УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ІV КЛАС
(ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
Новите реалности в Европа и света изискват от учениците да притежават знания и умения, чрез които да
могат да се развиват самостоятелно, да ги прилагат в мултикултурна среда, както и да работят ефективно в
екип, съобразно с установените международни стандарти. Реализацията на младите хора през новия век е
свързана с владеенето на чужди езици. Не случайно въвеждането на обучение по чужди езици е приоритет в
световен мащаб. Наличието на англоезични телевизионни и радио програми, електронни игри и др. допълнително засилват мотивацията на учениците за усвояване на английски език.
Главната цел на учебните програми по чужд език е да очертаят насоките на обучението по чужд език за
съответния клас на основната образователна степен. Програмата по чужд език спомага за цялостното развитие
на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.
Настоящата програма е предназначена за учениците от четвърти клас на основната образователна степен
в българското училище. Конкретната цел на програмата е да гарантира изграждане на комуникативни умения
на началния етап, според Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици. Програмата е съставена за минималния годишен брой часове по чужд език, определен от учебния план (96 часа). Тя
е съобразена с психологическата и социалната характеристика на учениците от тази възрастова група.
Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Комуникативните
умения и стратегии, изградени на родния език, служат за опора в учебния процес. Друга важна опора са междупредметните връзки, които позволяват на учениците да се развиват комплексно, като разширяват общата си
езикова култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения.
II. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Настоящата учебна програма свързва тясноезиковите задачи в обучението по английски език през началния етап с общата образователна цел за формиране на личността на ученика в контекста на родния език и
култура. Придобиването на езикови знания и умения по английски език, както и създаването на необходимите
навици и стратегии на учене ще помогне на учениците да:
• разширят и задълбочат знанията и уменията, придобити в трети клас;
• формират основни умения за разбиране на текст при четене и слушане;
• формират основни умения за общуване на английски;
• осъзнаят наличието на граматична система на английския език;
• усвоят основни стратегии за учене и общуване на английски език;
• формират основни умения за самостоятелна работа и самоконтрол;
• придобият интерес към други култури и народи;
• поддържат висока мотивация за постижения по усвоявания език.
Структурата на програмата дава възможност на учители, родители и автори да се ориентират лесно в
учебното съдържание и очакваните резултати. Тя позволява постигнатите резултати да се оценяват обективно
според зададените образователни стандарти за учебно съдържание по чужди езици и конкретизирани в нея. За
улеснение учебната програма е представена в табличен вид.
Програмата конкретизира резултатите, които се очаква учениците да постигнат в края на четвърти клас по
всяко едно от четирите основни умения, като се определят основните тематични области и конкретни теми
към тях, чрез които те ще бъдат постигнати.
Програмата представя функционално граматичните категории; контекста, в който те ще се изучават и
дейностите, чрез които учениците ще постигнат очакваните резултати.
Важно място се отделя и на интегрирането на обучението по английски език в общата образователна и
учебно-възпитателна училищна програма и осъществяването на връзките между предметите. Изучаването на
английски език не само ползва знания и умения от други учебни предмети, но от своя страна ги подпомага и
обогатява, а също така създава условия за формиране на стабилна ценностна система и адекватно социално
поведение в междукултурен контекст.
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ІІІ. Î×ÀÊВÀÍÈ ÐÅЗÓËÒÀÒÈ
ßäðà
íà
ó÷åáíî
ñúäúðæàíèå

Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè ïî ðàâíèùå
ó÷åáíà ïðîãðàìà

