илюстративен материал –
иконата на светеца, снимка на обреден хляб и ро
тондата „Свети Георги“ в София. Учениците се
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запознават с обичаите и ритуалите, изпълнявани
на празника. Прочитат се народните песни „Куку
вица кука за Гергьовден“, „Здравец за Гергьовден“
и „Венец за агънцата“. Беседата се организира с
предложените въпроси в рубриката „Да разчетем
текста“. С включения в учебника илюстративен
материал се онагледяват важните моменти от
беседата.
За домашна работа могат да се предложат за
дачите от рубриката „Да приложим“.

За домашна работа може да се предложи изпъл
нението на задача 3. от „Да приложим“.
Отговори на тестовите задачи:
1. Г; 2. В ; 3. А; 4. В; 5. В

Тема: Тестови задачи за установяване
на знанията и уменията на учениците
върху раздела „Фолклорен модел за
света“

Тема: Фолклорен/традиционен
празничен календар

Вид на урока – контролна работа
Предложени са два варианта на примерен тест,
включващи по 13 задачи, от които последната е с
отворен отговор.
Верни отговори на тестовите задачи след
раздела „Фолклорен модел за света“:
Вариант 1

Вид на урока – обобщение
1. Примерен работен план за учениците
•• Фолклорен празничен календар – същност
•• Празниците – християнски, еврейски и мюсюлмански
•• Ролята на празниците за сближаването между
хората
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията фолклорен празничен календар, празник, делник.
– Познават значението на понятието ритуал
и на различаването делник – празник за фол
клорната общност.
– Познават основни празници от фолклорния/
традиционния календар: Коледа, Великден,
Пасха, Курбан байрам, Гергьовден.
– Самостоятелно подбират четива и използ
ват различни информационни източници, за да
изпълнят конкретна изследователска задача.

1.
В

2.
Б

3.
А

4.
Г

5.
Б

6.
А

7.
В

8.
В

9. 10. 11. 12.
А Г В Б

Примерен отговор:
13. смелост, съобразителност, грижовност, тру-
долюбие, преданост и др.
Вариант 2
1. 2. 3. 4.
Б
В В Г

5.
А

6.
Г

7.
В

8.
Б

9. 10. 11. 12.
Б А Б Г

Примерен отговор:
13. храброст, отговорност, жертвоготовност,
трудолюбие и др.
Верните отговори на задачите с посочен отго
вор се оценяват с 1 точка. Изпълнението на задача
13. може да се оцени с 0 – 8 точки. Максимален брой
точки – 20.
Може да се използва следната примерна скала за
преобразуването на точките в цифрова оценка:
20 т. – Отличен (6)
15 т. – Мн. добър (5.00)
10 т. – Добър (4.00)
5 т. – Среден (3.00)
0 – 4 т. – Слаб (2)

3. Методически указания за реализиране на
урока
Знанията за фолклорния (традиционния) праз
ничен календар се актуализират с рубриката „Да
припомним“ и с въпросите в началото на урочна
та статия. Изпълнява се задача 1. от рубриката
„Да приложим“. Необходимо е да се обясни на уче
ниците, че украсата на обредните хлябове е сти
лизирана, символична. Първият обреден хляб е за
Гергьовден – украсата изобразява овчар, овчарска
гега, кошара, овце. Втората снимка е на празничен
хляб за Коледа – украсата изобразява дърво, кръст,
слънце. Третата снимка е на празничен хляб за Ве
ликден – в хляба са поставени боядисани яйца. Чет
въртата снимка е на маца – безквасен обреден хляб
за Пасха. За домашна работа могат да се дадат
задачи 2. и 3. от същата рубрика или задачи от ра
ботните листове.
Изпълнява се задача 2. от рубриката „Да прило
жим“: първата песен се изпълнява на Великден, вто
рата – на Коледа, третата – на Гергьовден.
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III. РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА
Примерен работен план за учениците
•• Биографични бележки за Христо Ботев
•• Хайдушкото движение в България
•• Заглавието и подзаглавието на „Хайдути“
•• Композицията на творбата – две части
•• Първата част на „Хайдути“: тема, герои, ролята на песента
1. Опорни знания и умения
– Умеят да откриват идейните послания в ху
дожествен текст.
– Разпознават основните ценности и норми на
традиционната общност.
2. Методически указания за реализация на
урока
Представя се биографията на Христо Ботев,
като се акцентира върху сложния и героичен жи
тейски път и върху големия поетически талант
на писателя. Посочват се заглавията на познати
те стихотворенията на Ботев и се представят
нови. Коментира се емблематичното Ботево че
тиристишие, цитирано в началото на урочната
статия. Разкрива се връзката между Ботевата
всеотдайност към борбата за свобода на родина
та и силата на поезията му.
Изразително се прочита „Хайдути“ от учителя
(от ученик) или се изслушва художественият про
чит в електронния учебник.
Вниманието на учениците се насочва към тек
ста в рубриката „Енциклопедия“ и се отчита
разликата между историческия и художествения
текст. Може да се използват знанията, получени
от съпоставката между художествения и научния
текст за пролетта в началния урок в учебника.
При изясняването на въпросите от рубриката
„Да разчетем текста“ трябва да се отчита:
Първият въпрос е с много подвъпроси, които с
помощта на рубриките „Да знаем“ 1, и „Да четем
с разбиране“ получават отговори, когато са свър
зани с по-трудни изводи и обобщения. След като
се отчете графичното деление на творбата, вни
манието се насочва към първата част чрез въпрос
6. С подвъпросите към него и чрез рубриката „Да
знаем“ 2 въпросът ще получи отговор. Въпроси 7.,
8. и 9. дават възможност да се изясни по-пълно пър
вата част на творбата. В това отношение роля
има и рубриката „Да четем с разбиране“.
Рубриката „Енциклопедия“ поднася сведения,
които са необходими за разчитането на цяло
то произведение. В това отношение рубриката

Третият раздел в програмата включва изу
чаването на следните художествени текстове:
„Хайдути“ от Христо Ботев, „Легенда за рома“
от Михаил Георгиев, „Главатарят, който искал да
плени месечината“ – турска фолклорна приказка,
„Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
от Шарл Перо, „Грозното патенце“ от Андерсен,
откъс от десета глава на романа „Похитителят
на мълнии“ от Рик Риърдън.
Работата върху представянето на различните
разкази за човека и света започва с встъпителен
урок, в който вниманието на учениците се насочва
към реалистичното и фантастичното изображе
ние в художествените текстове.

Тема: Човекът и светът
в художествените текстове
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Словесното изображение на човека и света в
художествените текстове
•• Реалистично изображение на човека и света
•• Фантастично изображение на човека и света
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията художествен текст,
художествена измислица, художествена условност.
– Умеят да откриват информация в текст.
– Умеят да разграничават реално и нереално,
възможно и невъзможно.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Работата в часа се организира с прочит на
урочната статия, обсъждане на илюстрациите и
провеждане на беседа с помощта на предложените
въпроси. За по-задълбочено осмисляне на новите
знания са включени два откъса от детския роман
„Ян Бибиян“ – в единия изображението е реалис
тично, а в другия – фантастично.

Хайдути
Изучаването на творбата е предвидено да се
реализира в четири часа.

Тема: Какви е деца раждала българка
майка юнашка…
Вид на урока – нови знания
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2. Опорни знания и умения
– Познават понятията герой, роля на героя в
текста.
– Могат да определят кои са героите и кои са
основните им характеристики.
– Умеят да определят ролята на героя в тек
ста и взаимозависимостта му с другите ге
рои.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Изясняването на темата се постига с беседа по
въпросите от рубриката „Да разчетем текста“ и
с обсъждане на илюстрациите на различните герои
от творбата. С оглед литературната подготовка
и възрастта на петокласниците интерпретация
та е организирана около графично обособената ха
рактеристика на отделните герои.
Началото на урока се поставя с разглеждането
на въпрос 1., който изисква актуализация на знания
та за чертите на хайдутина, разкрити в образа на
Чавдар. Вторият въпрос е с повишена трудност,
защото трябва да се открие връзката между кра
сотата в портрета на героя и качествата му. От
говорите на следващите въпроси водят до харак
теризиране на останалите герои.
Рубриката „Да четем с разбиране“ пряко пред
ставя основното от характеристиката на ге
роите. В „Дискусионен клуб“ чрез сблъсъка на две
противоположни мнения иновативно се допълва
представата за героите в съпоставителен план.
Интересен момент в работата за учениците
е задачата да довършат творбата. Тя изисква да
се опрат на добре осмислената вече представа за
всеки от героите и на умението да съпоставят.

„Да приложим“ позволява придобитите знания да
се затвърдят.

Тема: От робския дом до „хайдушкото
сборище“
Вид на урока – нови знания
Примерен работен план за учениците
•• Втората част на творбата: тема, ролята на
въпросите, с които започва, кой, къде и защо
разнася славата на Чавдар
•• Животът на дванайсетгодишния Чавдар
•• Отношение и чувства на Чавдар към
– майка му
– към вуйчото
– към бащата
•• Изборът между робския дом и „хайдушкото
сборище“
2. Опорни знания и умения
– Познават характерните особености на
пространството и времето.
– Различават основните ценности и норми на
традиционната общност.
– Определят проблеми и конфликти, заложени
в текста.
3. Методически указания за реализация на урока
Урокът може да започне с обсъждане на заглави
ето, което е метафорично.
Изясняването на темата, на проблемите и на
конфликта се реализира чрез беседа по въпроси
те от рубриката „Да разчетем текста“. Поради
това към въпроси 2., 3. и 4. има редица помощни
подвъпроси, които помагат на учениците да на
правят един по-задълбочен прочит на текста и да
постигнат неговото по-пълно осмисляне. Всичко
това, както и наблюдението и коментирането
на илюстрациите, ще подготви разглеждането на
образите на героите в следващия урок. Такава е и
ролята на задачите от рубриката „Да приложим“.
Изясняват се образите на дома и на пътя.
Знанията от рубриката „Да четем с разбира
не“ ще помогнат на учениците да отговорят са
мостоятелно на въпросите.

