Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÅÇÈÊ ÇÀ ²²² È ²V ÊËÀÑ
(ÏÚÐÂÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ)
I. ÎÁÙÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
Èçó÷àâàíåòî íà ÷óæä åçèê â îáùîîáðàçîâàòåëíàòà ïîäãîòîâêà íà ó÷åíèöèòå ñå íàðåæäà ñðåä ïðèîðèòåòíèòå îáëàñòè íà îáðàçîâàòåëíàòà ïîëèòèêà íà ñòðàíàòà. Ïðîãðàìàòà ïî íåìñêè åçèê ñïîìàãà çà öÿëîñòíîòî ðàçâèòèå íà ó÷åíèöèòå, çà îáîãàòÿâàíå íà îáùàòà èì êóëòóðà è èçãðàæäàíå íà ïîäõîäÿùè ìîäåëè íà ñîöèàëíî ïîâåäåíèå â ñèòóàöèè
íà ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå.
Íàñòîÿùàòà ïðîãðàìà å ïðåäíàçíà÷åíà çà ó÷åíèöè îò òðåòè è ÷åòâúðòè êëàñ íà ÑÎÓ,
çàïî÷íàëè äà èçó÷àâàò íåìñêè åçèê âúâ âòîðè êëàñ. Òÿ å îðèåíòèðàíà êúì ïîñòèãàíå íà
ñòàíäàðòèòå ïî ÷óæä åçèê â íà÷àëíèÿ åòàï, îïèñàíè â Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ çà ó÷åáíî ñúäúðæàíèå.
Ïðîãðàìàòà å ñúîáðàçåíà ñ ïðåäâèäåíèÿ ìèíèìàëåí ãîäèøåí õîðàðèóì îò:

Кëàñ
ІІІ
ІV

Бðîй ÷àñîâå ñåäìè÷íî
3 ó÷. ÷àñà
3 ó÷. ÷àñà

Îáùî çà ãîäèíàòà
96 ó÷. ÷àñà
96 ó÷. ÷àñà

Ïðîãðàìàòà ñúîòâåòñòâà íà îáùèòå öåëè íà îáó÷åíèåòî â áúëãàðñêîòî ó÷èëèùå è
îòãîâàðÿ íà ïðèíöèïèòå íà ÄÎÈ, à èìåííî:
– ó÷åíèêúò – â öåíòúðà íà îáðàçîâàòåëíèÿ ïðîöåñ;
– ïðàãìàòè÷íîñò íà îáó÷åíèåòî;
– ïðèåìñòâåíîñò è âçàèìîâðúçêà êàêòî ïðè îòäåëíèÿ ïðåäìåò, òàêà è ìåæäó ðàçëè÷íèòå ïðåäìåòè.
Ïðîãðàìàòà îò÷èòà ïñèõî-ôèçè÷åñêèòå è âúçðàñòîâèòå îñîáåíîñòè íà äåöàòà â òðåòè
è ÷åòâúðòè êëàñ.
Ïðîãðàìàòà êîíêðåòèçèðà ðåçóëòàòèòå, êîèòî ñå î÷àêâà ó÷åíèöèòå äà ïîñòèãíàò â êðàÿ
íà ÷åòâúðòè êëàñ ïî âñÿêî åäíî îò ÷åòèðèòå îñíîâíè óìåíèÿ. Â íåÿ ñà ïðåäñòàâåíè ôóíêöèîíàëíî ãðàìàòè÷íèòå êàòåãîðèè â êîíòåêñòà, â êîéòî òå ùå ñå èçó÷àâàò, è äåéíîñòèòå,
÷ðåç êîèòî ó÷åíèöèòå ùå ïîñòèãíàò î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè.
Ïðîãðàìàòà èìà îòâîðåí õàðàêòåð. Òÿ ïîçâîëÿâà èçèñêâàíèÿòà çà ïîñòèãàíå íà îïèñàíîòî ðàâíèùå íà çíàíèÿ è óìåíèÿ ïî ÷óæä åçèê äà ñå ïðèëàãàò ãúâêàâî â çàâèñèìîñò îò
ïîòðåáíîñòèòå è ñïîñîáíîñòèòå íà ó÷åíèöèòå è â ñúîòâåòñòâèå ñ ó÷èëèùíèÿ ó÷åáåí
ïëàí.
²². ÖÅËÈ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ÒÐÅÒÈ È ×ÅÒÂÚÐÒÈ ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî íåìñêè åçèê â òðåòè è ÷åòâúðòè êëàñ èìà ñëåäíèòå öåëè:
1. ÎÁÙÈ ÖÅËÈ
• Ñòèìóëèðàíå íà òâîð÷åñêîòî íà÷àëî è âúîáðàæåíèåòî íà äåöàòà.
• Ðàçâèâàíå ó ó÷åíèêà íà ãîòîâíîñò çà êîìóíèêàöèÿ è çà ðàáîòà â åêèï.
• Âúçïèòàâàíå ó ó÷åíèêà íà êðèòè÷íî ìèñëåíå, ñïîñîáíîñò çà îáåêòèâíà îöåíêà è çà
ðåàëíà ñàìîîöåíêà.
1