ІV. Ó×ÅÁÍÎ ÑЪДЪÐЖÀÍÈÅ
Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè
ïî òåìè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
ðàçøèðÿò è ïðèäîáèÿò
ñëåäíèòå òåìàòè÷íè,
• ðàçáèðà âúïðîñèòå è èíñòðóêöèèòå íà ïîíÿòèéíè, åçèêîâè è
ó÷èòåëÿ, êàêòî è êðàòêè ðåïëèêè íà
ñîöèîêóëòóðíè çíàíèÿ
ñâîè âðúñòíèöè íà òåìè, ñâúðçàíè ñ
è ðå÷åâè óìåíèÿ, êîèòî
èçó÷àâàíèÿ ìàòåðèàë.
äà èçïîëçâàò óñïåøíî
• ðàçáèðà îáùèÿ ñìèñúë íà êðàòêè,
çà êîìóíèêàöèÿ â
åëåìåíòàðíè òåêñòîâå, íàïèñàíè ñ
ó÷åáíà îáñòàíîâêà è
ó÷åáíà öåë ïî èçó÷àâàíèòå òåìè, êàòî
ðåàëíè ñèòóàöèè:
ïðàâè äîãàäêè çà çíà÷åíèåòî íà
íåïîçíàòè äóìè è ôðàçè.
Òåìàòè÷íè îáëàñòè
• Èçâëè÷à êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò
íåñëîæíè (ìîíîëîãè÷íè è äèàëîãè÷íè) ÌÎßÒ ÑÂßÒ
òåêñòîâå, êàòî ïðèëàãà îñíîâíè
• Ìîÿòà âúíøíîñò
ñòðàòåãè çà ðàçáèðàíå ïðè ñëóøàíå
(÷àñòè íà òÿëîòî)
(ãðóïèðàíå, ïîïúëâàíå íà òàáëèöà è
• Ìîÿò äîì (êúùà,
äð.).
àïàðòàìåíò, èíòåðèîð)
• ðàçáèðà àíãëèéñêà ðå÷ â ðàìêèòå íà
• Ìîÿò æèâîò â
èçó÷àâàíèÿ ìàòåðèàë, êîãàòî ñå ãîâîðè ó÷èëèùå è ïðåç
ñ ÿñíà äèêöèÿ, ñòàíäàðòíî
ñâîáîäíîòî ìè âðåìå
ïðîèçíîøåíèå è áàâíî òåìïî.
Ó÷åíèêúò ìîæå äà:
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Ó
Ø
À
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ÑÂÅÒÚÒ ÎÊÎËÎ ÌÅÍ
• Ó÷èëèùå (ó÷åáíè
ïðåäìåòè)
• Ñðåä ïðèðîäàòà
• Êëèìàò è âðåìå
(ìåñåöè, ñåçîíè)

Гðàìàòè÷íîôóíêöèîíàëíè
êàòåãîðèè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
óñâîÿò ñëåäíèòå
åçèêîâè çíàíèÿ è
ðå÷åâè óìåíèÿ:

Êîíòåêñò è äåéíîñòè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
óñâîÿâàò ÷óæäèÿ åçèê:

• â îáñòàíîâêà, â êîÿòî
çâó÷è ïðåäèìíî
ÔÎÍÅÒÈÊÎàíãëèéñêà ðå÷ (âêë. è
ÔÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ àâòåíòè÷íà)
• Ôðàçîâî óäàðåíèå
• ÷ðåç ðàçíîîáðàçíè
• èíòîíàöèîííè ìîäåëè äåéíîñòè, áëèçêè äî
òåõíèòå èíòåðåñè è
ÃÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
ðåàëíè çàíèìàíèÿ íà
òàçè âúçðàñò
• Ìåñòîèìåíèÿ
• ÷ðåç äåéíîñòè, êîèòî
ñòèìóëèðàò àêòèâíî
Ëè÷íè – äîïúëíåíèå
ó÷àñòèå â ñèòóàöèè,
Âúïðîñèòåëíè
áëèçêè äî ðåàëíîòî
Íåîïðåäåëèòåëíè
îáùóâàíå
(some, any)
• ÷ðåç àâòåíòè÷íè
• Ñúùåñòâèòåëíî èìå ìàòåðèàëè ïðîäóêò íà
Êîëè÷åñòâåíî
íîâèòå òåõíîëîãèè
îïðåäåëÿíå (some, any) (íàïð. âèäåîôèëìè,
êîìïþòúðíè èãðè)
×ëåíóâàíå
• êàòî ðàáîòÿò
(íåîïðåäåëèòåëåí è
ñàìîñòîÿòåëíî è â åêèï
â çàäðóæíà, òîëåðàíòíà
îïðåäåëèòåëåí ÷ëåí)
îáñòàíîâêà.