Тема: Ботевата творба
„Хайдути“ и народната песен
„Стар Димо на двор седеше“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Образът на гората в народната песен и мястото є в живота на хайдутина
•• Ритъмът в народната песен и в „Хайдути“
•• Общи особености в „Стар Димо на двор седеше“ и в „Хайдути“
•• Образът на хайдутина в различните изкуства

Тема: Героите в „Хайдути“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Чертите на хайдутина, събрани в образа на
Чавдар
•• Образът на родината. Отношението към нея
•• Бащата в живота и съдбата на сина
•• Мястото на майката в живота на сина

2. Опорни знания и умения
– Разпознават образи на народната песен, из
градени в „Хайдути“.
– Умеят да съпоставят литературни текстове.
– Откриват посланията, вложени в двата текста.
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3. Методически указания за реализация на
урока
Изразително се прочита народната песен
„Стар Димо на двор седеше“.
Припомнят се знанията за ритъма в народната
песен, поднесени в рубриката „Да припомним“.
Двата текста се разглеждат в съпоставите
лен план. Тъй като песента не е разглеждана в час,
първо се извежда образът на гората в народната
песен, като се посочва какво е мястото є в живо
та на хайдутина, защо с нея споделя спомените
си и я приема като живо същество, какви чувства
пробужда у него. Преминава се към съпоставката,
като се откриват общите особености в двата
текста. Използват се подвъпросите към въпрос 3.
Чрез задачата за конкретно изследване в рубри
ката „Да приложим“ се затвърдяват знанията за
ритъма в народните песни.
Последната задача от рубриката „Да прило
жим“ изисква да се направи презентация на тема:
„Образът на хайдутина в различните изкуства“.
Дават се насоки как може да се направи презента
ция.
Отговори на тестовите задачи:
1. Примери:
– „нашата земя хубава“
– „песни за вехти войводи –
за Чавдар страшен хайдутин
за Чавдар вехта войвода…“
2. В; 3. Б; 4. Г; 5. А

3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на легенда
та чрез прочит или изслушване на аудиозаписа от
електронния учебник. Изясняват се непознатите
думи. Актуализират се знанията за епизод. Опре
делят се и се озаглавяват основните епизоди на
легендата. Изясняването на темата се осъществя
ва с въпросите и задачите от рубриката „Да раз
четем текста“ (1. – 7.) и с текста от рубриката
„Да четем с разбиране“. Рубриката „Енциклопедия“
предлага допълнителна информация за произхода и
начина на живот на ромите.
За домашна работа може да се постави избрана
задача от рубриката „Да приложим“.
Тема: Заклинанията на гнева и благословиите
на любовта
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Художественото пространство в легендата
•• Нарушените забрани и свободният избор
•• Заклинанията на цар Баба
•• Благословиите на царица Дай
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията художествено пространство, забрана, свободен избор, проклятие, благословия.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите и
задачите от рубриката „Да разчетем текста“. Въ
прос 2. е с подвъпроси, които помагат на ученици
те да отговорят по-пълно и задълбочено. Въпрос 5.
е с повишена трудност – изисква съпоставка с друг
художествен текст.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и/или (зависи от времето, с което
разполага учителят) с попълване на предложените
към урока таблици (има ги и в работния лист по
тази тема).
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ или други задачи от
работния лист.
Отговори на тестовите задачи:
1. „Легенда за рома“ притежава следните особе
ности на легенда:

Легенда за рома
Предвижда се изучаването на „Легенда за рома“
да се осъществи в рамките на два часа.

Тема: Щастието и нещастието в
съдбата на ромите
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Защо „Легенда за рома“ е легенда
•• Основните епизоди в „Легенда за рома“
•• Конфликтът между дълга и свободата
•• Сложната и противоречива съдба на ромите
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията легенда, герой, епизод,
конфликт.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да посочват характерни черти на ге
роите, като се позовават на действията и
постъпките им.
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– разказва се за далечното минало, когато се е
създавал и подреждал светът;
– очертава се остър сблъсък, който се разре
шава в края и има трайни последици за живо
та на хората.
2. В; 3. А; 4. Г; 5. Б

За домашна работа може да се постави избрана
задача от рубриката „Да приложим“.

Тема: Мирът и войната в приказката
„Главатарят, който искал да плени
месечината“
Вид на урока – упражнение

Главатарят, който искал да плени
месечината
Предвижда се изучаването на приказката „Гла
ватарят, който искал да плени месечината“ да се
осъществи в рамките на три часа.

Тема: Да даваш и да вземаш
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Сюжетът на вълшебната приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“
•• Героите в приказката – девойката, бащата,
главатарят, звездите
•• „Главатарят, който искал да плени месечината“ – вълшебна приказка
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията вълшебна приказка, герой, епизод, конфликт.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да посочват характерни черти на ге
роите, като се позовават на действията и
постъпките им.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с текста на приказка
та чрез прочит или изслушване на аудиозаписа от
електронния учебник. Изясняват се непознатите
думи. Определят се и се озаглавяват основните
епизоди на приказката (може да се използва упраж
нението в работния лист за „Главатарят, който
искал да плени месечината“). Изясняването на те
мата се осъществява с въпросите и задачите от
рубриката „Да разчетем текста“ (1. – 16.) и с тек
ста от рубриката „Да четем с разбиране“. Въп-
рос 13. е с повишена трудност, защото отгово
рът изисква по-задълбочено вникване в проблема
тиката на приказката и умения за съпоставка. Към
въпроси 7. и 11. са предложени подвъпроси, които
насочват учениците и им помагат да отговорят
по-пълно и задълбочено. Рубриката „Енциклопедия“
предлага допълнителна информация за символните
значения на луната чрез интересна легенда за не
споделената любов на Слънцето към капризната и
изменчива Луна.
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1. Примерен работен план за учениците
•• Мирът – щастие и благоденствие
•• Войната – разруха и смърт
•• Радостта на хората в освободения град
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мир, благоденствие, вой-
на, разруха.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите
и задачите от рубриките „Да разчетем текста“
(1. – 10.) и „Да четем с разбиране“.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и/или (зависи от времето, с което
разполага учителят) с попълване на предложената
към урока таблица (има я и в работния лист по
тази тема).
За домашна работа може да се постави задача
та от рубрика „Да приложим“ или други задачи от
работния лист.

Тема: Природата срещу човека, който є
посяга
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Човекът и природата в хармония
•• Човекът срещу природата
•• Отговорът на природата
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията природа, хармония, наказание.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.

3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите
и задачите от рубриките „Да разчетем текста“
(1. – 10.) и „Да четем с разбиране“.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и/или (зависи от времето, с което
разполага учителят) с попълване на предложената
към урока таблица (има я и в работния лист по
тази тема).
За домашна работа може да се постави задача
та от рубриката „Да приложим“ или други задачи
от работния лист.
Отговори на тестовите задачи:
1. Девойката и нейният баща живеят в хармо
ния с природата, обичат я и тя им се отплаща,
защото:
– девойката е добра и благородна, дарена от
природата с красота и благодат – коси –
златна коприна, от устата є падат зрели
плодове, които даряват здраве и живот, до
каквото се докосне, то се облагородява (дива
та къпина се превръща в лозова пръчка); баща
та е щедър и споделя с другите даровете на
природата, а те непрестанно се умножават.
2. Главатарят не живее в хармония с природата
и тя го наказва, защото:
– иска да притежава момата и чудодейната є
сила само за себе си, но девойката се разбо
лява, красотата є помръква, а земята около
нея се превръща в пустиня; иска да плени ме
сечината, но звездите го наказват.
3. В; 4. Б; 5. В

2. Опорни знания и умения
– Познават понятията вълшебна приказка,
тема, заглавие, сюжет, епизод.
– Умеят да определят основни епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да определят функцията на определен
епизод с помощта на въпроси.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Запознаване на учениците с биографията на
Шарл Перо, като се акцентира върху факта, че из
дава приказките си от името на своя син. Припом
нят се други приказки от Шарл Перо, познати на
децата. Коментира се цитатът от предговора
към сборника, включен в урочната статия. Разсъж
дава се върху твърдението на Шарл Перо за роля
та на приказката и за начина, по който трябва да
бъде написана.
Прочита се приказката или се изслушва нейни
ят художествен прочит в електронния учебник.
Изяснява се значението на непознатите думи и
на думата наставник. Коментират се темата и
заглавието на художествения текст с помощта
на въпросите 2. – 6. Въпроси 3. и 6. са с повишена
трудност, защото изискват по-задълбочени позна
ния. Към въпрос 4. са приложени допълнителни по
мощни въпроси, които подпомагат учениците да
отговорят по-пълно и задълбочено.
Ролята на основните епизоди в сюжета на при
казката се изяснява с помощта на въпроси 7. и 8. и
с текста от рубриката „Да четем с разбиране“.
За домашна работа могат да се дадат задачи
те от рубриката „Да приложим“ или задачи от ра
ботните листове.

Тема: Героите в приказката „Котаракът
Наставник, или Котаракът в чизми“
Вид на урока – упражнение

Котаракът Наставник, или
Котаракът в чизми

1. Примерен работен план за учениците
•• Ролята на наследството за оцеляването и
продължаването на рода
•• Роля на героите във вълшебните приказки
– герой
– помощник
– неприятел
•• Роли на героите в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“
– най-малкият брат – външност, поведение, реч,
качества
– Котаракът – постъпки и качества
– човекоядецът – отношение към общността
2. Опорни знания и умения
– Познават понятието герой.

Изучаването на приказката е предвидено да се
реализира в четири часа.

Тема: Сюжетът на приказката
„Котаракът Наставник, или
Котаракът в чизми“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Шарл Перо – един от най-сладкодумните разказвачи
•• Заглавието на приказката
•• Тема на приказката
•• Роля на основните епизоди в сюжета на приказката
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– Умеят за определят кои са героите в по
вествователен текст и да посочват основ
ните им характеристики.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Работата по темата може да започне с прочи
тането на текста от рубриката „Да знаем“, изяс
няващ ролята на наследството за съхраняването
на рода и принципите на унаследяване в миналото
и днес. Изясняването на темата се осъществява
с беседа по въпросите от рубриката „Да разче
тем текста“, с обсъждане на илюстрациите към
приказката от различни художници и с текста от
рубриката „Да четем с разбиране“. Въпрос 9. е с
повишена трудност. Чрез него се прави връзка със
следващо упражнение.
За домашна работа може да се предложи задача
3. от рубриката „Да приложим“ или задачи от ра
ботните листове.

разбиране“. Въпрос 6. е с повишена трудност. От
говорът му обобщава знанията по темата.
За домашна работа може да се предложи задача 2.
от рубриката „Да приложим“ или задачи от ра
ботните листове.

Тема: Поуките в приказката „Котаракът
Наставник, или Котаракът в чизми“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Приказките и техните поуки
•• Поуките в приказката на Шарл Перо
2. Опорни знания и умения
– Познават понятието поука.
– Умеят да откриват идейните послания в ху
дожествен текст.
– Умеят да коментират поуки, които са изка
зани пряко в художествен текст.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на знанията върху приказка
та може да се осъществи с обсъждане на илюс
трациите и с текста за същността и ролята на
олицетворението като художествено средство
от рубриката „Да припомним“. Допълнителна ин
формация за първия илюстратор на приказките на
Шарл Перо се съдържа в рубриката „Енциклопедия“.
Изясняването на темата се осъществява с бесе
да по въпросите от рубриката „Да разчетем тек
ста“ и с текста от рубриката „Да четем с разби
ране“. Обобщаване на знанията върху изучаваното
произведение може да се направи с изпълнение на за
дачата, предложена в рубриката „Дискусионен клуб“.
За домашна работа е предвидена задача 1. от
рубриката „Да приложим“. Задача 2. от същата
рубрика е с по-забавен характер – организиране на
карнавал и изработване на костюми. Може да се
осъществи, ако децата проявят интерес.
В електронния вариант на учебника е пред
ложен сценарий за драматизация на приказката.
Предвиден е за ученици, които проявяват интерес
към театъра.
Отговор на тестовите задачи:
1. Примери, които доказват, че приказката на
Шарл Перо следва строежа на фолклорната въл
шебна приказка:
– Приказката започва с беда.
– Най-малкият брат е герой, защото остава
без наследство и трябва да положи усилия, за
да заеме достойно място в общността.
– Най-малкият брат напуска дома и тръгва на
път.
– Най-малкият брат има вълшебен помощник.
2. В; 3. Г; 4. Г; 5. А-3, Б-1, В-2

Тема: Художественото време и
пространство в приказката „Котаракът
Наставник, или Котаракът в чизми“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Време на действието в приказката (Кога са сe
случили събитията, за които се разказва в приказката?)
– далечното минало
– действието протича в рамките на няколко
месеца
•• Място на действието в приказката (Къде са
сe случили събитията, за които се разказва в
приказката?)
– свое пространство – познато
– чуждо пространство – непознато
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията художествено време и
художествено място на действие.
– Разбират смисъла на понятието художествена условност.
– Умеят да формулират особеностите на изо
бразени обекти и да ги сравняват.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Съдържанието на приказката може да се при
помни с изпълнението на задача 1. от рубриката
„Да приложим“. Актуализират се знанията за худо
жествена условност, за художествено простран
ство и време чрез въпроси 1. – 2.
Изясняването на темата се осъществява с бесе
да по въпросите от рубриката „Да разчетем тек
ста“ (3. – 5.) и с текста от рубриката „Да четем с
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Грозното патенце

С отговора на въпрос 7. се изгражда умение за
изразяване на лично отношение.
Текстът в рубриката „Да четем с разбиране”
ще бъде в помощ на учениците при отговорите
на въпросите в часа. При работата вкъщи той ще
послужи за актуализация на знанията върху сюжета
на приказката.
Рубриката „Да приложим“ предлага три задачи.
Втората и третата задача могат да бъдат възло
жени за самостоятелна работа вкъщи.