• Ñòèìóëèðàíå íà ñòðåìåæà êúì èçó÷àâàíåòî íà íåìñêè åçèê è íà èíòåðåñà íà ó÷åíèêà êúì ñòðàíèòå, â êîèòî ñå ãîâîðè íåìñêè åçèê.
• Ñúçäàâàíå íà ïîëîæèòåëíî îòíîøåíèå êúì íåìñêèÿ åçèê è êóëòóðà è âúçïèòàâàíå â
òîëåðàíòíîñò ÷ðåç îñúçíàâàíå íà îáùîòî è ðàçëè÷íîòî â ïîçíaòîòî è íåïîçíàòîòî.
• Ãîòîâíîñò çà ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå, îòêðèâàíå íà ìåæäóêóëòóðíèòå âðúçêè ÷ðåç
ñðàâíåíèå ñ ðîäíàòà êóëòóðà, ôîðìèðàíå íà ñîöèîêóëòóðíàòà è ìåæäóêóëòóðíàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå (áèò, êóëòóðà, ìîäåëè íà ïîâåäåíèå, öåííîñòíà ñèñòåìà).
• Ðàçøèðÿâàíå è îáîãàòÿâàíå íà îáùàòà è åçèêîâàòà êóëòóðà íà ó÷àùèÿ ñå.
• Ôîðìèðàíå è ðàçâèòèå íà êóëòóðà íà ðå÷òà è àäåêâàòíî ïîâåäåíèå, äîðè ïðè îãðàíè÷åíà ñòåïåí íà åçèêîâà êîìïåòåíòíîñò.
• Ïîñòàâÿíå íà÷àëîòî íà èçãðàæäàíå íà ñîáñòâåíè ñòðàòåãèè çà ïèñìåíî è óñòíî óñâîÿâàíå íà íåìñêèÿ åçèê.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íà íåìñêè åçèê.
• Ðàçøèðÿâàíå è çàäúëáî÷àâàíå íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà ïî ÷óæäèÿ åçèê.
• Ôîðìèðàíå íà íàâèöè çà ñàìîñòîÿòåëíîñò, ñàìîêîíòðîë è ñàìîîöåíêà.
• Ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà çà âúçïðèåìàíå è àäåêâàòíî ðåàãèðàíå íà êðàòêà ïî îáåì è
äîñòúïíà êàòî ñúäúðæàíèå èíôîðìàöèÿ.
• Ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà çà îðèåíòèðàíå â êîìóíèêàòèâíà ñèòóàöèÿ.
• Ïðîäúëæàâàíå èçãðàæäàíåòî íà ñòðàòåãèè çà ó÷åíå íà ÷óæä åçèê.
• Óìåíèå äà ñå ïîëçâàò êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè.
Çà ïîñòèãàíå íà öåëèòå ñå ïðèëàãàò ñúâðåìåííè îáðàçîâàòåëíè ñòðàòåãèè, âêëþ÷âàùè àêòèâíè ìåòîäè íà îáó÷åíèå.
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Учебна програма по немски език за ІІІ клас
ІІІ. Очаквани резултати

Ядра на
учебно
съдържание

С
Л
У
Ш
А
Н
Е

ІV. Учебно съдържание /теми, словесни действия, езикови средства, контекст и дейности,
междупредметни връзки/

Очаквани резултати по ядра на ниво
учебна програма - ІІІ кл.

Очаквани резултати по
теми /словесни действия
и социокул-турни
аспекти/

Основни нови понятия
/езикови средства/

Контекст и дейности

Възможности за
междупредметни
връзки

Ученикът:
Разпознава думи и групи от думи в
текстове с позната тематика.
Прави догадки за съдържанието на
текстове въз основа на познати
думи и групи от думи.
Разпознава основните интонационни
модели Aussage-, Frage- und
Aufforderungssatz.
Разбира въпроси, кратки указания на
учителя.
Разбира основната информация от:
- кратки лични съобщения;
- съдържанието на кратки несложни
текстове /до 5-7 изречения/,
произнесени със стандартно
произношение и бавно темпо.
Използва компенсаторни стратегии за
разбиране на непознати думи, като
се ориентира по:
съдържанието или контекста;
- мимиките, жестовете и
интонацията;
- интернационална лексика от
ежедневието;
съпътстващ звуков фон.

А.Учениците трябва да
усвоят понятийни и
социокултурни знания и
речеви умения по
посочените тематични
области, които да
използват в учебна
обстановка и при реално
общуване.

Учениците трябва да
усвоят имплицитно
посочените езикови
средства, които да
употребяват активно в
рамките на изучената
тематика:
4. Фонетика:
Отворени и затворени,
дълги и кратки
гласни.
Дифтонги.
Der Hauchlaut h, ichLaut, ach-Laut;
Звучни и беззвучни
съгласни, ng.
Ударение.
Интонация на
въпросителното,
заповедното и
съобщително
изречение.
2. Граматика (изучените
граматични структури
се повтарят и се
допълват с нови)
Глагол
Konjugation im Präsens:
- regelmäßige Verben;
- einige öfter

Във връзка с общите
цели на обучението в
началния етап и с
целите на
чуждоезиковото
обучение на учениците
трябва да се даде
възможност да учат в
приятна и
предразполагаща
атмосфера, като
участват в различни
форми на работа,
създават стратегии за
учене; използват
подходящи за тяхната
възраст средства за
учене, които осигуряват
ефективното усвояване
на учебния материал;
извършват дейности,
разнообразяващи
учебния процес.
Препоръчително е в
учебния процес
учителят да включва в
работата си
допълнителни
материали – собствени
и материали от

Изучаването на
немски език
предоставя
възможности за
използване и
създаване на връзки
между изучаваните в
трети клас предмети,
както следва:

Аз и моят свят
това съм аз;
дневен режим /дните на
седмицата, часовник
– кръгъл и
половинка час/;
частите на тялото и
физическо
състояние;
моето семейство,
роднини;
в училище;
приятели;
хоби, свободно време и
почивка;
храна и напитки.
Природа и природни
явления
♦ сезони /преговор и

Български език и
литература
• опора върху
придобитите
знания и умения
по роден език;
• проблеми на
интерференцията;
• разширяване на
социокул-турните
познания,
свързани с
национални
традиции, обичаи,
ценности;
• литературни
произведения.
Математика
3
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***

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

води елементарен разговор на познати
теми като: съобразява речта си с
комуникативната ситуация;
задава и отговаря на конкретни и ясно
формулирани въпроси;
дава и следва несложни указания;
изразява желание, молба;
♦ представя накратко себе си и
околните;
♦ дава кратка информация за себе си
и околните;
♦ описва накратко обекти;
изгражда кратък, несложен текст по
опори /ключови думи, картина и
серия от картини/;
използва елементарни езикови
средства;
♦ говори с произношение и
интонация, които не пречат за
осъществяване на общуването;
♦ прилага компенсаторни стратегии
за преодоляване на
комуникативните проблеми, като
използва:
- мимика и жестове;
- ежедневна интернационална
лексика;
- кратко, ясно и несложно описание;
- посочва конкретни образи /лица,
предмети/;
- търси помощ от събеседника.