Ìåæäóïðåäìåòíè
âðúçêè
Âðúçêàòà ñ äðóãèòå
êóëòóðíîîáðàçîâàòåëíè îáëàñòè,
âêëþ÷åíè â ó÷åáíàòà
ïðîãðàìà, å ïîñòîÿííà
è ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç:
à) çàèìñòâàíå íà òåìè
îò äðóãè ïðåäìåòíè
îáëàñòè; á) çàèìñòâàíå
íà óìåíèÿ è ñòðàòåãèè
çà ó÷åíå, ðàçâèâàíè ïîçàäúëáî÷åíî â äðóãè
êóëòóðíîîáðàçîâàòåëíè îáëàñòè.
Ìåæäóïðåäìåòíè
âðúçêè â îáëàñòòà íà
ÓÌÅÍÈßÒÀ:
Áúëãàðñêè åçèê:
• îòêðèâàíå íà çàãëàâèå
• ïðåäñêàçâàíå íà
ñúäúðæàíèå íà òåêñò ïî
çàãëàâèå è èëþñòðàöèÿ
• òúðñåíå íà îïîðíè
äóìè
• ðàçêàç ïî êàðòèíè

×
Å
Ò
Å
Í
Å
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• Ïðåâîçíè ñðåäñòâà
• Ïðèëàãàòåëíî èìå
• Â ñâåòà íà òåõíèêàòà
• Ïðàçíèöè è ÷åñòâàíèÿ Êà÷åñòâåíè
ïðèëàãàòåëíè
ÑÂÅÒÚÒ ÂÚÒÐÅ Â
ÌÅÍ
• ×èñëèòåëíî èìå
• Ìîåòî çäðàâå (ãðèæè Áðîéíè – 1000
• ÷åòå íà ãëàñ ó÷åáíè òåêñòîâå ñ
è áîëåñòè)
Ðåäíè
ïðîèçíîøåíèå è èíòîíàöèÿ , êîèòî íå
• ×óâñòâà è íàñòðîåíèÿ
ïðå÷àò íà ðàçáèðàíåòî
• Ãëàãîë
• ðàçáèðà ñàìîñòîÿòåëíî óêàçàíèÿòà â Â ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÌÎÅÒÎ
ó÷åáíèêà è êðàòêè îáÿñíåíèÿ íà
ÂÚÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
Ìîäàëíè: MUST;
ïðàâèëà íà èãðè è äðóãè
• Äðàìàòèçèðàíè
MUSTN’T
êîìóíèêàòèâíè çàäà÷è, ñâúðçàíè ñ
ïðèêàçêè
WILL
èçó÷àâàíèÿ ìàòåðèàë
• Çàáàâíè èñòîðèè
Ñïîìàãàòåëíè ãëàãîëè
• Êîíòàêò ñ äðóãè
• ðàçáèðà îáùèÿ ñìèñúë íà íåñëîæíè,
– BE, HAVE (ìèí.
æàíðîâî ðàçíîîáðàçíè òåêñòîâå
ñâåòîâå
âðåìå)
(ñúîáùåíèÿ, îáÿâè, êîìèêñè, ïðèêàçêè) • Ëþáèìè ãåðîè
íà ïîçíàòè òåìè, êîíñòðóèðàíè èëè
Âðåìå
àäàïòèðàíè ñ ó÷åáíà öåë, êàòî èçïîëçâà Ïîíÿòèéíè êàòåãîðèè
îãðàíè÷åí êðúã ñòðàòåãèè çà ðàçáèðàíå • ïðîñòðàíñòâî è
Áúäåùå (‘LL)
ïðè ÷åòåíå (åçèêîâà äîãàäêà, ñâúðçâàíå îðèåíòàöèÿ
Ïðîñòî ìèíàëî âðåìå
• ïðèòåæàíèå
ñ äðóãè ïðåäìåòíè îáëàñòè è äð.)
• êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî • Íàðå÷èå
• ðàçáèðà êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò
• ôîðìà
èçó÷àâàíèòå òåêñòîâå, êàòî èçïîëçâà
×åñòîòà
îãðàíè÷åí êðúã ñòðàòåãèè çà ðàçáèðàíå • êàëåíäàðíî è
Íà÷èí
àòìîñôåðíî âðåìå
ïðè ÷åòåíå
• îòêðèâà ñîöèîêóëòóðíà
• ÷åñòîòà
• Ïðåäëîçè
èíôîðìàöèÿ â íåñëîæíè òåêñòîâå çà
• íåîïðåäåëåíîñò
âðåìå
ïîçíàòè íåùà îò ñâåòà íà äåöàòà íà òàçè • ñúñòîÿíèå
ìÿñòî
âúçðàñò – êàðòè÷êè, ïèñìà, ïðåäìåòè,
ïîñîêà
êóëòóðíè îáåêòè è äð.
Ñîöèîêóëòóðíè
çíàíèÿ
• Èçðå÷åíèå
Ñîöèîêóëòóðíîòî
Ïðîñòî èçðå÷åíèå:
ñúäúðæàíèå ñå
– ñëîâîðåä
îïðåäåëÿ íàé-îáùî îò
– ïîëîæèòåëíî è
èçó÷àâàíàòà òåìàòèêà,
îòðèöàòåëíî
êàòî ó÷åíèöèòå òðÿáâà – âúïðîñèòåëíî è