Изучаването на приказката е предвидено да се
реализира в четири часа.

Тема: Съдбата на патенцето в птичия
двор
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Биографични бележки за Ханс Кристиан Андерсен
•• Основни сюжетни моменти в приказката
•• Грижите на младата патица за новоизлюпените патенца
•• Отношението на обитателите на двора към
грозното патенце
•• Животът на патенцето в птичия двор
•• Чувствата на читателя към патенцето
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията приказка, тема, заглавие, епизод, сюжет.
– Могат да определят основните епизоди и да
ги озаглавяват.
– Умеят да определят функцията на определен
епизод с помощта на въпроси.
3. Методически указания за реализация на
урока
Представя се биографията на Ханс Кристиан
Андерсен, като се обръща внимание на необикно
вения житейски и творчески път на писателя. Из
брояват се приказките, познати на учениците, и
се представят нови заглавия. Разсъждава се върху
мисълта на автора, цитирана в началото на уроч
ната статия. Посочва се общото между живота
на Андерсен, разкрит в автобиографичната му
книга „Приказки за моя живот“, и съдбата на гроз
ното патенце. Разкриват се големият талант и
моралните качествата на писателя, които го пра
вят велик приказник. Вниманието на учениците се
насочва към рубриката „Енциклопедия“.
Прочита се приказката или се изслушва худо
жественият прочит в електронния учебник.
Изяснява се значението на непознатите думи.
Проследява се сюжетът на приказката, като се
изясняват въпросите от 1. до 7.
Към въпроси 3., 5. и 6. са приложени помощни въ
проси, които позволяват на учениците да отгово
рят по-пълно и задълбочено.
Въпрос 4. и подвъпрос четири от въпрос 5.
имат по-особен характер, защото изискват от
учениците да свържат отговорите си със своя жи
тейски опит.

Тема: Премеждията на патенцето
в „големия свят“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Бягството на патенцето от птичия двор.
Срещата му с дивите патици и надменните
гъсоци
•• Бедите на патенцето и преживяванията му в
големия свят
– в бедняшката колиба
– срещата с прекрасните бели птици
– замръзването в заледеното езеро
•• Заслуженото щастието на патенцето, когато
се превръща в красив лебед
•• Отношението на читателя към съдбата на
патенцето
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията тема и сюжет.
– Умеят да разказват.
– Умеят да коментират и да правят изводи.
3. Методически указания за реализация на
урока
Изясняването на темата се постига чрез бесе
да по въпросите от рубриката „Да разчетем тек
ста“ и с обсъждане на илюстрациите.
Помощните въпроси към въпросите 3. и 4. от
криват възможност отговорите да бъдат по-пъл
ни и задълбочени. Коментарът на 3. въпрос зависи
от отговора на подвъпросите към него, които в
голяма степен определят разбирането на замисъ
ла, вложен в приказката. Поради дискусионния си
характер въпроси 6., 7. и 8. са интересни за уче
ниците. Въпрос 5. развива умение за изразяване на
лично мнение.
Текстът от рубриката „Да четем с разбиране“
е в помощ на учениците при разчитането на тек
ста и при актуализация на знанията.
Рубриката „Да приложим“ предлага три задачи.
Първата и втората имат занимателен характер.
Третата задача подготвя създаването на разказ по
зададен край.
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•• Посланието

Тема: Героите в приказката
„Грозното патенце”

на Андерсен към читателите:
Щастието е най-ценно, когато е постигнато
след премеждия и трудности

Вид на урока – упражнение

2. Опорни знания и умения

1. Примерен работен план за учениците
•• Героите в приказката „Грозното патенце”
•• Поведението, речта и отношението на обитателите на двора към грозното патенце
•• Качества на героите, които патенцето среща в големия свят: на котката и котарака,
на надменните гъсоци, на прекрасните лебеди
•• Отношението на автора и на читателя към
тези герои
•• Страданието не озлобява, а извисява патенцето
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията герой, роля на героя в
приказката.
– Умеят да определят кои са героите в приказ
ката и кои са основните им характеристики.
– Могат да коментират в характеристиката
на героите ролята на поведението, на реч
та, на отношението им към другите герои.
3. Методически указания за реализация на
урока
Изясняването на темата се постига с беседа по
въпросите от рубриката „Да разчетем текста“ и
с обсъждане на илюстрациите на различните герои
от приказката.
Въпрос 3. е с повишена трудност, защото изис
ква да се направи съпоставка между няколко герои.
Въпрос 5. развива умение да се отчита отноше
нието на автора към героя и да се открива как е
изразено то.
Рубриката „Да приложим“ позволява с първата
задача да се затвърди познанието върху съдържа
нието на приказката, която е по-голяма по-обем.
Втората задача изисква да се подготви драмати
зация на приказката „Грозното патенце“. Това пра
ви интересни за учениците сведенията, които са
поднесени в „Енциклопедия“.

– Познават понятието послание.
– Умеят да откриват посланията в художест
вен текст.
– Умеят да коментират посланията, които
пряко са изказани в художествен текст.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Урокът може да започне с прочитане на сведе
нията, поднесени в рубриката „Да знаем“. Запозна
ването с представата за красиво и грозно е необ
ходима за разчитането на заглавието на урока.
Темата се разкрива, като се изясняват въпро
сите от рубриката „Да разчетем текста“. С по
вишена трудност са въпросите 2. и 7. Въпрос 4. е
с три подвъпроса и това прави отговора по-лесен
за учениците. Въпрос 5. има преговорен характер
и може да получи отговор само като се направи
съпоставка.
В рубриката „Да приложим“ се поставя инте
ресна тема за съчинение, тъй като очаква лични
разсъждения, необвързани с художествен текст.
Учебният час може да завърши с дискусия, орга
низирана около въпросите от рубриката „Диску
сионен клуб“.
Отговори на тестовите задачи:
1. Примери, които доказват, че Андерсен
приписва човешки характеристики на герои
животни:
– патицата се грижи за рожбите си като ро
дител – учи ги, наставлява ги;
– животните изпитват чувства като хора –
мъка, възхищение, радост;
– героите притежават различни характери –
патенцето е добро и скромно, кокошката е
високомерна и глупава; гъсоците са самонаде
яни и надменни и т.н.
2. Б; 3. В; 4. Б; 5. В

Тема: Грозно ли е грозното патенце
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Външността неоснователно определя отношението към патенцето
•• Качествата на патенцето, които го характеризират
•• Красивият лебед запазва благородните качества на грозното патенце
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Тема: Доброто срещу злото

Похитителят на мълнии

Вид на урока – нови знания

Предвижда се изучаването на откъса от рома
на „Похитителят на мълнии“ да се осъществи в
рамките на пет часа.

1. Примерен работен план за учениците
•• Силата на приятелството
•• Злото в образите на трите фурии
•• Доброто побеждава злото
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, древногръцки мит,
вълшебна приказка, герой, епизод, добро, зло.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да посочват характерни черти на ге
роите, като се позовават на действията и
постъпките им.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с откъса от текста на
романа чрез прочит или изслушване на аудиозаписа
от електронния учебник. Изясняват се непознати
те думи. Определят се и се озаглавяват основни
те епизоди на откъса. Изясняването на темата се
осъществява с въпросите и задачите от рубрика
та „Да разчетем текста“ (1. – 11.) и с текста от
рубриката „Да четем с разбиране“. Въпрос 4. е с
подвъпроси, които имат насочващ и конкретизи
ращ характер. Рубриката „Енциклопедия“ предлага
допълнителна информация за подземното царство
на Хадес и за фуриите.
За домашна работа може да се даде задача 1.
от рубриката „Да приложим“ (таблицата може да
се попълни и в работния лист) и/или задача 2. от
същата рубрика – създаване на разказ по зададено
начало.

Тема: Вълшебният свят на древно
гръцките митове в „Похитителят на
мълнии“
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Рик Риърдън и историята за възникването на
неговия роман
•• Какво се случва в първите девет глави на ро
мана
•• Герои и сюжети от гръцката митология в
откъса от десета глава на „Похитителят
на мълнии“
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, старогръцки мит,
вълшебна приказка, герой, епизод.
– Умеят да разделят текст на епизоди и да ги
озаглавяват.
– Умеят да посочват характерни черти на ге
роите, като се позовават на действията и
постъпките им.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с факти от живота
на американския автор на фентъзи Рик Риърдън и
с историята на възникването на неговия роман за
Пърси Джаксън и боговете на Олимп, както и със
сюжета на първите девет глави от романа. Тъй
като информацията в този урок за нови знания е
обемна, а времето за изчерпателното є интер
претиране в час – недостатъчно, може да се по
ставят предварителни задачи на учениците да
прочетат вкъщи биографията на автора и сюже
та на първите девет глави от романа от рубри
ката „Да знаем“.
Учениците се запознават с откъса от текста
на романа чрез прочит или изслушване на аудио
записа от електронния учебник. Изясняват се не
познатите думи. Определят се и се озаглавяват
основните епизоди на откъса. Изясняването на
темата се осъществява с въпросите и задачите
от рубриката „Да разчетем текста“ (1. – 14.) и
с текста от рубриката „Да четем с разбиране“.
Въпроси 7. и 14. са с подвъпроси, които имат на
сочващ и конкретизиращ характер. Рубриката „Ен
циклопедия“ предлага допълнителна информация за
същността на жанра фентъзи.
За домашна работа може да се даде задача 2. от
рубриката „Да приложим“.

Тема: „Похитителят на мълнии“
и древногръцките митове
за Олимп и олимпийските богове
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Богове, полубогове, митични същества и хора
– герои на произведението
•• Взаимоотношения между героите
•• Мит и съвременност в произведението
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, старогръцки мит,
вълшебна приказка, герой, конфликт.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.
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Тема: Вълшебният свят на „Котаракът
Наставник, или Котаракът в чизми“
и на „Похитителят на мълнии“

3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите
и задачите от рубриките „Да разчетем текста“
(1. – 6.) и „Да четем с разбиране“. Въпрос 2. е с под
въпроси, които имат насочващ и конкретизиращ
характер.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и/или (зависи от времето, с което
разполага учителят) с попълване на предложената
към урока таблица (има я и в работния лист по
тази тема).
За домашна работа може да се постави задача
та от рубриката „Да приложим“ или други задачи
от работния лист.

Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Героите от двата текста и техните наставници
•• Наследството на героите
•• Изпитанията и подвизите на героите
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, древногръцки мит,
вълшебна приказка, герой, конфликт.
– Умеят да откриват информация в текст и да
я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите
и задачите от рубриките „Да разчетем текста“
(1. – 6.) и „Да четем с разбиране“. Въпрос 4. е с под
въпроси, които имат насочващ и конкретизиращ
характер.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и/или (зависи от времето, с което
разполага учителят) с отговори – писмени или уст
ни на задача/задачи от рубриката „Да приложим“.
За домашна работа може да се постави задача
3. от рубриката „Да приложим“ или други задачи
от работния лист.