допълнение - es
regnet, es schneit, es
donnert/;
♦ растения /преговор и
допълнение /;
♦ животни /преговор и
допълнение/.
В света на приказките
Театърът в училище
Празници и обичаи
/в България и в
немскоговорящите
страни/:
♦ Никулден, Коледа;
♦ Великден;
рожден ден.
Числа:
♦ Числителни бройни
/до 100/.
Б. Учениците трябва да
усвоят:
Eзиковата реализация
на основни словесни
действия
(затвърдяват се
изучените във ІІ кл.
словесни действия):
 Auskunft über sich
geben;
jemanden vorstellen
sich /jemanden/ etwas in

gebrauchte trennbare
Verben;
- einige öfter
gebrauchte
unregelmäßige
Verben;
Modalverben im Präsens
(mögen- 1., 2. und 3.
P. Sg.) , möchten,
können;
Imperativ einiger im
Alltag öfter
auftretender Verben.
Съществително име
• Substantive mit dem
bestimmten und
unbestimmten Artikel
im Nominativ und
Akkusativ –
Wiederholung.
Прилагателно име
prädikativer Gebrauch.
Местоимение
Personalpronomen im
Akkusativ (nur 1., 2.
und 3. P. Sg.);
Possessivpronomen
„mein“, „dein“,
„sein“, „ihr“, „unser“
(N. und Akk.).
Предлози
• „zu“, „bei“ +
Eigenname;
• „nach“ + Ort;

различни източници
/интернет, учебни
помагала, детски
списания и др./

•

Социални форми на
работа:
с целия клас;
самостоятелна работа;
по двойки;
по групи.

•
•

Дейности, които
съпътстват и
подпомагат
развитието на
речевите умения:
участие в игри със
занимателен и
състезателен
характер;
пантомима;
пеене;
танцуване;
апликиране и
моделиране;
илюстриране на
собствени и изучени
произведения;
участие в малки
проекти;
драматизация;
свободно-избираема
работа в
предварително
уточнени рамки
/Freiarbeit/.

•

естествени числа
и извършване на
действия с тях,
сравняване на
величини;
дати;
геометрични
форми;
мерни единици.

Изобразително
изкуство
• цвят, форма;
• дейнострисуване, умения
да изразяват
естетически
чувства и
отношение при
възприемане на
обекти от
обкръжаващата
действителност;
• способност да
разпознават
средства за
визуална
комуникация в
бита;
• способност да
проявяват
въображение
Музика
• развитие на
слуха;
• разучаване на
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einfacher Form
beschreiben;
kurze einfache Fragen
stellen und
beantworten;
vorschlagen;
***
Einladung und Vorschläge
познава основните правила за четене на
akzeptieren/ableh-nen;
немски език;
um etwas bitten;
разпознава думи и групи от думи в
zu etwas auffordern;
текстове с позната тематика;
sich entschuldigen;
разбира основната информация от
nach dem Befinden fragen
елементарни текстове върху
/ Auskunft über das
познати теми, съответстващи на
Befinden geben;
възрастта и езиковото му ниво
 Bedauern ausdrücken;
/стихотворения, текстове на песни,  Anrede im Alltag;
кратки разкази, приказки и др./;
 Anrede und Schluss
разбира конкретна информация в:
formulieren /z. B. in
- кратки описания;
Grußkarten/;
- разкази, преработени приказки и
 Buchstabieren.
др.;
- съобщения, съобразени с възрастта Социокултурни аспекти
и средата на общуване на ученика;
при:
указания в учебния комплект,
упътване на игри, написани на
празници и обичаи;
стандартен език;
отношение към околната
разбира в подробности съдържанието
среда;
на кратки текстове, носещи важна
правила за общуване.
информация за него: лично писмо,
картичка, покана;
използва компенсаторни стратегии,
като:
се опира на заглавието и
илюстрациите към текста;
се ориентира по ежедневната
интернационална лексика;
прави догадка за съдържанието
на текст въз основа на познати думи и

•

Ausdrücke: „zu
Hause“, „nach
Hause“.

Съюз
oder, denn.
Отрицание
• kein.
Въпросителни
местоимения
Wohin?

Комуникативни рамки
/роли на ученика/:
♦ Партньор в
разговор:
- учител – ученик;
- ученик – ученик;
♦ разказвач:
- описва накратко
обекти;
-

участник в т. нар.

einfacher Satz;
Aufforderungssatz.
Словоред
• Erst – und
Zweitstellung;
• Satzklammer;
• Umstellung.
2. Лексика
В края на четвърти клас
учениците трябва да
владеят активно около
500 лексически
единици, подбрани
съобразно тематичните
области и словесните
действия, от които 150
са нови за трети клас.
Бихме препоръчали и
изразяването на молба
“Gib mir bitte…!“

Физическа култура и
спорт
•
•
•

“Erzählkreis“ und
“Morgenkreis”

Синтаксис

•
•

(вид комуникативен
кръг, в който учениците
разказват за собствени
преживявания);
•

партньор в частен

дидактични игри.

•
•
•
•

•
♦ учебен комплект;
оригинална немска

•
•

реч;
♦ сътветстващи на

родно място;
географско
положение;
природа, годишни
времена;
опазване на
природата и
околната среда.

Човек и общество

4.Средства за работа
♦ звукозаписи на

указания и
команди;
игри, екипност;
здравно-хигиенни
правила.

Човек и природа

разговор;
• участник в

песни,
инструменти,
ритъм.

