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Годишно разпределение по Български език и литература за четвърти клас за ученици,живеещи в 

чужбина 

 

 
Дата Български език  Развитие на речта Литература 

1. 

седмица 

 

Текст.Изречение.Преговор Подробен преразказ на 

нехудожествен текст-устно 

(Антарктида) 

Най-хубавият час 

2. 

седмица 

 

Състав на 

думата.Преговор.Съществително 

име.Прилагателно име.Преговор 

Подробен преразказ на 

нехудожествен текст-писмено 
Госпожица Хъни 

3. 

седмица 

Глагол.Преговор Подробен преразказ на 

нехудожествен текст-

поправка 

Трици и халва 

4. 

седмица 

Текст.Особености на текста. 

Текст.Особености на 

текста.Упражнение 

Съчинение на разказ по 

картина-устн 

Глупавата хубавица 

5. 

седмицa 

Видове текст Съчинение на разказ по 

картина-писмено 

Лявото око на царя 

6. 

седмица 

Видове текст.Упражнение 

Видове реч в текста 

Съчинение на разказ по 

картина-поправка 

Приказка за гвоздеите 

7. 

седмица 

Правопис на видовете реч Съчинение по поставен 

въпрос-устно 

Будители народни 

8. 

седмица 

 

Видовете реч.Упражнение 

Редактиране на текста 

Съчинение по поставен 

въпрос- 

писмено 

Неродена мома 
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Дата Български език  Развитие на речта Литература 

9. 

седмица 

Видове изречения по цел на 

общуване. 

Интонация.Словоред 

Съчинение по поставен 

въпрос- 

поправка 

Малкият беломорец 

10. 

седмица 

 

Видове изречения по състав. 

Главни части на простото 

изречение. 

Художествено описание по 

художествена картина-устно 
Малкият беломорец 

11. 

седмица 

Главни части на простото 

изречение.Упражнение 
Художествено описание по 

художествена картина-

писмено 

Иринчето 

12. 

седмица 

Пунктуация на сложното 

изречение. 

Сложно изречение.Упражнение 

Художествено описание по 

художествена картина-

поправка 

Първи сняг.Снежна песен 

13. 

седмицa 

Думата като част на речта 

Звуков състав и значение на 

думата. 

Сбит преразказ на 

нехудожествен 

текст-устно 

Весела година.Цветовете на 

сурвачката 

14. 

седмица 

Пряко и преносно значение на 

думата. 

Синоними.Антоними.Значение на 

думата.Упр 

Сбит преразказ на 

нехудожествен 

текст-писмено 

Примамката 

15. 

седмица 

Състав на думата Сбит преразказ на 

нехудожествен 

текст-поправка 

Когато бях дете 

 

 

 



 
Bulgarian Sunday school “Zvanche”                                                           www.bgschoolzvanche.com                                                        zvanche2008@gmail.com 
 

30 Saddleback Rd                                                                                                                                                                                                                       mob: 07453 929 239                                                                                                                                                                                             

Camberley, Surrey, GU15 4BT                                                                                                                                                                                                  tell:  01276 932 377    

WWW.BGSCHOOLZVANCHE.COM 

 

Дата Български език  Развитие на речта Литература 

16. 

седмица 

Производни и непроизводни 

думи. 

Сложни думи. 

Подробен преразказ на 

приказка- 

устно 

Мила родино.Песен за родината 

17. 

седмица 

Съществително име. Подробен преразказ на 

приказка- 

писмено 

Отечество любезно,как хубаво 

си 

ти 
18. 

седмица 

Образуване на съществителни 

имена 

Прилагателно име 

Подробен преразказ на 

приказка- 

поправка 

Роден край.В родината 

19. 

седмица 

Глагол минало несвършено време Нехудожествено описание-

устно 
Завръщане 

20. 

седмица 

Минало несвършено време на 

глагола. 

Упражнение.Наречие.Видове 

Нехудожествено описание-

писмено 

Нехудожествено описание-

писмено 

21. 

седмица 

Наречие.Степенуване Нехудожествено описание-

поправка 
Край огнището 

22. 

седмица 

Наречие.Упражнение 

Числително име.Видове 
Препоръка за компютърна 

игра-устно 
Райна Поп Гьоргиева пред 

турския паша 

23. 

седмицa 

Числително име.Род и число Препоръка за компютърна 

игра- 

писмено 

Шипка 

24. 

седмица 

Правопис на числителни имена. 

Звуков състав на думата.Широки 

и тесни 

гласни 

Препоръка за компютърна 

игра- 

поправка 

Предвестници.Минзухар 
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Дата Български език  Развитие на речта Литература 

25. 

седмица 

Меки и твърди съгласни Отзив за компютърна игра-

устно 

Мартеници 

26. 

седмица 

Текст.Преговор 

Изречение.Преговор 

Какво научихме в четвърти 

клас по български 

език 

Молитва.Я кажи ми 

27. 

седмица 

Текст.Преговор 

Изречение.Преговор 
Отзив за компютърна игра-

поправка 

Лазарки.Великденска свирка 

28. 

седмица 

Части на речта.Преговор Какво научихме за развитието 

на 

речта 

Великден.Кукувица кука за 

Гергьовден 

29. 

седмица 

Гласни и съгласни .Преговор  Крали Марко си избира невеста 

30. 

седмица 

Гласни и съгласни .Преговор 

Какво научихме в четвърти клас 
 На Кирил и Методий 

31. 

седмица 

Какво научихме в четвърти клас 

по български 

език 

Какво научихме за развитието 

на 

речта 

На Кирил и Методий 

 

 

 