Тема: Юначеството на най-малкия брат
в „Тримата братя и златната ябълка“
и на Пърси Джаксън в „Похитителят
на мълнии“
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Причини за подвизите на героите в двете произведения
•• Трудности, които преодоляват. Помощници.
Вълшебни предмети
•• Качествата на героите в двете произведения
•• Победата над злото
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията мит, старогръцки мит,
вълшебна приказка, герой, конфликт.
– Умеят да откриват информация в текст и
да я тълкуват.
– Умеят да коментират действия и постъпки
на герой.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Темата се изяснява с помощта на въпросите
и задачите от рубриките „Да разчетем текста“
(1. – 7.) и „Да четем с разбиране“. Въпрос 7. е с пови
шена трудност, тъй като изисква по-задълбочени
знания и умения за съпоставка.
Обобщението по темата може да се осъщест
ви през дискусия по въпроса от рубриката „Диску
сионен клуб“ и/или (зависи от времето, с което
разполага учителят) с попълване на предложената
към урока таблица (има я и в работния лист по
тази тема).
За домашна работа може да се постави задача 1.
от рубриката „Да приложим“ или други задачи от
работния лист.

Отговори на тестовите задачи:
1. „Котаракът Наставник, или Котаракът в
чизми“, „Похитителят на мълнии“ и фолклорната
вълшебна приказка си приличат по строеж, защото:
– са фантастични истории, които се възпри
емат като измислени;
– разказва се за сблъсък между доброто и зло
то;
– героят постига успех, след като преодолява
трудна ситуация.
2. Пърси – Посейдон, Люк – Хермес, Анабет –
Атина Палада.
3. В; 4. А; 5. Г
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Тема: Разнообразието на ценности, герои
и поуки в различните разкази за човека
и света

Верни отговори на тестовите задачи след
раздела „Различни разкази за човека и света“
Вариант 1
1.
В

Вид на урока – обобщение
1. Примерен работен план за учениците
•• Произведения, в които се случват чудеса
•• Произведения, в които се разказва за подвизи
и юначество
•• Произведения, в които на животните са приписани човешки качества
2. Опорни знания и умения
– Познават различни в жанрово отношение
текстове и ги съпоставят, като оценяват
значението им за културното многообразие.
– Самостоятелно подбират четива и използват
различни информационни източници, за да из
пълнят конкретна изследователска задача.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Знанията за разнообразието на ценности, герои
и поуки в различните разкази за човека и света се
актуализират с въпросите в началото на урочна
та статия. Изпълнява се задача 1. от рубриката
„Да приложим“. Предложената таблица включва
всички художествени текстове от раздела и уче
ниците могат да попълнят празните места в нея
по зададения образец. Така възможно най-пълно ще
се постигне обобщението за вида на текста, за
характерните му особености, за ценностите, кои
то утвърждава, за героите и поуките му. Таблица
та може да се начертае в тетрадките или да се
попълни направо в работния лист.
За домашна работа могат да се дадат избрани
задачи от същата рубрика или задачи от работни
те листове.

2.
Б

3.
Б

4.
А

5.
Г

6.
В

7.
Г

8.
А

9. 10. 11. 12.
Б В Г А

Примерен отговор:
13. Каква е връзката на „Похитителят на мълнии“ с древногръцката митология?
Героите в романа са богове и герои от древ
ногръцката митология – Зевс, Атина Палада, По
сейдон, Хирон, сатири и др. Представата за прос
транство, изградена в „Похитителят на мълнии“,
прилича на пространството, изобразено в древ
ногръцките митове – светът на хората и подзем
ното царство. Както в древногръцките митове,
така и в „Похитителят на мълнии“ хората не виж
дат боговете и другите герои, заради мъглата,
която се спуска.
Вариант 2
1.
А

2.
Б

3.
А

4.
Б

5.
В

6.
В

7.
Г

8.
Б

9. 10. 11. 12.
А В В А

Примерен отговор:
13. Каква е връзката на „Похитителят на мълнии“ с вълшебните приказки?
Героите в романа си служат с вълшебни пред
мети, които им помагат да се справят в трудни
ситуации – Анабет има шапка невидимка, а Пърси
– вълшебен меч, който убива чудовищата от под
земното царство, но не наранява хората. Романът
„Похитителят на мълнии“ прилича на вълшебна
приказка и по своя строеж – в началото е предста
вена бедата, която променя живота на героя (от
крадването на мълнията). Пърси тръгва на път и
преодолява препятствия. В изпитанията той не
е сам – помагат му помощници. В края на романа
хармонията е възстановена.
Верните отговори на задачите с посочен отго
вор се оценяват с 1 точка. Изпълнението на задача
13. може да се оцени с 0 – 8 точки. Максимален брой
точки – 20.
Може да се използва следната примерна скала за
преобразуването на точките в цифрова оценка:
20 т. – Отличен (6)
15 т. – Мн. добър (5.00)
10 т. – Добър (4.00)
5 т. – Среден (3.00)
0 – 4 т. – Слаб (2)

Тема: Тестови задачи за установяване
на знанията и уменията на учениците
върху раздела „Различни разкази за човека
и света“
Вид на урока – контролна работа
Предложени са два варианта на тест, включва
щи по 13 задачи, от които последната изисква съз
даване на кратък текст.
Необходимо е да се насочи вниманието на уче
ниците към задълбоченото прочитане на условия
та на задачите и да се акцентира, че предложени
те отговори са четири, но верният е само един.
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IV. ДА МОЖЕМ ДОБРЕ ДА ГОВОРИМ И ДА ПИШЕМ
Разделът „Да можем добре да говорим и да пи
шем“ включва 17 урока (нови знания и упражнения)
за създаване на устните и писмените текстове,
посочени в програмата по литература за 5. клас
– трансформиращ преразказ, разказ по въображение,
разказ по зададени опори.
В началото на раздела са представени целите
на предложените задачи и мотивация за тяхното
изпълнение.

онагледяват теоретичните знания и улесняват
възприемането им от учениците.
В учебника не се представя трансформиращ
преразказ от името на неутрален разказвач, защо
то петокласниците нямат необходимите лингвис
тични знания за езиковите средства, чрез които
се изразява свидетелска и несвидетелска позиция
на разказвача. Понятията повествовател, разказвач и употребата на сегашно (историческо) време
като несвидетелско се предвиждат за изучаване в
следващи класове.

ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ

Тема: Създаване на трансформиращ
преразказ

За изучаване на трансформиращ преразказ са
предвидени осем часа, от които два са за нови зна
ния и шест – за упражнения.

Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Подготовка за създаване на трансформиращ
преразказ
•• Създаване на трансформиращ преразказ
•• Подобряване на създадения трансформиращ
преразказ (редактиране)
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията трансформиращ преразказ, план на преразказ, редактиране.
– Умеят да правят план на преразказ.
– Умеят да следват алгоритъм (последовател
ни стъпки) за създаване на преразказ.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с урочната статия,
която предлага алгоритъм за създаване на тран
сформиращ преразказ. В него са представени в по
следователност дейностите, които трябва да се
следват. Всеки етап от създаването на трансфор
миращ преразказ е онагледен с два примера, които
илюстрират как се прилага на практика предложе
ният алгоритъм. Примерните трансформиращи
преразкази са на откъс от приказка, която учени
ците добре познават („Тримата братя и златната
ябълка“). Така усилията ще са насочени към същност
та на новите знания за създаване на трансформи
ращ преразказ, а не върху осмислянето на сюжета и
взаимоотношенията на героите в текста, който
ще се преразказва.
В алгоритъма са включени опори, които ще по
могнат на учениците да анализират и критично
да оценяват сполучливостта на свои или на чужди
трансформиращи преразкази според осъществява
нето на поставената комуникативна задача.

Тема: Трансформиращ преразказ.
Особености. Видове задачи за създаване
на трансформиращ преразказ
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Особености на трансформиращия преразказ
•• Видове задачи за създаване на трансформиращ
преразказ
– трансформиращ преразказ с промяна в сюжета (ново начало, нов епизод, нов край)
– трансформиращ преразказ с включване на нов
герой
– трансформиращ преразказ от името на един
от героите
– трансформиращ преразказ с разместване на
епизодите в художествения текст
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията преразказ, сюжет, епизод.
– Умеят да правят план на преразказ.
– Умеят да преразказват художествен текст.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с речниковото значе
ние на глагола трансформирам и с особеностите
на трансформиращия преразказ. Изтъкват се при
ликите и разликите между преразказ и трансформиращ преразказ. Прочита се фолклорната при
казка „Мързеливата снаха“, с чиито преразкази са
онагледени част от видовете задачи за трансфор
мации при преразказване на художествен текст.
Последователно се представят видовете задачи
за създаване на трансформиращ преразказ и се про
читат предложените примерни преразкази, които
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Тема: Трансформиращ преразказ
с разместване на епизоди
и с въвеждане на нов епизод

За домашна работа може да се предложи уче
ниците да преразкажат от името на най-малкия
брат друг епизод от приказката „Тримата братя
и златната ябълка“.

Вид на урока – упражнение

Тема: Трансформиращ преразказ
с ново начало и с нов край

1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на трансформиращ
преразказ с разместване на епизоди и с въвеждане на нов епизод.
– Умеят да правят план на трансформиращ
преразказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
преразказ.
2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите
на трансформиращ преразказ с разместване на
епизодите. Прочитат се откъсът „Размисъл“ от
„Приключенията на Лиско“ и условието на зада
ча 1. Приказката се прочита отново. Обсъждат
се възможностите за подходящо разместване на
епизодите (в учебника са включени предложения).
Написва се план на преразказа. Учениците създават
трансформиращия преразказ с разместване на епи
зодите, като следват плана. Създаденият текст
се анализира с помощта на въпросите за самона
блюдение и самооценка.
Актуализират се знанията за особеностите
на трансформиращ преразказ с въвеждане на нов
епизод и се прочита задача 2. Сюжетът на худо
жествения текст вече е познат и не се налага нов
прочит. Обсъжда се за какво ще се разказва в но
вия епизод и на кое място в сюжета ще се включи
(в учебника са включени предложения). Написва се
план за преразказа. Учениците създават трансфор
миращия преразказ с нов епизод, като следват пла
на. Създадените текстове се анализират от уче
ниците самостоятелно с помощта на въпросите
за самонаблюдение и самооценка.
Редактирането на преразказите може да се напра
ви, след като са прегледани и оценени от учителя.

В учебника се предлагат 6 упражнения за създа
ване на трансформиращ преразказ, разделени в 3
теми, всяка от които се изпълнява в рамките на
два часа. Всяка тема се организира около един худо
жествен текст и две задачи за създаване на тран
сформиращ преразказ. В зависимост от знанията
и уменията на учениците, от техните интереси
и подготовка могат да се изпълнят и двете поставени задачи или само едната. Предложените
художествени текстове за преразказ са кратки
приказки, лесни за възприемане като сюжет и по
знати като жанр.
Вид на урока – упражнение
1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на трансформиращ
преразказ с ново начало и с нов край.
– Умеят да правят план на трансформиращ
преразказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
преразказ.
2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите на
трансформиращ преразказ с ново начало. Прочи
тат се приказката „Дарените години“ и услови
ето на задача 1. Приказката се прочита отново.
Обсъжда се ново начало, което ще е подходящо
(в учебника са включени предложения). Написва се
план на преразказа. Учениците създават трансфор
миращия преразказ с ново начало, като следват
плана. Създаденият текст се анализира с помощта
на въпросите за самонаблюдение и самооценка.
Актуализират се знанията за особеностите
на трансформиращ преразказ с нов край и се про
чита задача 2. Тъй като сюжетът на приказката
вече е познат, не се налага нов прочит. Обсъжда
се какъв нов финал на приказката ще е подходящ
(в учебника са включени предложения). Написва се
план на преразказа. Учениците създават трансфор
миращия преразказ с нов край, като следват плана.
Създадените текстове се анализират с помощта
на въпросите за самонаблюдение и самооценка.
Тъй като този вид преразказ е нов за учениците,
преди да бъдат прегледани и оценени работите
им, могат да ги редактират за домашна работа.