•

национална
идентичност,национални
символи,
семейство,
професии;
правила за
уличното
движение;
правила за учтиво
поведение в
5
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групи от думи;
- използва азбучния указател на
думите в учебника/работната
тетрадка и подходящи за неговата
възраст справочници /напр.
картинни речници/;

П
И
С
А
Н
Е

***
Пише кратки биографични данни /име,
адрес, възраст, родители, роднини,
приятели/;
описва накратко обекти;
пише кратки текстове – поздравителна
картичка и покана за рожден ден;
изгражда кратък несложен текст по
опори /картина и серия от картини;
опорни думи/ - 5-6 изречения;
използва несложни езикови средства;
овладява правопис и пунктуация,
които се доближават до нормите на
немския език;
прилага стратегии за избягване на
правописни грешки като
използва системно справочна
литература, подходяща за възрастта му
/азбучния показалец в учебника или
работната тетрадка и др./;

тяхната възраст и
3. Словообразуване
• Komposita.
4. Правопис
Продължава работата
върху усвояване на
нормите на немския
правопис съгласно
правописната реформа:
Правописни особености:
Ä, ä, Ü, ü,Ö, ö, ei, ie,
ai, au, eu, äu,sp,st, ch,
sch, tsch, chs, ts, tz, ig/-lich, qu, ck, s,
ß,ss, eh, ah, ih, oh, uh,
ieh, двойни
съгласни, изписване
на думите с малка и
главна буква.
Пунктуация в простото
изречение.
Пунктуация в сложното
изречение.

езиково ниво
автентични четива,
адаптирани
текстове;
♦ материали за
изрязване, сгъване,
оцветяване;
♦ кукли и други
помощни
материали;
♦ детски атласи,
географски карти;
♦ плакати;
♦ картинни/езикови
карти;
♦ учебни
справочници;
♦ дидактични игри.

обществото.
Домашен бит и
техника
• изпълнение на
различни задачи
по указание на
учителя;
• познания за
материали от
заобикалящия ги
бит.
Учители и ученици
да използват по
възможност новите
технологии за
информация и
комуникация в
обучението по
немски език.
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ІІІ. Очаквани резултати
Ядра на
Учебно
съдържание

С
Л
У
Ш
А
Н
Е

ІV. Учебно съдържание /теми, словесни действия, езикови средства, контекст и дейности,
междупредметни връзки/

Очаквани резултати по ядра на ниво
учебна програма – ІV кл.

Очаквани резултати по
теми /словесни действия
и социокул-турни
аспекти/

Основни нови понятия
/езикови средства/

Контекст и дейности

Възможности за
междупредметни
връзки

Ученикът:
♦ Разпознава думи и групи от думи в
текстове с позната тематика.
♦ Прави догадки за съдържанието на
текстове въз основа на разпознати
думи и групи от думи.
♦ Разпознава основните
интонационни модели Aussage-,
Frage– und Aufforderungssatz.
♦ Разбира въпроси, кратки указания
на учителя.
♦ Разбира основната информация от:
- кратки лични съобщения;
- съдържанието на кратки несложни
текстове /до 5-7 изречения/,
произнесени със стандартно
произношение, бавно темпо и на
литературен немски език;
♦ кратък разговор по телефона,
когато събеседникът му говори
бавно, ясно, с подходяща
интонация и на литературен немски
език.
♦ Използва компенсаторни
стратегии за разбиране на
непознати думи, като сеориентира
по:

А.Учениците трябва да
усвоят понятийни и
социокултурни знания и
речеви умения по
посочените тематични
области, които да
използват в учебна
обстановка и при реално
общуване.

Учениците трябва да
усвоят имплицитно
посочените езикови
средства, които да
употребяват активно в
рамките на изучената
тематика:

Във връзка с общите
цели на очубението в
началния етап и с
целите на
чуждоезиковото
обучение на учениците
трябва да се даде
възможност да учат в
приятна и
предразполагаща
атмосфера, като
участват в различни
форми на работа,
създават стратегии за
учене; използват
подходящи за тяхната
възраст средства за
учене, които осигуряват
ефективното усвояване
на учебния материал;
извършват дейности,
разнообразяващи
учебния процес.
Препоръчително е в
учебния процес
учителят да включва в
работата си

Изучаването на немски
език предоставя
възможности за
използване и създаване
на връзки между
изучаваните в четвърти
клас предмети, както
следва:

Аз и моят свят
♦ дневен режим /
часовник – преговор
и допълнение:
минута– един от
възможните
варианти за минути/;
♦ Моят дом; помощ у
дома;
♦ Приятели;
♦ Хоби; свободно
време и почивка;
♦ Здравословно
хранене
Природа, природни
явления и опазване на

1. Фонетика:
• отворени и
затворени, дълги и
кратки гласни;
• дифтонги;
• h-, ng-Laut;
• behauchte
Verschlusslaute: p, t,
k;
• звучни и беззвучни
съгласни;
• ударение;
• интонация.
2. Граматика
Изучените
граматични
структури се
повтарят и допълват

Български език и
литература
• опора върху
придобитите знания
и умения по роден
език;
• проблеми на
интерференцията;
• разширяване на
социокултурните
познания, свързани с
национални
традиции, обичаи,
ценности;
• литературни
произведения
Математика
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-

съдържанието или контекста;
мимиките, жестовете и
интонацията;
интернационална лексика от
ежедневието;
съпътстващ звуков фон.
***

Г
О
В
О
Р

♦
♦
♦
♦

Е
Н

♦

Е
♦
♦
♦

води елементарен разговор на
познати теми като съобразява речта
си с комуникативната ситуация;
задава и отговаря на конкретни и
ясно формулирани въпроси;
дава и следва несложни указания;
изразява желание, молба;
представя себе си и околните;
дава информация за себе си и
околните;
описва накратко обекти;
води кратък разговор по телефона,
като говори бавно, ясно, с
интонация и произношение, които
не пречат за осъществяване на
общуването;
изгражда кратък, несложен текст
по опори /ключови думи, картина и
серия от картини/;
използва елементарни езикови
средства;
говори с произношение и
интонация, които не пречат за
осъществяване на общуването;
прилага компенсаторни стратегии
за преодоляване на

