
КАК БЪРЗО И ЛЕСНО ДА ПРЕПРАВИТЕ  
ГОДИШНОТО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Уважаеми колеги,
От началото на 2018/2019 учебна година Министерството на образованието 
и науката възнамерява да въведе нов формат на годишните тематични 
разпределения съгласно проект на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка. 
Новата таблица ще изглежда така:
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
по учебния предмет  ............................................................за 3. клас

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – ......................................................................

№ 
по 
ред 

У
че

бн
а с

ед
м

иц
а 

Тема 
на урочната единица 

Очаквани резултати  
от обучението Методи за работа Бележки/коментари 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ако Ви поискат разпределение по новия формат, предлагаме Ви бърз  
и лесен начин да преправите сегашните таблици в четири стъпки:

1. Изтеглете сегашното разпределение от нашия сайт.

2. Колоните (1), (2) и (3) остават същите. 
3. Изтрийте колоните (4), (6) и (8) заедно със съдържанието им.
4. Колоните (5), (7) и (9) преименувайте така:
(5) Компетентности като очаквани резултати от обучението става 
(4) Очаквани резултати от обучението

(7) Контекст и дейности за всяка урочна единица става 
(5) Методи за работа

(9) Забележка става 
(6) Бележки/коментари

Новото Ви разпределение е готово.

Когато изменението на Наредба № 5 влезе в сила, издателска група 
„Просвета“ ще смени поетапно своите примерни годишни тематични 
разпределения с таблици в новия формат на сайтовете  
www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg.
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УТВЪРДИЛ
Директор: ......................................................................

(Име, фамилия, подпис)
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Тема 
на урочната единица 

Вид урочна 
единица 

Компетентности като 
очаквани резултати от 

обучението 
Нови понятия Контекст и дейности за всяка 

урочна единица 

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели За
бе

ле
ж

ка
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 1 Литература  

 
Да си припомним 
наученото във втори клас 

 
 
Преговор от 
втори клас 

Знае имена на известни 
автори на детски 
произведения. Познава 
съдържанието на изучени 
литературни произведения. 
Чете с разбиране. 

 Припомняне на изучени във 
втори клас произведения. 
Диагностични задачи за 
литературни жанрове – басня, 
народна песен, приказка, 
гатанка; за епизод, за 
изброяване и за повторение.  

Устна и писмена 
проверка 

 

2 1 Български език 
 
Да си припомним 
наученото във втори клас 

 
 
Преговор от 
втори клас 

Пише думи и изречения, 
като спазва изучените във 
втори клас книжовни норми. 
Разграничава изречения в 
текст.  

 Свързване на думи с 
правописни особености с думи 
за тяхната правописна 
проверка. Откриване на грешки 
при глаголи. Свързване на 
словосъчетания в изречения. 
Препис на текст с отделяне на 
изреченията в него. 
Комуникативноречева задача. 

Формиращо 
оценяване  

 

3 1 Литература  
 
„Есенни листа“ – Атанас 
Цанков 

 
 
Нови знания 

Рецитира детски 
стихотворения от български 
автори.  

 Четене и обсъждане на 
стихотворението. Откриване на 
повторението в 
стихотворението. Писмени 
задачи в тетрадката към 
читанката. Игрословица с думи 
от текста.  

Проверка на 
разбирането при 
четене чрез 
въпроси с 
избираеми 
отговори 
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