Тема: Трансформиращ преразказ от
името на един от героите и
с въвеждане на нов герой
Вид на урока – упражнение
1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на трансформиращ
преразказ от името на един от героите и с
въвеждане на нов герой.
– Умеят да правят план на трансформиращ
преразказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
преразказ.
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2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите на
трансформиращ преразказ от името на един от
героите. Прочитат се приказката „Глухарят и ли
сицата“ и условието на задача 1. Приказката се про
чита отново. Написва се план на преразказа. За да
се провери доколко учениците са осмислили задача
та, един от епизодите може да се преразкаже уст
но. Пристъпва се към създаване на преразказа от
името на един от героите, като се следва планът.
Създадените текстове се анализират с помощта
на въпросите за самонаблюдение и самооценка.
Актуализират се знанията за особеностите
на трансформиращ преразказ с въвеждане на нов
герой и се прочита задача 2. Сюжетът на худо
жествения текст вече е познат и не се налага нов
прочит. Обсъжда се кой нов герой ще е подходящ
(в учебника са включени предложения). Написва се
план за преразказа. Учениците създават трансфор
миращия преразказ с въвеждане на нов герой, като
следват плана. Създадените текстове се анализи
рат от учениците самостоятелно с помощта на
въпросите за самонаблюдение и самооценка.
Редактирането на преразказите може да се на
прави, след като са прегледани и оценени от учителя.

3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците разпознават разказа като повество
вателен текст, но трябва да разберат и смисъла,
заложен в понятието въображение като представа
за способността на човек да фантазира.
Учениците имат бегла представа какво означа
ва думата въображение, затова е необходимо още
в началото на часа да се изясни смисълът на поня
тието. Предложено е това да бъде направено чрез
конкретен образ от разказ на Джани Родари. Изяс
нява се на емпирично равнище в какво се изразява
въображението като способност. Само когато
дадено понятие е напълно ясно на учениците, те
могат да пристъпят към новата тема с разбиране
и желание.

Тема: Създаване на разказ по въображение
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Подготовка за създаване на разказ по въображение
•• Създаване на разказ по въображение (разказване или писане на текста)
•• Подобряване (редактиране на създадения текст)
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията разказ по въображение,
въображение, редактиране.
– Умеят да пишат съчинение.
– Умеят да следват алгоритъм (последовател
ни стъпки) за създаване на разказ.
3. Методически указания реализиране на
урока
На учениците се представя алгоритъм за съз
даване на разказ. Той посочва последователно дей
ностите, които трябва да се следват в хода на ра
ботата.
Разгърнат е пример, който конкретно показва
как като се следват предложените стъпки, може да
се създаде разказ по въображение на тема: „Вълшеб
ният молив на Жоро“.

РАЗКАЗ ПО ВЪОБРАЖЕНИЕ
Изучаването на вида съчинение разказ по въображение може да бъде организирано в четири часа:
един час за нови знания и три часа за упражнение.

Тема: Особености на разказа по
въображение
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Въображението като способност да се преработват, комбинират и създават нови образи
•• Повествователен текст – разказва какво,
къде, кога и с кого се случва
•• Разказ – вид повествователен текст – предава една или няколко случки, организирани в
сюжет, има няколко герои, които участват в
действието, носи една основна мисъл
•• Разликата между разказ и преразказ
•• Разказ по въображение – изграден върху въображаеми или действителни случки, чрез които
писателят разкрива една идея
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията текст, преразказ, сюжет, герои.
– Умеят да преразказват чужд текст и да съз
дават свой.
– Умеят да правят план на текст.

Тема: Разказ по въображение в устна
форма
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Подготовка за създаване на разказ по въображение в устна форма (определяне на темата,
избор на заглавие, на основната мисъл, на случките и героите). План на разказа
•• Създаване на разказа
•• Подобряване (редактиране) на разказа
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РАЗКАЗ ПО ЗАДАДЕНИ ОПОРИ

2. Опорни знания и умения
– Правят разлика между устен и писмен текст.
– Умеят да различат измислица от лъжа.
– Познават правоговорните особености.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Прочита се разказът на Николай Носов „Фан
тазьори“. Чрез отговорите на въпросите след те
кста се подготвя създаването на разказ по въобра
жение в устна форма.
Проследяват се етапите и дейностите, по кои
то авторът е създал своя разказ.
Въз основа на получения опит се пристъпва към
създаването на разказ по въображение в устна фор
ма, като се следват стъпките от познатия алгори
тъм. Устната форма позволява всяка стъпка в хода
на работата по създаване на разказа да бъде обсъж
дана в екип и това обогатява опита на учениците
за създаване и за писане на разказ по въображение.
Следи се за спазването на правоговора, интона
цията и поставянето на логическите ударения.

За изучаване на разказ по зададени опори са пред
видени пет часа, от които един за нови знания и
четири за упражнения.

Тема: Разказ по зададени опори. Особености.
Видове разкази по зададени опори
Вид на урока – нови знания
1. Примерен работен план за учениците
•• Особености на разказа по зададени опори
•• Видове разкази по зададени опори
– разказ по зададена тема
– разказ по зададено начало
– разказ по зададен край
– разказ по зададени начало и край
•• Създаване на разказ по зададени опори
•• Подобряване на разказа по зададени опори

2. Опорни знания и умения
– Познават понятията разказ, сюжет, начало,
край.
– Умеят да правят план на текст (разказ).
– Умеят да съчиняват разказ.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се запознават с особеностите на
разказа по зададени опори. Изтъкват се приликите
и разликите между разказ по въображение и разказ
по зададени опори. Изясняват се видовете разкази
по зададени опори, като се акцентира на особенос
тите на опорите и ограниченията, които пише
щият трябва да спазва. Прочитат се примерите,
които илюстрират теоретичните знания.
Прочита се и се осмисля предложеният алгори
тъм за създаване на разказ по зададени опори.

Тема: Разказ по въображение
в писмена форма
Вид на урока – упражнение
1. Примерен работен план за учениците
•• Подготовка за създаване на разказ по въображение (определяне на темата, избор на заглавие, на основната мисъл, на случките и героите). План на разказа
•• Писане на разказа, като се следва планът
•• Подобряване (редактиране) на разказа
2. Опорни знания и умения
– Познават понятията разказ по въображение,
тема на текст, основна мисъл.
– Умеят да правят план на текста.
– Умеят да пишат съчинение.
3. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите на
разказ по въображение. Обсъждат се примерните
теми, заглавия, основна мисъл, предлагат се въз
можни случки и герои. Пристъпва се към писане на
разказа, като всеки ученик следва своя индивидуа
лен план.

Тема: Разказ по зададена тема
Вид на урока – упражнение
1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на разказ по зададена тема.
– Умеят да правят план на разказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
разказ.
2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите на
разказ по зададена тема. Прочитат се условието
на задачата и предложените теми за създаване на
разказ. Обсъждат се и се осмислят темите, за да се
избере най-интересната за учениците. Могат да се
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Тема: Разказ по зададени начало и край

изберат и други теми, предложени от учителя или
от учениците. Прави се план на разказа. Учениците
създават разказа по зададена тема, като следват
плана. Създадените текстове се анализират от
учениците с помощта на въпросите за самонаблю
дение и самооценка.
Тъй като учениците създават за първи път раз
каз по опори, може да им се предложи за домашна
работа да редактират разказите си и след това
да се прегледат и оценят от учителя.

Вид на урока – упражнение
1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на разказ по зададени начало и край.
– Умеят да правят план на разказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
разказ.
2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите
на разказ по зададени начало и край. Прочитат се
условието на задачата и предложените начало и
край за разказ. Прави се план на разказа. Учениците
създават разказа по зададени начало и край, като
следват плана. Създаденият текст се анализира
от учениците с помощта на въпросите за самона
блюдение и самооценка.
Редактирането на разказите може да се напра
ви, след като са прегледани и оценени от учителя.

Тема: Разказ по зададено начало
Вид на урока – упражнение
1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на разказ по зададено начало.
– Умеят да правят план на разказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
разказ.
2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите на
разказ по зададено начало. Прочитат се условието
на задачата и предложеното начало за разказ. Пра
ви се план на разказа. Учениците създават разказа
по зададено начало, като следват плана. Разказите
се анализират от учениците с помощта на въпро
сите за самонаблюдение и самооценка.
Редактирането може да се направи, след като
са прегледани и оценени от учителя.

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
В учебника са предвидени два часа за преговор в
края на учебната година.

Тема: Светът и човекът
в художествените текстове
Вид на урока – преговор
1. Примерен работен план за учениците
•• Представата за сътворението на света и
човека в древногръцките и в библейските
митове
•• Светът и човекът във фолклорните тексто
ве
•• Теми, проблеми и конфликти в различните
разкази за човека и света
2. Опорни знания и умения
– Познават значението на жанровете и могат
да разпознават особеностите на мит, легенда, вълшебна приказка, народна песен.
– Познават значението на понятията сюжет,
приказна опозиционна двойка герои, ритуал.
– Разпознават и определят по основни белези
жанра на изучаваните художествени тек
стове.
– Съпоставят изучавани приказки на различни
народи, обясняват сходствата и различията
помежду им и оценяват значението им за кул
турното многообразие.

Тема: Разказ по зададен край
Вид на урока – упражнение
1. Опорни знания и умения
– Познават особеностите на разказ по зададен
край.
– Умеят да правят план на разказ.
– Умеят да следват алгоритъм за създаване на
разказ.
2. Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за особеностите на
разказ по зададен край. Прочитат се условието на
задачата и предложеният край за разказ. Прави се
план на разказа. Учениците създават разказа по за
даден край, като следват плана. Създадените тек
стове се анализират от учениците с помощта на
въпросите за самонаблюдение и самооценка.
Редактирането на разказите може да се напра
ви, след като са прегледани и оценени от учителя.
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Верни отговори на тестовите задачи:

– Обясняват отношения между герои в изуча
ван текст.
– Различават в изучаван художествен текст
приписване на специфично човешки характе
ристики на животно, на предметен или на
природен обект и обясняват значението им
за изграждането на смисъла на (откъс от)
текста.
– Знаят имената на авторите на изучаваните
художествени текстове.
– Умеят да илюстрират отговорите си с при
мери от художествен текст.
3. Методически указания за реализация на
урока
В преговорния урок се припомнят знания и уме
ния, които са необходими за покриването на очак
ваните резултати от програмата по литература
за 5. клас. Препоръчително е всеки учител да пла
нира и проведе преговора съобразно знанията и
уменията на учениците, на които преподава. Да
се отдели повече време на забравените художест
вени текстове и да се акцентира върху проблеми,
които ги затрудняват. Беседата в часа може да
се организира с помощта на предложените въпро
си за актуализация на знанията и коментиране на
илюстрациите и цитатите към тях.

Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
В
Б
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Примерни отговори:
11. „Златното момиче“ – например мащехата,
горската старица
„Похитителят на мълнии“ – например кентавъ
рът Хирон, Гроувър
12. Завареното момиче и доведеното момиче
13. Например търкаляне в росна трева за здра
ве, издояване на първото за годината мляко, люле
ене на люлки
Вариант 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
Б
Г
Г
Б
А
В
А
В
Б
Г
Примерни отговори:
11. „Легенда за рома“ – например цар Баба и ца
рица Дай
„Грозното патенце“ – например кокошката и
котаракът
12. Най-малката дъщеря на халата („Тримата
братя и златната ябълка“), Котаракът („Котара
кът Наставник, или Котаракът в чизми“)
13. Например боядисване на яйца, месене на ко
зунаци
Верните отговори на задачите с посочен отго
вор се оценяват с 1 точка. Отговорите на зада
чи 11 и 12 могат да се оценят с точки от 0 до 4,
а задача 13 – с точки от 0 до 2. Максимален брой
точки – 20.
Може да се използва следната примерна скала за
преобразуването на точките в цифрова оценка:
20 т. – Отличен (6)
15 т. – Мн. добър (5.00)
10 т. – Добър (4.00)
5 т. – Среден (3.00)
0 – 4 т. – Слаб (2)

Тема: Тестови задачи за установяване
входното равнище на знанията
и уменията на учениците
Вид на урока – контролна работа
Предложени са два варианта на тест, включ
ващи по 13 задачи, от които 3 изискват кратък
отговор.
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Приложение

Орачът и гъските
Вървял един цар през нивите. В близката долчина видял старец – прегърбен и
немощен, – крачи подир ралото и пъшка.
Спрял се царят, погледнал как дървеното
рало кърти едри сухи буци и рекъл:
– Абе, дядо, ти защо се мъчиш като
грешен дявол? Нямаш ли си челяд да ти
помага, ами си се прегърбил подир ралото?
Старецът спрял воловете си и отвърнал:
– Имам челяд, човече, но тя помага на
други хора. Чуждите ниви работи.
„Не е глупав този старец“ – помислил
си царят и продължил да пита:
– Ами с двете как си – далеч или близо?
– С двете ли? Много съм близо.
– А с трийсет и двата?
– Хич ме няма. Останаха ми трийсет и
два без двайсет и осем.
– Ами носят ли те двата коня? Вървят
ли бърже и могат ли да теглят старата
кола?
– Не ме питай за конете – отвърнал
старецът, – те запряха. Мислих, мислих
какво да правя, най-сетне реших да си намеря в гората още един кон. Сега три
коня ми теглят колата, но тя скърца ли,
скърца.
– Още едно нещо ще те попитам – зяпнал учуден царят от умните отговори на
стареца, – аз имам вкъщи девет охранени гъски. Ако ти ги проводя, можеш ли ги
оскуба?
– Охоооо! – поклатил глава старецът. –
За тая работа ме бива. И десет да ми
проводиш – няма да се посрамя.
Простил се царят с орача, тръгнал да
си ходи, но след като направил две-три
крачки, се обърнал назад и викнал:
– Кажи ми, дядо, от какво имаш най-голяма нужда?

Старецът погледнал любопитния чужденец, мълчаливо вдигнал нагоре двете
си ръце, отпуснал им пръстите надолу
и почнал да ги тръска над сухата земя.
Сетне замахнал с десницата си, описал
едно голямо колело и подкарал воловете
си.
Царят отминал и додето се прибере
в двореца си, напрягал ум да разгадае последния мълчалив отговор на стареца, но
нищо не можал да отгатне.
Щом влязъл в двореца, той поръчал веднага да повикат деветимата му съветници, които били един от друг по-мъдри.
Събрали се царските съветници.
– Водих – рекъл им царят – днес разговор с един прост човек – орач. Питах го
за различни работи и той ми отговори.
Искам да ми разтълкувате какво значат
моите въпроси и отговорите на орача.
И царят разказал на съветниците целия разговор с орача. Замислили се царските съветници, но нищо не могли да отгатнат. Тогава царят се ядосал, стрелнал
ги с очи изпод вежди и рекъл:
– Един ден срок ви давам. Ако до утре
не ми разтълкувате думите на стареца,
ще ви натикам в тъмницата, а на вашето място ще сложа него!
Уплашили се съветниците. Глътнали си
езиците. Дигнали се и деветимата, отишли при стареца на нивата. Почнали да
му се молят: „Разтълкувай ни царските
въпроси и твоите отговори“.
– Ще ви ги разтълкувам – отвърнал
старецът, – но за всяка дума трябва да
ми броите по една жълтица. За по-малко не си отварям устата, защото ме е
страх да не ми паднат и последните четири зъба. И още едно: ако някой от вас
ме пресече, ще млъкна.
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Няма що – съветниците склонили и
развързали кесиите си.
А умният старец започнал да им разказва надълго и нашироко как си орал нивата,
как пъшкал и проклинал ония, дето трупат сиромашията с тежки данъци, как се
спрял непознатият пътник и почнал да го
разпитва. Един от съветниците бележел
всяка дума на стареца с чертичка. Съветниците стояли на тръне, като гледали как се умножават чертичките, но не
смеели нищо да кажат на умния старец,
защото се бояли да не млъкне.
Най-сетне орачът започнал да тълкува
въпросите и отговорите:
– Отначало царят ме попита нямам
ли челяд да ми помага, ами се трепя като
грешен дявол. Аз му отговорих, че моята
челяд помага на други хора, чуждите ниви
работи. А то значи: имам дъщери само,
които са женени и работят нивите на
мъжете си. След туй царят ме попита
как съм с двете. Как съм, искаше да каже,
с двете очи. Отговорих му, че съм близо, значи не виждам надалеч, късоглед съм.
Как съм с трийсет и двата беше третият въпрос. Със зъбите как съм питаше
царят. Отговорих му, че имам трийсет и

два без двайсет и осем. Само четири са
ми останали. Ами как съм с двата коня –
могат ли да теглят колата ми. Туй питане означаваше как съм с двата крака.
Аз отговорих, че са запрели, но аз съм
намерил в гората трети кон. Третият
кон е тоягата, с която се подпирам. На
тръгване величеството благоволи да ме
попита от какво имам най-голяма нужда. Аз вдигнах нагоре ръцете си, провесих
пръсти надолу и ги изтърсих, сетне описах с десница едно голямо колело. Исках да
му кажа, че имам нужда от пороен дъжд,
който да напои земята, за да се роди ей
такава голяма погача, но царят нищо не
проумя и си отиде озадачен. Колкото се
отнася до деветте гъски, които царят
обеща да ми изпрати за скубане – трябва
вече да сте се досетили, – гъските сте
вие! Но защо не дойде и десетата, която
също не можа да отгатне последния ми
отговор?
Съветниците потънали в земята от
срам, платили за всяка дума по жълтица и
си тръгнали с наведени глави. А старецът
разпрегнал воловете и до вечерта броил
жълтиците.
Народна приказка
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Из „Похитителят на мълнии“
Десета глава

Съсипвам един чисто нов автобус
Приготвих се за нула време.
Реших да оставя рога на минотавъра в
хижата и така остана само да набутам
малко чисти дрехи и четка за зъби в раницата, която Гроувър ми беше намерил.
От лагерния магазин ми отпуснаха сто
долара простосмъртни пари и двайсет
златни драхми. Монетите бяха доста големи, от едната страна имаше изображения на различни богове, а от другата на
„Емпайър Стейт Билдинг“. Хирон каза, че
можело да ни потрябват при срещите с
безсмъртни, каквото и да значеше това.
На мен и на Анабет даде по една манерка с нектар и пликче с кубчета амброзия за спешни случаи. Напомни ни, че амброзията е храна на боговете. За нас тя
беше целебна, а за простосмъртните –
смъртоносна. Ако прекаляхме с нея, можеше да ни връхлети силна треска. А в
големи дози можеше да предизвика спонтанно възпламеняване на клетките ни.
Анабет беше взела и вълшебната си
бейзболна шапка, която била подарък от
майка є за дванайсетия рожден ден. Носеше и книга на гръцки за античната архитектура, за да си чете, като є доскучае,
както и дълга бронзова кама, скрита в ръкава на ризата є. Бях готов да се обзаложа, че камата ще ни донесе неприятнос
ти още при първия металдетектор.
Гроувър се беше пременил с дълги панталони и обувки, за да минава за човек. Беше
си сложил и зелена шапка, защото когато
валеше, къдравата му коса се сплескваше
и се подаваха връхчетата на рогата му.
Мъкнеше огромна оранжева раница, пълна
с храна – парчета метал и ябълки. В джоба си носеше комплект тръстикови флей-

ти, издялани от баща му, макар че знаеше
само две мелодии – концерт за пиано № 12
на Моцарт и песента So Yesterday на Хилари Дъф, – като и двете звучаха доста зле
на тръстикова флейта.
Сбогувахме се с останалите лагерници,
хвърлихме прощален поглед на ягодовите
поля, океана и голямата къща и поехме
нагоре по хълма към високата ела на Талия, дъщерята на Зевс.
Там ни чакаше Хирон в инвалидната си
количка. До него стоеше сърфистът, когото бях видял, докато се възстановявах.
Според Гроувър той отговарял за охраната на лагера. Имал очи по цялото си
тяло и никой не можело да го изненада.
Днес обаче носеше шофьорска униформа,
така че се виждаха допълнителни очи
само на ръцете, лицето и шията му.
– Това е Аргус – представи го Хирон. –
Той ще ви закара до града и… ъ-ъ-ъ… ами,
ще ви наглежда.
Чух стъпки.
Люк тичаше към нас с чифт маратонки в ръце.
– Хей! – извика запъхтяно той. – Радвам
се, че ви хванах. Анабет се изчерви, както
всеки път, когато Люк беше наоколо.
– Исках само да ви пожелая на добър
час – рече Люк. – И реших, че може да ти
свършат работа.
Подаде ми маратонките, които изглеждаха съвсем обикновени. Дори и си
миришеха на маратонки.
– Мая! – извика той.
От подметките изникнаха бели крила и
аз така се стреснах, че ги изпуснах. Маратонките заподскачаха по земята, после
крилата се сгънаха и изчезнаха.
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– Яко! – възкликна Гроувър.
– Служиха ми вярно по време на моята
мисия – усмихна се Люк. – Подарък от
баща ми. Но вече няма за какво да ги използвам…
Лицето му посърна.
Не знаех какво да кажа. Достатъчно ми
беше, че Люк е дошъл да ни изпрати. Страхувах се, че може да ме е намразил заради
всичкото внимание, което бях привлякъл
към себе си през последните дни. Но той
дори ми беше донесъл вълшебен подарък…
Изчервих се почти колкото Анабет.
– Благодаря – казах. – Благодаря много.
– Виж, Пърси… – поде притеснено Люк,
сякаш му беше трудно да изкаже чувствата си на глас. – Всички се надяват на теб.
Така че просто… убий няколко чудовища и
за мен, става ли?
Стиснахме си ръцете. Люк потупа Гроувър между рогцата, после прегърна Анабет, която сякаш всеки момент щеше да
припадне.
– Внимавай, ще прегрееш – подхвърлих
є, след като Люк си тръгна.
– Млъкни.
– Нарочно остави той да плени знамето, нали?
– О… защо изобщо съм тръгнала с теб,
Пърси? – Заслиза ядосано по склона, долу
на пътя ни чакаше бял микробус. Аргус я
последва с ключове в ръка.
Вдигнах крилатите маратонки и внезапно ме връхлетя неприятно предчувствие.
– Не мога да ги използвам, нали? – погледнах въпросително Хирон.
– Люк искаше да помогне, Пърси – отвърна той, – но да се придвижваш по въздуха… не би било много разумно.
Кимнах разочаровано, но после ми хрум
на идея.
– Хей, Гроувър, искаш ли един вълшебен
подарък?
– Аз ли? – Очите му светнаха.
За част от секундата нахлузи маратонките на копитата си и първият летящ
козел в света бе готов за старт.