природата
В света на приказките
Театърът в училище
Празници и обичаи
/в България и в
немскоговорящите
страни/:
♦ Никулден, Коледа;
♦ Карнавал
(Fasching);
♦ Великден (Ostern);
♦ Muttertag.
Числа:
♦ Аритметични
действия /до 100/.
Б. Учениците трябва да
усвоят:
1. Eзиковата
реализация на
основни словесни
действия
(затвърдява се
изученото във ІІ и ІІІ
кл.):
 Auskunft über sich
und die anderen geben
/um Auskunft bitten
/mit einfachsten
Mitteln/;

с нови.
Глагол
• Konjugation im
Präsens:
- regelmäßige Verben;
- einige öfter
gebrauchte trennbare
Verben;
- einige öfter
gebrauchte
unregelmäßige
Verben;
- Höflichkeitsform;
• Modalverb„wollen“
im Präsens;
• Imperativ;
• „sein“ – Präteritum
/1., 2. und 3. P. Sg.,
1. P. Pl./
Съществително име
• Substantive mit dem
bestimmten und
unbestimmten Artikel
im Dativ.
Прилагателно име
(prädikativer Gebrauch)
Местоимение
• Personalpronomen im
Dativ (nur 1.,2. und 3.
P. Sg.)

допълнителни
собствени материали и
материали от различни
източници /интернет,
учебни помагала,
детски списания и др./
1. Социални форми на
работа:
с целия клас;
- самостоятелна
работа;
- по двойки;
- по групи.
2. Дейности, които
съпътстват и
подпомагат
развитието на
речевите умения:
- участие в игри със
занимателен и
състезателен
характер;
- пантомима;
- пеене;
- танцуване;
- ампликиране и
моделиране;
- илюстриране на
собствени и изучени
произведения;
- участие в малки

•

•
•
•

естествени числа и
извършване на
действия с тях,
сравняване на
величини;
дати;
геометрични форми;
мерни единици.

Изобразително изкуство
• цвят, форма;
• дейност-рисуване,
умения да изразяват
естетически чувства
и отношение при
възприемане на
обекти от
обкръжаващата
действителност;
• способност да
разпознават средства
за визуална
комуникация в бита;
• способност да
проявяват
въображение
Музика
• развитие на слуха;
• разучаване на песни,
• инструменти,
• ритъм
Физическа култура и
спорт
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-

Ч
Е
Т
Е
Н
Е

комуникативните проблеми, като
използва:
мимика и жестове;
ежедневна интернационална
лексика;
кратко, ясно и несложно описание;
посочва конкретни образи /лица,
предмети/;
търси помощ от събеседника.

***
♦ разпознава думи и групи от думи в
текстове с позната тематика;
♦ разбира основната информация от
елементарни текстове върху
познати теми, съответстващи на
възрастта и езиковото му ниво
/стихотворения, текстове на песни,
кратки разкази, приказки и др./;
♦ разбира конкретна информация в:
- кратки описания;
- разкази, адаптирани приказки и др.
- съобщения, съобразени с възрастта
и средата на общуване на ученика;
- указания в учебния комплект,
упътване на игри, написани на
стандартен език;
♦ разбира в подробности
съдържанието на кратки текстове,
носещи важна информация за него:
лично писмо, картичка, покана.
♦ използва компенсаторни
стратегии, като:
- се опира на заглавието и
илюстрациите към текста;



















jemanden vorstellen;
sich/jemanden/etwas
in einfacher Form
beschreiben;
kurze einfache Fragen
stellen und
beantworten;
einladen;
einen Vorschlag
machen;
Einladung und
Vorschläge
aкzeptieren/ableh-nen;
um etwas bitten;
zu etwas auffordern;
sich entschuldigen;
nach dem Befinden
fragen / Auskunft über
das Befinden geben;
Bedauern ausdrücken;
Anreden;
Anrede und Schluss in
persönlichen Briefen
und Grußkarten
formulieren.

2. Социокултурни
аспекти при:
 празници и обичаи;
 отношение към
околната среда;
 правила на
общуване.

Предлози
• “mit” mit dem
bestimmten Artikel
und
Personalpronomen;
• „in“ mit dem
bestimmten Artikel.
Съюз
• aber.
Въпросителни
местоимения
Warum? Wie viel?
Синтаксис
• einfacher Satz;
• Aufforderungssatz.
Словоред
• Erst – und
Zweitstellung des
Verbs;
• Satzklammer;
• Umstellung.
2. Лексика
В края на четвърти клас
учениците трябва да
владеят активно около
500 лексически
единици, подбрани
съобразно тематичните
области и словесните

-

проекти;
драматизация;
свободно-избираема
работа в
предварително
уточнени рамки
/Freiarbeit/.

3. Комуникативни
рамки /роли на
ученика/:
♦ Партньор в
разговор:
- учител – ученик;
- ученик – ученик
♦ разказвач:
- описва накратко
обекти;
- участник в т.
нар.“Erzählkreis“ und
“Morgenkreis”
(вид комуникативен
кръг, в който учениците
разказват за собствени
преживявания).
• партньор в частен
разговор /вкл. по
телефона/;
• участник в
дидактични игри.
4.Средства за работа
♦ учебен комплект;
♦ звукозаписи на

•
•
•

указания и команди;
игри; екипност
здравно-хигиенни
правила

Човек и природа
•
•
•
•

родно място;
географско
положение;
природа, годишни
времена;
опазване на
природата и
околната среда

Човек и общество
•
•
•
•

национална
идентичност, национални символи;
семейство,
професии;
правила за улично
движение;
правила за учтиво
поведение в
обществото.