Íà ó÷åíèöèòå òðÿáâà
äà ñå äàäå
âúçìîæíîñò äà:
• ðàçøèðÿò ñâîèòå
óìåíèÿ çà ðàáîòà ñ
ó÷åáíè è ñïðàâî÷íè
ìàòåðèàëè.
• ðàçøèðÿò ðåïåðòîàðà
ñè îò ñòðàòåãèè çà
ó÷åíå è îáùóâàíå,
âêëþ÷èòåëíî è êàòî
ïðåíàñÿò óìåíèÿ îò
ðîäíèÿ åçèê.
• ðàçâèÿò ñâîèòå
óìåíèÿ äà ñâúðçâàò
íàó÷åíîòî îò ðàçëè÷íè
îáëàñòè íà çíàíèåòî.
• ðàçâèÿò óìåíèÿ çà
îòêðèâàòåëñòâî è
ëîãè÷åñêî ìèñëåíå
• ïðèäîáèÿò óìåíèÿ äà
ñå ñïðàâÿò ñ
êîìóíèêàòèâíè
ïðîáëåìè ïðè
îáùóâàíå ÷ðåç
ïðèëàãàíå íà
êîìïåíñàòîðíè
òàêòèêè.
• ðàçâèÿò åëåìåíòàðíè
óìåíèÿ çà
ñàìîñòîÿòåëíî
êîíòðîëèðàíå è îöåíêà
íà ñîáñòâåíèòå ñè
ïîñòèæåíèÿ.
• îñìèñëÿò ñîáñòâåíàòà
ñè èäåíòè÷íîñò è

Ìàòåìàòèêà
• îñíîâíè ãåîìåòðè÷íè
ôèãóðè
• èçâúðøâàíå íà
îñíîâíè àðèòìåòè÷íè
äåéñòâèÿ
• ïðåäñòàâÿíå íà äàííè
â òàáëèöà
×îâåêúò è
îáùåñòâîòî
Ðîäèíîçíàíèå
• îïèñàíèå íà ïðèðîäà
– ïëàíèíè, ðåêè è ò.í.
• ïðåäñòàâÿíå íà
èíôîðìàöèÿ çà
Áúëãàðèÿ è Åâðîïà;
Áúëãàðèÿ è ñâåòà
• èñòîðè÷åñêè ãåðîè
• ïðàçíèöè â Áúëãàðèÿ
×îâåêúò è ïðèðîäàòà
Ïðèðîäîçíàíèå
• ñúáèðàíå è ñîðòèðàíå
íà èíôîðìàöèÿ çà
÷îâåêà, íåãîâîòî òÿëî è
çäðàâå
Ìóçèêà
• ðàçâèâàíå íà óñåò çà
ðèòúì è òåìïî
• ïååíå
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• çàäàâà è îòãîâàðÿ íà êîíêðåòíè,
âúïðîñè íà ïîçíàòè òåìè.
• èçïúëíÿâà è äàâà íåñëîæíè
èíñòðóêöèè, ñâúðçàíè ñ æèâîòà â
ó÷èëèùå.
• âîäè êðàòúê ðàçãîâîð ñ ó÷èòåë èëè
ñúó÷åíèöè íà òåìè îò åæåäíåâèåòî èëè
îò èçó÷àâàíèÿ ìàòåðèàë.
• ðàçêàçâà íàêðàòêî çà ñåáå ñè, ñâîèòå
íåùà, áëèçêè, ïðèÿòåëè è ëþáèìè
æèâîòíè.
• èçïîëçâà ñàìîñòîÿòåëíî îñíîâíè
êîìóíèêàòèâíè ôóíêöèè – ìîëáà,
ðàçðåøåíèå, çàáðàíà, îòêàç, è äð.
• ïðèëàãà îñíîâíè ñòðàòåãèè çà
ïðåîäîëÿâàíå íà êîìóíèêàòèâíè
ïðîáëåìè ( âêëþ÷èòåëíî æåñòîâå è
ìèìèêà).
• èçðàçÿâà ñå ñ îãðàíè÷åíà ëåêñèêà,
ïðîñòè òèïîâè èçðàçè è ñ
ïðîèçíîøåíèå è èíòîíàöèÿ, êîèòî íå
ïðå÷àò íà îáùóâàíåòî.