– Мая! – извика той.
Веднага се издигна във въздуха, но после
изведнъж се наклони настрани и раницата
му заора в тревата. Крилатите обувки не
спираха да подскачат нагоре-надолу като
малки кончета, които се опитват да го
хвърлят от гърба си.
– Практика! – извика Хирон след него. –
Трябва ти малко практика!
– А-а-а-а! – Гроувър полетя с краката
напред към микробуса като полудяла косачка за трева.
Понечих да го последвам, но Хирон ме
дръпна за ръката.
– Пърси, можеше да те обуча по-добре.
Само да бях имал малко повече време. Херкулес и Язон бяха много по-подготвени.
– Няма проблем. Щеше ми се само…
Спрях се, защото щеше да прозвучи
като мрънкане. Но така или иначе, беше
истина – бях се надявал баща ми да ми
даде някакъв готин вълшебен предмет,
нещо като крилатите маратонки на Люк
или невидимата шапка на Анабет.
– Ама че съм разсеян – извика Хирон. –
За малко да забравя.
Извади от сакото си химикалка и ми я
подаде. Съвсем обикновен химикал за еднократна употреба, с черен пълнител и капачка. Едва ли струваше повече от трийсет цента.
– Еха – измърморих без особен ентусиазъм. – Благодаря.
– Пърси, това е подарък от баща ти.
Пазя го от години, без да знам, че през
цялото време съм чакал теб. Но сега вече
предсказанието е ясно. Ти си избраният.
Спомних си екскурзията до музея, когато бях изпарил госпожа Додс. Хирон ми
беше хвърлил химикал, който се превърна
в меч. Възможно ли беше този…?
Махнах капачката и химикалът мигновено се удължи и натежа. След половин
секунда вече държах лъскав бронзов меч с
двустранно острие, увита в кожа ръкохватка и плоска ножница, инкрустирана
със златни нитове.
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Това бе първото оръжие, чиято тежест
усещах идеално балансирана в ръката си.
– Мечът има дълга и трагична история, която няма нужда да ти разказвам –
рече Хирон. – Името му е Анаклусмос.
– Въртоп – преведох аз и сам себе си
изненадах колко лесно се оправях вече на
старогръцки. – Въртоп!
– Използвай го само в краен случай –
продължи учителят – и само срещу чудовища. Героите не бива да нараняват
простосмъртни, освен при самозащита,
разбира се, но този меч така или иначе
нищо не би могъл да им направи.
– Защо? – погледнах зловещото острие. –
Как е възможно?
– Мечът е от божествен бронз. Изкован е от циклопите и е закален в дълбините на Етна, а после е потопен в река
Лета. Смъртоносен е за чудовищата и за
всички създания от Подземното царство,
стига те да не те убият преди това. Но
острието би преминало през тялото на
простосмъртен все едно то не съществува. Простосмъртните не са достатъчно
важни, за да ги убие. Но ти, като полубог,
можеш да бъдеш убит и с божествени, и
с обикновени оръжия. В това отношение
си двойно по-уязвим.
– Хубаво е да го знам.
– Сега сложи капачката обратно.
Докоснах капачката до меча и Въртоп
се смали до обикновен химикал. Прибрах
го в джоба, като си мислех дано не го загубя, тъй като в училище постоянно ми
изчезваха химикалите.
– Спокойно, няма – каза Хирон.
– Какво няма?
– Да го изгубиш. Той е омагьосан винаги
да се появява в джоба ти. Пробвай.
Със свито сърце хвърлих химикала надолу по склона и видях как потъва сред
тревата.
– Почакай секунда-две – рече учителят. –
Сега провери в джоба.
Химикалът, разбира се, беше там!

– Страхотно! – възкликнах. – А какво
ще стане, ако някой простосмъртен ме
види да вадя меч?
– Мъглата е могъщо нещо, Пърси –
усмихна се Хирон.
– Мъглата ли?
– Да. Прочети „Илиада“ – в нея непрекъснато се споменава. Винаги, когато богове или чудовища се появяват в света на
простосмъртните, се спуска мъгла, която закрива очите на хората. Ти виждаш
истината, понеже си полубог, но останалите тълкуват случилото се така, че да
намерят обяснение за него. Забележително е какви усилия полагат, за да напаснат
нещата в своята версия на реалността.
Прибрах Въртоп обратно в джоба.
За пръв път почувствах, че наистина съм
готов за подвизи. Напусках лагера и поемах
на запад без възрастен, който да ме наглежда, без резервен план, дори без мобилен телефон. (Хирон каза, че чудовищата могат да
проследят сигнала и ако използвам мобилен
телефон, все едно сам им се пъхам в ръцете.) Разполагах само с един меч, с който да
се отбранявам срещу враговете и да стигна
до Подземното царство.
– Хирон, ако боговете са безсмъртни…
какво е имало преди тях?
– Преди тях има цели четири епохи.
Времето на титаните е четвъртата
епоха, понякога наричана и Златната епоха, което със сигурност е погрешно. Западната цивилизация и върховенството
на Зевс са петата епоха.
– Тогава какво е било преди?
– Дори и аз не съм толкова стар,
дете. – Кентавърът замислено присви
устни. – Знам само, че тогава простосмъртните тънели в жесток мрак.
Кронос, върховният господар на титаните, наричал своето управление Златната епоха, защото хората живеели в
невинно незнание. Но това си е чиста
пропаганда. Той изобщо не се интересувал от човеците, освен като храна и
източник на евтини забавления. Едва
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при ранното царуване на Зевс, когато
Прометей, добрият титан, дал огъня
на хората, вашият род започнал да се
развива, но дори и тогава на Прометей
гледали като на някакъв бунтар, луда
глава. Зевс го наказал жестоко, както
сигурно си спомняш. Разбира се, накрая
боговете приели хората и се родила западната цивилизация.
– Но боговете сега не могат да умират, нали? Докато е жива западната цивилизация, те също ще са живи. Така че…
дори и аз да не успея, няма да последва
нещо толкова лошо, че всичко да се обърка, нали?
– Никой не знае колко дълго ще просъществува тази епоха, Пърси – усмихна
се меланхолично Хирон. – Да, боговете са
безсмъртни. Но такива са били и титаните. Те все още съществуват, макар и да
са затворени в недрата на Земята и силата им да е отслабнала от безкрайните
мъчения. Да не дават мойрите боговете
да бъдат сполетени от такава участ или
да се върнем към мрака и хаоса на миналото. Единственото, което можем да
сторим, дете, е да следваме съдбата си.
– Стига да знаем каква е тя.
– Успокой се. Мисли трезво. И помни,
че може би ти предстои да предотвратиш най-голямата война в човешката история.
– Спокоен съм – отвърнах. – Много съм
спокоен.
Щом слязох долу на пътя, спрях и се
обърнах. Под елата на Талия, дъщерята на
Зевс, Хирон стоеше вече във вид на полукон-получовек с вдигнат за поздрав лък.
Съвсем обикновено изпращане от съвсем
обикновен кентавър.
Излязохме от дивата пустош и поехме
към западната част на Лонг Айлънд.
Беше ми странно отново да съм на магистрала, Анабет и Гроувър седяха до мен,
сякаш бяхме обикновени пътници. След
двете седмици в лагера истинският свят
ми се струваше нереален. Улових се, че

зяпах смаяно дори „Макдоналдс“, другите
деца в колите, рекламите и търговските
комплекси.
– Дотук добре – заявих по едно време. –
Петнайсет километра без чудовища.
– На лош късмет е да се говори така,
водорасляк – сопна се Анабет.
– Кажи ми пак, че забравих, защо ме
мразиш толкова?
– Не те мразя.
– Да бе, повярвах ти.
– Виж… – Тя раздразнено мачкаше шапката-невидимка, – Просто от нас не се
очаква да сме приятели, не разбираш ли?
Родителите ни са съперници.
– Защо?
– Колко още причини ти трябват? –
възкликна Анабет. – Веднъж майка ми хванала баща ти с някаква девойка в храма
на Атина, което е проява на огромно неуважение. Друг път пък Атина и Посейдон
се състезавали кой да бъде покровител на
град Атина. Баща ти направил някакъв
безумен извор със солена вода, а майка ми
създала маслиново дръвче. Хората разбрали, че нейният дар е по-добър и кръстили
града си на нейно име.
– Явно са си падали по маслините.
– О, зарежи.
– Виж, ако беше създала пица, това вече
можех да го разбера.
– Престани!
На предната седалка Аргус се усмихна.
Не каза нищо, но едно от сините очи на
врата му ми намигна.
В Куинс движението беше доста натоварено и се забавихме. Докато стигнем
до Манхатън, слънцето вече залязваше и
започваше да вали.
Аргус ни остави на автогарата в северозападната част, недалеч от апартамента на мама и Гейб.
На една пощенска кутия беше залепена
листовка със снимка и „Виждали ли сте
това момче?“. Откъснах я, преди Анабет
и Гроувър да са є обърнали внимание.
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Аргус свали багажа ни, увери се, че сме
си взели билети за автобуса и на излизане
от паркинга протегна ръка, така че за последно да ни погледне с окото на опакото
на китката си.
Помислих си колко бях близо до вкъщи. В
обикновен делничен ден майка ми вече щеше
да се е върнала от магазина. Смрадливият Гейб вероятно беше там и в момента
играеше покер, без дори да си я спомня.
Гроувър нарами раницата си. Проследи
погледа ми и рече:
– Чудиш се защо се е омъжила за него,
нали, Пърси?
– Да не би да ми четеш мислите? – погледнах го изумено аз.
– Не, само чувствата. – Той сви рамене. –
Май съм забравил да ти кажа, че сатирите го умеят. Мислеше си за майка си и за
доведения ти баща, нали?
Питах се какво ли друго е забравил да
сподели с мен.
– Майка ти се е омъжила за Гейб заради
теб – продължи Гроувър. – Ти го наричаш
„смрадлив“, но тази дума е направо слаба
за него. Аурата му е… Пфу! Оттук даже
го подушвам. Подушвам следите му и по
теб, макар да не си се приближавал до
него от седмици.
– Благодаря. Къде е най-близката баня?
– Трябва да си му благодарен, Пърси.
Пастрокът ти мирише толкова отвратително, че чудесно замаскирва един полубог. Още щом подуших колата му отвът
ре, разбрах, че Гейб от години прикрива
твоята миризма. Ако не живееше с него
всяко лято, чудовищата сигурно отдавна
щяха да са те открили. Майка ти е останала при него, за да те защити. Постъпила е умно. Трябва много да те е обичала,
за да търпи такъв мъж. Дано това ти е
някаква утеха.
Не беше никаква утеха, но се насилих
да не го показвам. Мама не беше мъртва.
Някой ден щях да я видя отново.
Зачудих се дали Гроувър все още четеше чувствата ми, независимо колко бяха
объркани.