Домашен бит и техника
• изпълнение на
различни задачи по
указание на учителя;
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П
И
С
А
Н
Е

се ориентира по ежедневната
интернационална лексика;
- прави догадка за съдържанието
на текст въз основа на познати
думи и групи от думи;
- използва азбучния указател на
думите в учебника и работната
тетрадка и подходящи за възрастта
справочници /напр. картинни
речници/.
***
♦ пише кратки биографични данни
/име, адрес, възраст, родители,
роднини, приятели/;
♦ описва накратко обекти;
♦ пише кратки текстове –
поздравителна картичка, лично
писмо, покана и др.;
♦ изгражда кратък несложен текст по
опори /картина и серия от картини,
опорни думи или въпроси/ от 5-6
изречения;
♦ използва несложни езикови
средства;
♦ овладява правопис и пунктуация,
които се доближават до основните
норми на немския език;
♦ прилага стратегии за избягване на
правописни грешки като
използва системно справочна
литература, подходяща за възрастта,
както и азбучния показалец в учебника
и работната тетрадка.

действия, от които
около 200 са нови за
четвърти клас.

♦

3. Словообразуване
• Komposita
4.Правопис
Продължава работата
върху усвояване на
нормите на немския
правопис съгласно
правописната реформа:
♦ Правописни
особености, двойни
съгласни, изписване
на думите с малка и
главна буква.
• Пунктуация в
сложното изречение.
• Пунктуация при
пряка реч.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

оригинална немска
реч;
сътветстващи на
възрастта и
езиковото ниво
четива, адаптирани
текстове;
материали за
изрязване, сгъване,
оцветяване;
кукли и други
помощни
материали;
детски атласи,
географски карти;
плакати;
картинни/езикови
карти;
учебни
справочници;
дидактични игри.

•

познания за
материали от
заобикалящия ги
бит.

Учителите и учениците
да използват по
възможност новите
технологии за
информация и
комуникация в
обучението по немски
език.
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V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ÒÐÅÒÈ È ×ÅÒÂÚÐÒÈ ÊËÀÑ
Â òðåòè è ÷åòâúðòè êëàñ îöåíÿâàíåòî íà óñòíàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèêà ïî åçèêà å
îò ïî-ãîëÿìà âàæíîñò îò ïèñìåíàòà. Ïðåâåñ âñå îùå èìà óñòíàòà ðå÷, êàòî ñå àêöåíòèðà
è âúðõó óñúâúðøåíñòâàíåòî íà òåõíèêèòå íà ÷åòåíå è íà ïèñàíå. Ñúñòàâÿíåòî íà ïèñìåí
òåêñò å â ðàìêèòå íà èçèñêâàíèÿòà íà ðàçäåë III.
Ó÷èòåëÿò íàáëþäàâà ðàáîòàòà íà ó÷åíèöèòå ïðåç öåëèÿ ñðîê íà îáó÷åíèå è îòáåëÿçâà
ïîñòèæåíèÿòà èì, çà äà ìîæå äà äàäå îöåíêà çà ðàçâèòèåòî è íàïðåäúêà íà âñåêè ó÷åíèê.
Â íà÷àëíèÿ åòàï íà îáó÷åíèåòî ïî íåìñêè åçèê å îñîáåíî âàæíî äà ñå ñúçäàäàò óñëîâèÿ
çà èçãðàæäàíå íà ïîëîæèòåëíà âúòðåøíà ìîòèâàöèÿ ó ó÷åíèöèòå. Â òîçè ñìèñúë çàäà÷àòà
íà ó÷èòåëÿ å äà íàñúð÷àâà âñåêè, ìàêàð è ìàëúê, íàïðåäúê ïðè óñâîÿâàíåòî íà íåìñêè
åçèê, êàòî ïîìàãà íà ó÷åíèöèòå äà âúçïðèåìàò ñâîèòå óñïåõè èëè ãðåøêè êàòî ïðîöåñè,
êîèòî ñà èçöÿëî â òåõíèÿ êîíòðîë è çàâèñÿò åäèíñòâåíî îò òåõíèòå óñèëèÿ.
Îñíîâíè èçèñêâàíèÿ êúì îöåíÿâàíåòî ñà îáåêòèâíîñò, âàëèäíîñò è íàäåæäíîñò.
Ïðè ïðîâåðêàòà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå â òðåòè è ÷åòâúðòè êëàñ àêöåíòúò
òðÿáâà äà ñå ïîñòàâÿ âúðõó ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà äàäåíè êîìóíèêàòèâíè öåëè. Äîïóñíàòèòå ãðåøêèòå ñå êîðèãèðàò ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå íà ïðàâèëíàòà ôîðìà. Æåëàòåëíî å ó÷èòåëÿò äà ïîìàãà íà ó÷åíèöèòå ñàìè äà îòêðèâàò ãðåøêèòå ñè è äà
ïðîÿâÿâàò äîáðîíàìåðåíîñò ïðè âçàèìíî êîðèãèðàíå. Ó÷èòåëÿò ìîæå äà ïîîùðÿâà ó÷åíèöèòå äà ïðèëàãàò íÿêîè êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè ïðè ïðîâåðêà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà èì.
Îñîáåíî âàæíî å ôîðìèòå íà îöåíÿâàíå äà áúäàò ðàçíîîáðàçíè è äà îò÷èòàò ñèñòåìíî ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â ðàçëè÷íèòå äåéíîñòè.
Ïðè îöåíÿâàíå ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà ïðè îâëàäÿâàíåòî íà óñòíàòà è ïèñìåíàòà
ðå÷ áè ñëåäâàëî äà ñå èìàò ïðåäâèä ñëåäíèòå êðèòåðèè:
• ÿñíî ôîðìóëèðàíå íà ÷óæäèÿ åçèê â ðàìêèòå íà ïîçíàòà ëåêñèêà;
• èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò êðàòêè óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå;
• åçèêîâî êîðåêòíî èçðàçÿâàíå;
• àäåêâàòíî ðåàãèðàíå íà âúïðîñè è èçêàçâàíèÿ;
• òåìàòè÷íà è êîíòåêñòóàëíà êîìïåòåíòíîñò.
Îñîáåíî âàæíî å ó÷èòåëÿò äà ïðèëàãà ðàçëè÷íè ôîðìè íà ïðîâåðêà íà ðàâíèùåòî íà
çíàíèÿ è óìåíèÿ íà ó÷åíèöèòå è äà èçïîëçâà åäèííè êðèòåðèè ïðè îôîðìÿíå íà îöåíêàòà. Òîé òðÿáâà äà âçåìà ïîä âíèìàíèå îòíîøåíèåòî íà ó÷åíèêà êúì ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è äà
îöåíÿâà ó÷àñòèåòî ìó â ðàçëè÷íè äåéíîñòè:
• ðàáîòà â êëàñ (ñ öåëèÿ êëàñ, â ãðóïà, ïî äâàìà, ñàìîñòîÿòåëíî);
• èçïúëíåíèå íà äîìàøíè ðàáîòè;
• ðàáîòàòà íà ó÷åíèêà ïî ïðîåêòè.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå ïðîâåðÿâàò ÷ðåç ïåðèîäè÷íè òåñòîâå ñ ðàçëè÷íî
ñúäúðæàíèå è ïðîäúëæèòåëíîñò. Ïðåâåñ èìàò ôóíêöèîíàëíèòå òåñòîâå (èçãðàæäàíå íà òåêñò ïî êàðòèíà/ñåðèÿ îò êàðòèíè/êëþ÷îâè äóìè, ïèñàíå íà ëè÷íî ïèñìî ïî
îïîðè, ïîêàíà, çàäà÷è çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî íà ïðî÷åòåí èëè ïðîñëóøàí òåêñò),
ïðîâåðÿâàùè ñâúðçàíèòå ñ îñíîâíèòå öåëè íà îáó÷åíèåòî êîìóíèêàòèâíè ñïîñîáíîñòè
íà ó÷åíèêà ïðåä ñòðóêòóðíèòå òåñòîâå (ãðàìàòè÷åñêè è ëåêñèêàëíè çàäà÷è), ïðîâå11