äà ñå çàïîçíàÿò ñ íÿêîè
õàðàêòåðíè îñîáåíîñòè
çà æèâîòà íà äåöàòà â
äðóãè ñòðàíè, ñâúðçàíè
ñúñ:
• íà÷èí íà æèâîò,
åæåäíåâèå è ïî÷èâêà
• êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ,
ñåçîíè, â ðàçëè÷íè
êðàèùà íà ñâåòà
• ó÷èëèùå, ó÷èëèùåí
æèâîò è ïðåäìåòè
• ïðàçíèöè è òðàäèöèè
• çàïîçíàâàíå ñ ÷óæäè
ïðèêàçêè, ñòèõ÷åòà,
ïèåñè
Ñôåðè íà ñîöèàëíî
âçàèìîäåéñòâèå
Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
ïðîäúëæàò äà ðàçâèâàò
óìåíèÿòà ñè äà
ïðîâåæäàò ñìèñëåí
ðàçãîâîð â ðàçëè÷íè
ñèòóàöèè íà îáùóâàíå:
• â êëàñ
• èçâúí êëàñ

êðàòêè îòãîâîðè
– áåçëè÷íî (IT’S
COLD)
– ñèíòàêòè÷íè ìîäåëè
(ïðÿêî è íåïðÿêî
äîïúëíåíèå)
• Ëåêñèêà – 350
(ìèíèìóì) ëåêñèêàëíè
åäèíèöè çà àêòèâíà
óïîòðåáà
– ëåêñèêàëíè ïîëåòà
• Ïðàâîïèñ
Ãðàôåìíî-ôîíåìíè
ñúîòâåòñòâèÿ
Ïóíêòóàöèÿ â ïðîñòîòî
èçðå÷åíèå.
ÐÅ×ÅÂÈ ÓÌÅÍÈß
Â ðàìêèòå íà ñâîèòå
çíàíèÿ, ó÷åíèêúò
òðÿáâà äà óìåå äà:

• èñêà è äàâà
èíôîðìàöèÿ, ïðåäìåò è
óñëóãà
• ñëåäâà è äàâà
• ïèøå èçðå÷åíèÿ è êðàòêè òåêñòîâå ïî
èíñòðóêöèè
òåìè îò èçó÷àâàíèÿ ìàòåðèàë ñúñ
• èñêà è äàâà
è äà èçïúëíÿâàò
çàäàäåíè îïîðè ( íàïð. ïîìîùíè
ðàçðåøåíèå
ñîöèàëíèòå ðîëè íà:
âúïðîñè)
• ñå èçâèíÿâà
• ïèøå êðàòêè îïèñàíèÿ íà ñâîè íåùà, • ñúáåñåäíèê â ðàçãîâîð • èçðÿçÿâà ñúãëàñèå è
áëèçêè, ëþáèìè æèâîòíè ñ ïîìîùòà íà ñ ó÷èòåë, ñúó÷åíèöè,
íåñúãëàñèå
âðúñòíèöè îò äðóãè
îïîðè.
• èçðàçÿâà æåëàíèå
ñòðàíè
• ïèøå êðàòêè èíñòðóêöèè çà
• èçðàçÿâà çàäúëæåíèå/
• ðàçêàçâà÷
èçðàáîòâàíå íà íåùî ïî êàðòèíêè èëè
çàáðàíà
çàäàäåí ìîäåë
• îïèñâà ìèíàëè ñëó÷êè

êóëòóðà â ñúïîñòàâêà ñ
èíôîðìàöèÿ çà æèâîòà
â äðóãè ñòðàíè
• äà ïî÷óâñòâàò
ïîëåçíîñòòà íà åçèêà çà
çàäîâîëÿâàíå íà
ñîáñòâåíèòå
êîìóíèêàòèâíè öåëè è
äà ñå ñòèìóëèðàò äà ãî
èçïîëçâàò â ñèòóàöèè
íà ðåàëíî îáùóâàíå.