Радвах се, че двамата с Анабет са с
мен, но ме гризеше съвестта, задето не
бях напълно искрен с тях. Не им бях казал
истинската причина, поради която се бях
съгласил на този откачен подвиг.
Не ме интересуваше мълнията на Зевс,
нито спасяването на света, че дори и
възможността да помогна на баща си в
труден момент. Колкото повече размишлявах, толкова повече се ядосвах на Посейдон, задето нито веднъж не бе дошъл
да ме види, не беше помогнал на майка
ми, не бе изпратил дори един чек. Беше
ме признал за свой син само защото се
нуждаеше от мен.
Интересуваше ме единствено майка ми.
Хадес ми я беше отнел нечестно и
щеше да му се наложи да ми я върне.
„Който приятел зове се, предателство
сее“ – прозвуча предсказанието в главата
ми. – „Да спасиш най-скъпото не ще съумееш?“
Млъкни!
Дъждът не спираше.
Докато чакахме автобуса ни стана
скучно и решихме да поиграем на хек с
една от ябълките на Гроувър. Анабет
беше невероятна. Успяваше да я удари с
коляно, с лакът, с рамо, с каквото се сети
човек. Аз също се представих общо взето
добре.
Но играта приключи, когато ябълката
прелетя близо до устата на Гроувър. Чу
се само едно козе „хрус“ и нашият хек
изчезна – барабар с дръжката и семките.
Гроувър се изчерви. Понечи да се извини, но с Анабет не можехме да спрем да
се смеем.
Накрая автобусът дойде.
Докато чакахме на опашката, за да се
качим, Гроувър се заоглежда напрегнато и
върхът на носа му започна да потрепва,
сякаш беше надушил енчилада.
– Какво има? – попитах.
– Не знам – отвърна той. – Най-вероятно нищо.
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Личеше си, че не е нищо. Притеснението му зарази и мен. Изпитах облекчение,
когато най-сетне се качихме и се настанихме по местата си в задната част на
автобуса. Подредихме раниците. Анабет
седеше като на тръни и разтревожено
удряше бейзболната си шапка в бедрото.
Изведнъж ме побутна по коляното.
– Пърси.
Току-що се беше качила една баба с
омачкана кадифена рокля, мрежести ръкавици, голяма чанта на капчици и безформена оранжева плетена шапка, която
прикриваше лицето є. Побутна шапката
нагоре и очите є просветнаха, а сърцето
ми замря.
Госпожа Додс! Изглеждаше остаряла и
повехнала, но то є лице си беше същото.
Снижих се на седалката.
Зад нея се появиха още две старици –
едната със зелена, другата с лилава шапка.
Иначе трите бяха като сестри-близначки –
същите груби ръце, същите чанти и намачкани кадифени рокли. Тройка демонични баби.
Седнаха на предните седалки, точно
зад шофьора. Двете протегнаха крака и
блокираха пътеката. Направиха го така
все едно беше нещо съвсем нормално, но
посланието беше ясно – никой нямаше да
излезе навън, ако те не го пуснеха.
Потеглихме от автогарата и поехме
по лъскавите улици на Манхатън.
– Не е останала дълго умряла – обадих
се аз, като напразно се опитах да прикрия
треперенето на гласа си. – Нали каза, че
могат да бъдат прогонени за цял живот?
– Казах, ако имаш късмет – отвърна
Анабет. – Явно нямаш.
– И трите! – изскимтя Гроувър. – Di
Immortales!
– Спокойно – рече Анабет, очевидно
трескаво се мъчеше да намери изход от
ситуацията. – Фуриите. Трите най-зли чудовища от Подземното царство. Няма
страшно, ще се справим. Ще се измъкнем
през прозорците!

– Не се отварят – отвърна пискливо
Гроувър.
– През задната врата?
Такава нямаше. А дори и да имаше, едва
ли щеше да помогне. Вече бяхме стигнали на Девето Авеню и се насочвахме към
тунела „Линкълн“.
– Няма да ни нападнат пред свидетели,
нали? – рекох.
– Простосмъртните нямат много доб
ро зрение – напомни ми Анабет. – Те виждат само това, което мъглата им покаже.
– Но няма как да пропуснат как три
баби нападат деца.
– Не съм сигурна – поклати глава тя. –
Така или иначе, не можем да разчитаме
на помощ от тях. Ако на покрива има
авариен изход…
Навлязохме в тунела и ни обгърна мрак,
включиха се лампичките над пътеката.
Без барабаненето на дъжда тишината изведнъж ми се стори зловеща.
Госпожа Додс се изправи. С равен глас,
като актьор от треторазреден театър,
обяви гръмогласно:
– Трябва да отида до тоалетна.
– Аз също – обади се втората сестра.
– И аз – додаде третата.
И трите поеха към нас.
– Измислих! – извика Анабет. – Пърси,
вземи шапката ми.
– Какво?
– Те търсят теб. Може да станеш невидим и да минеш покрай тях. Стигнеш
ли до вратата, бягай.
– А вие?
– Може и да не ни забележат – отвърна тя. – Ти си син на един от Тримата
големи. Миризмата ти би трябвало да е
по-силна.
– Не мога да ви оставя.
– Не се тревожи за нас – обади се Гроувър. – Тръгвай!
Ръцете ми трепереха. Чувствах се като
страхливец, но взех бейзболната шапка и
я нахлупих на главата си.
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Погледнах надолу, тялото ми беше изчезнало.
Тръгнах внимателно по пътеката. Успях да направя няколко крачки и се шмугнах на една празна седалка, за да пропусна
приближаващите фурии.
Госпожа Додс спря, подуши въздуха
и погледна право към мен. Сърцето ми
щеше да изскочи.
Явно нищо не видя.
Трите сестри продължиха нататък.
Отървах се! Изтичах напред.
Почти бяхме излезли от тунела. Канех
се да натисна бутона за аварийно спиране, когато от дъното на автобуса се разнесе ужасяващ вой.
Стариците вече не бяха старици. Лицата им си бяха същите – предполагам
по-грозни не можеха и да станат, – но
дрехите бяха изчезнали и се виждаха голите им кафяви тела с ципести криле и ужасяващи дълги нокти на ръцете и краката.
Чантите им се бяха превърнали в огнени
камшици.
Фуриите бяха обградили Гроувър и Анабет, размахваха камшици и съскаха:
– Къде е? Къде?
Останалите пътници крещяха и се свиваха уплашено по седалките си. Изглежда,
все пак виждаха нещо.
– Не е тук! – изкрещя Анабет. – Няма го!
Фуриите вдигнаха камшици.
Анабет извади бронзовата си кама.
Гроувър грабна тенекиена кутийка от
торбичката си с храна и се приготви да
я хвърли.
А аз реагирах толкова импулсивно и безразсъдно, че спокойно можеше да ме обявят за дете със СДВ на годината.
Шофьорът се опитваше да види в огледалото какво ставаше отзад. Протегнах
се, сграбчих волана и го завъртях рязко
наляво. Всички политнаха надясно, но сред
уплашените писъци се чу и едно силно
тупване, което се надявах да се дължи от
удара на фуриите в прозорците.

– Хей! – изрева шофьорът. – Хей… А-а-а!
Двамата едновременно дърпахме волана в различни посоки. Автобусът се удари
в стената на тунела, чу се стържене на
метал и зад нас се посипаха искри.
След миг изскочихме, криволичейки обратно в пороя, хора и чудовища се търкаляха из автобуса, който разблъскваше
останалите коли на пътя като кегли за
боулинг.
Шофьорът успя някак си да намери изход от магистралата. Завихме рязко и се
понесохме по един от онези забутани пътища в Ню Джърси, където чак не ти се
вярва, че е възможно само като пресечеш
реката да се озовеш в такава пустош.
Отляво имаше гора, отдясно беше река
Хъдзън и ние май точно към нея се бяхме
устремили.
Дойде ми още една гениална идея: дръпнах аварийната спирачка.
Моторът изрева, автобусът се завъртя на триста и шейсет градуса по мокрия
асфалт и се заби в дърветата. Грейнаха
аварийните светлини. Вратата се отвори с трясък. Шофьорът изскочи първи, а
след него хукнаха и останалите пътници.
Отстъпих на шофьорското място, за да
не ме стъпчат.
Фуриите се посъвзеха. Приближиха се
отново към Анабет, а тя размаха камата
си и закрещя на старогръцки. Гроувър ги
замеряше със смачкани кутийки от кола.
Погледнах отворената врата. Можеше да се измъкна съвсем спокойно, но не
исках да изоставя приятелите си. Свалих
шапката-невидимка.
– Ей!
Фуриите се извърнаха, оголиха жълтите си зъби и изведнъж съжалих, че не бях
изскочил навън. Госпожа Додс се затътри
по пътеката, точно както правеше в час,
за да ми връчи поредния тест, на който
ми е писала двойка. Камшикът є плющеше във въздуха, по назъбената кожа танцуваха червени пламъци.
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Грозните є сестри скочиха върху седалките от двете є страни и трите запълзяха към мен като огромни гнусни гущери.
– Персей Джаксън – изсъска госпожа
Додс, акцентът є издаваше, че идваше от
място много по на юг от Джорджия. – Ти
предизвика боговете. И затова ще умреш.
– Повече ми харесвахте като учителка
по математика отвърнах аз.
Фурията изръмжа.
Анабет и Гроувър се промъкваха внимателно зад тях. Анабет стискаше голямата кама, но аз нямах намерение да я
оставя да се бие вместо мен.
Извадих химикала от джоба си и махнах
капачката. В ръката ми се появи лъскав
двуостър меч. Фуриите се поколебаха.
Госпожа Додс вече познаваше острието на Въртоп и очевидно не се радваше
да го види отново.
– Предай се – изсъска тя – и ще избегнеш вечните мъчения.
– Разправяй ги на шапката ми.
– Пърси, внимавай! – извика Анабет.
Госпожа Додс замахна и камшикът є се
уви около китката ми. Двете є сестри
едновременно се нахвърлиха върху мен.
Имах чувството, че са залели ръката
ми с разтопено олово, но не пуснах меча.
Ударих фурията отляво с ръкохватката
и тя политна назад. Обърнах се и съсякох
сестра є отдясно. Щом острието докосна врата є, тя изпищя и избухна в облак
прах. Анабет сграбчи здраво госпожа Додс
и я задърпа, а Гроувър изтръгна камшика
от ръцете є.
– Ау! – изкрещя той. – Ау! Пђри! Пђри!
Повалената фурия се изправи и се нахвърли отново с оголени нокти, но аз я
посрещнах с Въртоп и тя се пръсна като
балон.

Госпожа Додс се опитваше да свали Анабет от гърба си. Риташе, дереше с нокти,
съскаше и хапеше, но Анабет я държеше
здраво, докато Гроувър є завързваше краката със собствения є камшик. Накрая
двамата я избутаха назад на пътеката.
Госпожа Додс се опитваше да се изправи,
но нямаше място да размаха криле.
– Зевс ще те унищожи! – закани се тя. –
Хадес ще ти изтръгне душата!
– Braccas meas vescimini! – изкрещях аз.
Нямах представа откъде се взе този
израз на латински, но ако не се лъжех, означаваше нещо от типа: „да ми ядат гащите“.
Автобусът се разтресе от гръм. Косата ми настръхна.
– Излезте! – извика Анабет. – Веднага!
Нямаше нужда да повтаря.
Изскочихме навън, където останалите
пътници се щураха зашеметени, караха се
с шофьора или просто обикаляха в кръг и
крещяха:
– Ще умрем!
Един турист с хавайска риза и фотоапарат ме засне, преди да прибера меча си.
– Багажът ни! – досети се Гроувър. –
Оставихме си…
БУУУУУМ!
Разлетяха се парчета стъкла от прозорците и хората се разбягаха настрани.
Светкавица беше разцепила автобуса на
две, но долетелият отвътре гневен вой
подсказваше, че госпожа Додс бе още
жива.
– Бягайте! – заповяда Анабет. – Тя ще
повика подкрепления! Да се махаме оттук!
Втурнахме се в гората в проливния
дъжд, зад гърба ни автобусът гореше, а
пред нас се простираше непрогледна тъмнина.
Рик Риърдън
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от програмата по литература за 6. клас,
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1. Хубава си, моя горо, Любен Каравелов
2. Отечество любезно, как хубаво си ти!, Иван Вазов
3. Моето семейство и други животни, Джералд Даръл
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5. Художник, Веселин Ханчев
6. Под игото, Иван Вазов
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8. Братчетата на Гаврош, Христо Смирненски
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