ðÿâàùè äîêîëêî å óñâîåíî åçèêîâîòî ñúäúðæàíèå íà ñúîòâåòíàòà åäèíèöà/ðàçäåë.
Çàäà÷è çà ïðåâîä íå ñå ïðåäâèæäàò ïðè îáó÷åíèåòî â òðåòè è ÷åòâúðòè êëàñ è íå áèâà
äà áúäàò ñðåäñòâî çà îöåíÿâàíå íà çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå.
Äèêòîâêàòà ñå ïðèëàãà êàòî òðåíèðîâú÷íî óïðàæíåíèå â ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî ñ
öåë îâëàäÿâàíå è óñúâúðøåíñòâàíå íà ïðàâîïèñíè óìåíèÿ. Òÿ ìîæå äà áúäå âêëþ÷åíà è
êàòî åëåìåíò îò îáîùàâàù òåñò, íî íåéíèÿò äÿë ïðè ôîðìèðàíå íà êðàéíàòà îöåíêà
òðÿáâà äà å ïî-ìàëúê â ñðàâíåíèå ñ åëåìåíòèòå, ïðîâåðÿâàùè êîìóíèêàòèâíàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå. Â çàäà÷èòå çà ïðîâåðêà íå áèâà äà èìà ïîäâåæäàùè åëåìåíòè, à
îöåíêèòå òðÿáâà äà áúäàò îáåêòèâíè, ìîòèâèðàùè, äîáðå îáîñíîâàíè, äà îêóðàæàâàò è
ñòèìóëèðàò ó÷åíèöèòå çà ïî-äîáðè ñëåäâàùè ðåçóëòàòè. Ïðåïîðú÷èòåëíî å ó÷åáíèòå
êîìïëåêòè äà ïðåäëàãàò çàäà÷è çà ïðîâåðêà è ñàìîîöåíêà íà ïîñòèæåíèÿòà è ïðèìåðíè
âàðèàíòè íà òåñòîâå, ðàçðàáîòåíè îò àâòîðñêèòå êîëåêòèâè.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ÒÐÅÒÈ È ×ÅÒÂÚÐÒÈ ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî íåìñêè åçèê â òðåòè è ÷åòâúðòè êëàñ òðÿáâà äà ñëåäâà èíòåðàêòèâíèÿ
ïîäõîä, óòâúðäåí â ñúâðåìåííàòà ìåòîäèêà è ïðåïîðú÷àí îò Îáùàòà åâðîïåéñêà ðàìêà.
Ãðàìàòè÷íèÿò ìàòåðèàë ñå ïðåäñòàâÿ ïî íà÷èí, ñúîáðàçåí ñ âúçðàñòîâèòå îñîáåíîñòè íà
ó÷åíèöèòå. Òîé áè ñëåäâàëî äà ñå èçó÷àâà èìïëèöèòíî è äà íå ñå ðàçãëåæäà, èçó÷àâà è
îáÿñíÿâà êàòî ñèñòåìà.
Ïðè ðàáîòà ñ òàçè âúçðàñòîâà ãðóïà å íåîáõîäèìî ó÷èòåëÿò äà ìîòèâèðà ó÷åíèöèòå
êúì èçïîëçâàíå íà åçèêà ñúîáðàçíî òåõíèòå âúçìîæíîñòè è èíòåðåñè – ãëåäàíå íà ïîäõîäÿùè çà âúçðàñòòà è åçèêîâîòî èì íèâî èãðàëíè è àíèìàöèîííè ôèëìè, ÷åòåíå íà äåòñêè
êíèæêè ñ äîñòúïíî ñúäúðæàíèå, âîäåíå íà êîðåñïîíäåíöèÿ ñ âðúñòíèöè è äð. Ïðè âñè÷êè äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ èçïîëçâàíåòî íà åçèêà, òðÿáâà åäíàêâî äà ñå îáðúùà âíèìàíèå
íà ðàçáèðàíåòî è ôîðìóëèðàíåòî íà ïðîñòè âúïðîñè è îòãîâîðè è íà àêòèâíîòî ó÷àñòèå
íà ó÷åíèöèòå. Òîâà íàé-ëåñíî ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç äèäàêòè÷íè èãðè, êîèòî ïîñòàâÿò
ó÷åíèêà â ðîëÿòà íà àêòèâåí ó÷àñòíèê, ñëóøàòåë è ãîâîðèòåë, è óâåëè÷àâàò âúçìîæíîñòòà çà ñïîíòàííà ÷óæäîåçèêîâà ðåàêöèÿ.
Ðàáîòàòà â ÷àñ òðÿáâà äà ñå îðãàíèçèðà òàêà, ÷å ó÷åíèöèòå äà ñå ÷óâñòâàò ñïîêîéíî è
êîìôîðòíî, à àòìîñôåðàòà è óñëîâèÿòà äà ñå äîáëèæàâàò ïî âúçìîæíîñò äî ðåàëíè ìîäåëè è ñèòóàöèè íà êîìóíèêàöèÿ.
Ïðè ïðèëàãàíåòî íà ðàçëè÷íè ìåòîäè çà îáó÷åíèåòî ïî íåìñêè åçèê å îñîáåíî âàæíî
ó÷èòåëÿò äà ïðîÿâÿâà ðàçáèðàíå êúì ñðåùàíèòå òðóäíîñòè, äà ïîñòàâÿ èíäèâèäóàëíè
çàäà÷è çà ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà, äà ñòèìóëèðà àêòèâíîòî ó÷àñòèå íà âñè÷êè ó÷åíèöè.
Íå ñå ïðåäâèæäà ïðåâîä íà òåêñòîâå îò è íà íåìñêè åçèê. Ïðè âúâåæäàíå íà íîâèòå
äóìè ñëåäâà äà ñå èçïîëçâàò ðàçëè÷íè ïîäõîäè – îíàãëåäÿâàíå, ñëîâåñíî îïèñàíèå, ñèíîíèìè, àíòîíèìè, åçèêîâà äîãàäêà â ðàìêèòå íà êîíòåêñòà, íåâåðáàëíè ñðåäñòâà, ïàíòîìèìà è äð. Ïðåâîä ñå èçïîëçâà ñàìî â ñëó÷àèòå, êîãàòî íå ìîãàò äà áúäàò ïðèëîæåíè ãîðåïîñî÷åíèòå ïîõâàòè, êàòî ïðåâåäåíàòà äóìà ñå çàïèñâà ñàìî îò ó÷åíèöèòå â òåõíèòå
òåòðàäêè, à íå íà äúñêàòà. Áè ñëåäâàëî â íà÷àëîòî íà 3. êëàñ ó÷èòåëÿò äà ïîìàãà ïðè
ðàçáèðàíåòî íà óêàçàíèÿòà è óïúòâàíèÿòà â ó÷åáíèòå ïîñîáèÿ.
Âàæíî å äà ñå èçãðàæäàò ó ó÷åíèöèòå ñòðàòåãèè çà ó÷åíå è ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà.
Ó÷èòåëÿò òðÿáâà öåëåíàñî÷åíî äà ïîìàãà âñåêè ó÷åíèê äà îòêðèå çà ñåáå ñè íàé-ïîäõîäÿùèòå íà÷èíè çà óñâîÿâàíå íà çíàíèÿ è èçãðàæäàíå íà óìåíèÿ ía ÷óæäèÿ åçèê. Íå áèâà äà
ñå íàëàãàò îáùè çà âñè÷êè çàäúëæèòåëíè ìåòîäè íà ðàáîòà.
Ñòðàíîâåäñêàòà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷åíà â ðàçãëåæäàíèòå òåìè, ñå èíòåðïðåòèðà â äó12

