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№ Дата Тема на урока Вид на 

урока 

Брой 

часове 

Нови понятия Очаквани 

 резултати 

     Месец Септември   

     І. Детето в училище  

1. І 

седмица  

Моето училище  

 /стр. 4 – 5 / 

нови 

знания 

1 училище,класна 

стая,библиотека, 

учебници,тетрадки,учеб

ни 

помагала,обучение,рабо

та по групи,безопасно 

движение 

назовават името на 

своето училище 

да могат да 

изпълняват 

правилата за 

културно поведение 

в училище 

2. ІІ 

седмица 

Задълженията ми 

в училище 

 / стр.6 – 7 / 

нови 

знания 

1 Вежливост,учтивост,без

опасност,учебен, 

Труд,културно 

поведение,сполука 

Знаят задълженията 

си. 

Спазват правилата 

за правилно 

поведение в 

учебните часове и 

през междучасията.  

     Месец Октомври  

3. ІІІ 

седмица 

Взаимоотношения 

в училище 

/ стр. 8 – 9 / 

нови 

знания 

1 Взаимоотношения, 

взаимопомощ, 

уважение.Хигиена-

лична 

обществена,културно 

поведение 

да работят в екип по 

поставена задача; 
 

4. ІV 

седмица 

Моите права и 

отговорности в 

училище 

/ стр. 10 – 11 / 

нови 

знания 

1 Права,отговорности,ува

жение към 

другите,чиста околна 

среда,опазване,боклуци,

отпадъци, 

Толерантност 

да  знаят своите 

права и 

отговорности в 

училище 

 

 

    ІІ. Детето в семейството  

5. V 

седмица 

Моето семейство 

 / стр. 12 – 13 / 

нови 

знания 

1. Семейство,излет,място 

за отдих,уют,уважение 

към всички членове от 

семейството 

да разказват за 

своето семейство – 

брой членове, уют, 

топлина, сигурност 

6. VІ 

седмица 

Задълженията ми 

в семейството 

 / стр. 14 – 15 / 

нови 

знания 

1 Време,организация,труд

,точност,дисциплиниран

ост, 

постоянство,часовник,ча

с 

да осъзнаят 

необходимостта от 

създаване на навици 

за организация на 

труда – учебен и 

физически, и на 

свободното си 

време 
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7. 

 

VІІ 

седмица 

 

Взаимоотношения 

в семейството  

/ стр.16 – 17 / 

 

нови 

знания 

 

1 

 

Взаимоотношения, 

дисциплинираност, 

готовност за 

оказване на 

помощ,състрадателност,

уважение 

 

 

Да описват 

взаимоотношенията 

в семейството 

     Месец Ноември  

8. VІІІ 

седмица 

Моите права и 

отговорности в 

семейството 

/ стр.18 – 19 / 

нови 

знания 

1 Права,отговорности,защ

ита на децата 

Да знаят своите 

права и 

отговорности в 

семейството 

 

     ІІІ. Моето детство  

9. ІХ 

седмица 

Игрите на децата 

 / стр. 20 – 21 / 

нови 

знания 

1 Игри,играчки,игротека,б

ързина,смело,ловкост, 

спортсменство,толерант

ност по време на игра 

да обясняват какви 

качества се развиват 

при организирането 

и провеждането на 

игрите / бързина, 

ловкост, 

досетливост, 

честност, 

акуратност и т.н./ 

 

10. Х 

седмица 

Животът и 

здравето на децата 

 / стр. 22 – 23 / 

нови 

знания 

1 Злополука,здравеопазва

не,опасност от 

нараняване, 

правила  за безопасно 

движение по улицата 

да осъзнават, че 

животът и здравето 

са най-ценното 

богатство и трябва 

да го пазят; 

11. ХІ 

седмица 

Децата празнуват 

 / стр.24 – 25 / 

нови 

знания 

1 Празник,традиция,обича

й,подарък 

разказват за 

семейните 

празници, 

българските 

традиции и обичаи 

     Месец Декември  

12. ХІІ 

седмица 

Децата имат 

много права и 

отговорности 

 / стр.26 – 27 / 

нови 

знания 

1 Права,отговорности,общ

уване,поведение,учтиво

ст,вежливост,доброжела

телност 

 

13. 

 

 

ХІІІ 

седмица 

Какъв да стана? 

/ стр. 28 – 29 / 

нови 

знания 

1 Учение,мечта,професия,

компютър,техника 
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14. ХІV 

седмица 

Уча се ,като играя 

 / стр. 30 – 31 / 

нови 

знания 

1 Обекти,квартал,улица,п

ътен знак,безопасно 

поведение на уличното 

платно,кръстовище 

 

     Месец Януари   

      
ІV. Детето и родината 

 

15. ХV 

седмица 

Моят роден край 

 / стр.32 – 33 / 

нови 

знания 

1  Роден 

край,отечество,родина,та

тковина, 

забележителност,селище,

изглед 

разказват за родния 

край, за 

забележителностите 

в родния край и да 

се гордеят с тях 

 