õà íà ìåæäóêóëòóðíîòî îáó÷åíèå, êàòî ñå ïðàâÿò ñðàâíåíèÿ ñ áúëãàðñêàòà êóëòóðà è áèò.
Ó÷èòåëÿò òðÿáâà äà ñúçäàâà óñëîâèÿ çà ïðèëàãàíå íà íàó÷åíîòî îò ó÷åíèöèòå êàòî
ñîáñòâåíî çíàíèå (ïî ìîäåë èëè ñâîáîäíî).
Íà ó÷åíèöèòå ìîãàò äà ñå ïîñòàâÿò è äîïúëíèòåëíè ñàìîñòîÿòåëíè çàäà÷è â çàâèñèìîñò îò òåõíèòå âúçìîæíîñòè è èíòåðåñè (íàïðèìåð äà ïîòúðñÿò è ïîäáåðàò íàãëåäíè
ìàòåðèàëè, äà íàïèøàò êðàòúê òåêñò ñ ðèñóíêà ïî äàäåíà òåìà è äð.), êàòî ðåçóëòàòèòå
áúäàò ïðåäñòàâåíè ïðåä êëàñà. Òîâà ñúçäàâà ÷óâñòâî çà ïîñòèãíàò óñïåõ è ìîòèâèðà ñàìîñòîÿòåëíàòà ðàáîòà çà ðàçøèðÿâàíå çíàíèÿòà ïî íåìñêè åçèê.
Â ñëó÷àé ÷å ó÷èëèùíèÿò ó÷åáåí ïëàí ïðåäâèæäà ïîâå÷å ÷àñîâå (äîáàâåíè îò ÇÈÏ
è/èëè ÑÈÏ), ó÷èòåëÿò èìà ñâîáîäà äà ðàçøèðÿâà åçèêîâèòå çíàíèÿ è ñîöèîêóëòóðíèòå
óìåíèÿ íà ó÷åíèöèòå, áåç îáà÷å äà íàäõâúðëÿ ïðåäâèäåíèÿ ãðàìàòè÷åñêè ïðàã, äà èçïîëçâà ïîâå÷å äîïúëíèòåëíè ìàòåðèàëè è äà äàâà âúçìîæíîñò íà ó÷åíèöèòå äà ñå âêëþ÷âàò
ïî-÷åñòî â äåéíîñòè ñúîáðàçíî òåõíèòå èíòåðåñè è íàêëîííîñòè (íàïð. ÷ðåç ðàáîòà ïî
ãðóïè, â ìèíèïðîåêòè, ìåæäóïðåäìåòíà è ïðèëîæíà äåéíîñò).
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