16. ХVІ 

седмица 

Годишни времена 

 / стр.34 – 35 / 

нови 

знания 

1 Годишно 

време,промяна,слънце,сн

яг,дъжд,цъфнали 

Дървета,опадали 

листа,игри,природа 

Знаят имената на 

сезоните и тяхната 

последователност 

Знаят най- 

характерните 

изменения , които 

настъпват в живота 

на растенията, в 

поведението на 

животните и в 

трудовата дейност 

на хората през 

различните сезони  

17. ХVІІ 

седмица 

Красотата на 

природата 

 / стр. 36 – 37  / 

нови 

знания 

1 Красота,природа,жива 

природа,нежива природа 

Опазване на 

природата,венец, 

полушария 

да осъзнаят, че 

родната природа 

трябва да се опазва; 

 

18. ХVІІІ 

седмица 

Растителен свят: 

-Диворастящи 

растения 

/ стр. 38 – 39 / 

нови 

знания 

1 Тревисти 

растения,храсти,дървета,

жива природа 

Видове,многообразие,див

орастящи растения 

групи растения – 

дървета, храсти и 

тревисти растения. 

Разпознават по 

картини и в 

естествена среда по 

няколко конкретни 

представителя от 

всяка група. 

Знаят органите на 

растенията и да 

обясняват на кратко 

тяхната функция, 

която изпълняват. 

Знаят какви условия 
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са необходими за 

живота и 

нормалното 

развитие на 

растенията 

     Месец Февруари  

19. ХІХ 

седмица 

-култури растения 

/ стр. 40 – 41 / 

нови 

знания 

1 Културни 

растения,плод,зеленчук,в

итамини, 

хранителни 

вещества,организъм,труд

ова дейност, 

инструменти,реколта 

да умеят да ги 

разпределят в 

основни растителни 

групи-дървета, 

храсти, тревисти 

растения; 

20. ХХ 

седмица 

Уча се ,като играя 

 / стр. 42 – 43 / 

 1 Промени през годишните 

времена,условия за 

живот:въздух,вода,почва,

светлина,топлина;етапи 

на развитие 

 

21. ХХІ 

седмица 

Животински свят: 

-Диви животни 

/ стр. 44 – 45 / 

нови 

знания 

1 Диви животни,среда на 

живот,гора,планина,хран

а на дивите 

животни,грижи за дивите 

животни  

Разпознават 

основните групи 

животни – 

насекоми, 

бозайници, риби, 

птици, влечуги. 

Умеят да разкриват 

характерни белези 

за всяка група  

 

22. ХХІІ 

седмица 

-Домашни 

животни    

 / стр. 46 – 47 / 

нови 

знания 

1 Домашни 

животни,жребче,магаре,г

ъска,гъсенце, 

патенце,патица,овца,агне,

крава,теле,коза,домашен 

любимец,кошер 

Разпознават по 

картини или в 

естествена среда 

конкретни 

представители от 

дивите и домашните 

животни. 

Умеят да ги 

съотнасят към 

съответната група. 

 

     Месец Март  

23. ХХІІІ 

седмица 

Уча се ,като играя 

 / стр. 48 – 49 / 

нови 

знания 

1 Храна на животни,следи 

на животни-вълк,врабче, 

сърна;оцветяване,лабири

нт,насекомо,растения, 

кръстословица 
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     V.Нашето славно минало 

 

 

24. ХХІV 

седмица 

Миналото на 

родния край 

/ стр. 50 – 51 / 

нови 

знания 

1 Роден 

край,родина,държава,Евр

опа,хан,ханове, 

царе,знаме,герб,свобода,

борба,битка,преклонение, 

подвиг 

да получат начални 

знания за нашето 

историческо 

минало. 

 

25. ХХV 

седмица 

Ден на 

славянската 

писменост и 

култура 

 / стр. 52 – 53 / 

нови 

знания 

1 Славяни,писменост,култу

ра,възроден,бъднини, 

книжовност,съдба,паметн

ик,признателност, 

поклонения 

Да знаят за 

националните 

празници 3-ти март 

и 24- ти май  

Да изпитват чувства 

на гордост и 

признателност  

към делото на св. св. 

Кирил и Методий. 

     VІ.Нашата родина България 

 

 

     Месец Април  

27. ХХVІІ 

седмица 

Аз съм гражданин 

на България 

/ стр. 56 – 57 / 

нови 

знания  

1 Гражданин,права,отговор

ности,държава,отдих, 

талант,спорт,изкуство,пр

ирода,народна 

носия,празник 

 

     VІІ. Детето и светът  

28. ХХVІІІ 

седмица 

България е част от 

света 

/ стр. 58 – 59 / 

нови 

знания 

1 Деца,прослава,междунар

оден,награда,наука, 

изкуство,спорт,медал,куп

а 

 

29. ХХІV 

седмица 

Децата са 

бъдещето на света 

/ стр. 60 – 61 / 

нови 

знания 

1 Бъдеще,свят,енергия,пла

нета ,Космос,мечта 

 

     Месец Май  

30. 

 

ХХХ 

седмица 

Мечтите на децата 

по света 

/ стр. 62 – 63 / 

нови 

знания 

1 Мечти,свободен 

свят,права,отговорности,

страх,ужас,мир 

 

31. ХХХІ 

седмица 

Преговор 

Ваканция в 

България 

прегово

р 

1 Бъдеще, свят, почивка, 

празници, спорт 

 

 