Èçîáðàçèòåëíî
èçêóñòâî
• íàáëþäàòåëíîñò è
âúîáðàæåíèå
• îðèåíòèðàíå â
ïðîñòðàíñòâîòî
• ñâúðçâàíå íà
ãðàôè÷åí îáðàç ñúñ
çâóêîâ èçðàç
• èçîáðàæåíèå íà ÷îâåê
è ïðèðîäíè îáåêòè
Äîìàøåí áèò è
òåõíèêà
• ñãëîáÿâàíå
• ìîäåëèðàíå
• ðåöåïòè
Ôèçè÷åñêà êóëòóðà è
ñïîðò
• èãðè è ïðàâèëà
• åêèïíîñò
• õèãèåíà
Ìåæäóïðåäìåòíè
âðúçêè â îáëàñòòà íà
ÇÍÀÍÈßÒÀ:
Áúëãàðñêè åçèê è
ëèòåðàòóðà
• âèäîâå èçðå÷åíèÿ ïî
öåë íà èçêàçâàíå
• èíòîâàöèÿ è
ïóíêòóàöèÿ íà

• ïèøå êðàòêè ïèñìà, â êîèòî ðàçêàçâà
çà ñåáå ñè, ñâîèòå áëèçêè è ëè÷íè
ïðåæèâÿâàíèÿ
• èçðàçÿâà ñå ñ êðàòêè èçðå÷åíèÿ,
îãðàíè÷åíà ëåêñèêà è íåñëîæíè åçèêîâè
êîíñòðóêöèè ñ ïðàâîïèñ è ïóíêòóàöèÿ,
êîèòî íå çàòðóäíÿâàò ðàçáèðàíåòî.

è ïðåæèâÿâàíèÿ
• ãîâîðè çà ñâîèòå
íåïîñðåäñòâåíè
ïëàíîâå
• ñúîáùàâà êîíêðåòíà
àíãàæèðàíîñò
• èçðàçÿâà ïîêàíà çà
äåéñòâèå (LET’S)

èçðå÷åíèåòî
• ñëîâîðåä
• ïðèêàçêè
• ñòèõîòâîðåíèÿ
• ãåðîè îò ïðèêàçêè
Ìàòåìàòèêà
• öåëè ÷èñëà
• ãåîìåòðè÷íè ôèãóðè
• òàáëèöè
×îâåêúò è ïðèðîäàòà
• ÷îâåøêîòî òÿëî
• ÷àñòè íà òÿëîòî
• ìíîãîîáðàçèå íà
æèâàòà è íåæèâàòà
ïðèðîäà
• êëèìàò
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V. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
На този етап на обученето по английски език оценяването е ориентирано към положителните усилия на
учениците да общуват чрез устна или писмена реч, като постепенно се преминава към оценяване на постигнатите резултати в процеса на усвояването на знанията и уменията.
Оценяването трябва да създаде у учениците положителна нагласа към езика и висока вътрешна мотивация
за усвояването му. Учениците трябва да възприемат оценяването като неизменна част от общия диалог между
учител и ученик в процеса на ученето. Формите и методите на оценяване трябва да създават положителни преживявания у учениците. Те трябва да дадат възможност на ученика да покаже своите силни страни в усвоените
знания и умения.
В четвърти клас учениците вече развиват критичност и чувствителност както към своите резултати така и
към резултатите на своите съученици. Поради това трябва да се създадат условия за самооценка, взаимна оценка и обективна оценка в учебния процес.
Учениците трябва да имат възможност сами да проверяват резултатите си и да търсят и намират обяснение
за своите грешки при изпълнението на конкретни задачи като прочетат или прослушат отново текста или ги
обсъдят със съучениците си.
Учителят наблюдава работата на учениците през целия срок на обучение и отбелязва постиженията им, за
да може да даде оценка за развитието и напредъка на всеки ученик. В началния етап на обучението по чужд
език е особено важно да се създадат условия за изграждане на положителна вътрешна мотивация у учениците.
В този смисъл задачата на учителя е да насърчава всеки макар и малък напредък при усвояването на чуждия
език, като помага на учениците да възприемат своите успехи или грешки като процеси, които са изцяло в
техния контрол и зависят единствено от техните усилия.
На този етап текущото оценяване има преди всичко насърчителен характер – учителят поощрява всеки
макар и малък успех на учениците и не наказва неуспеха или затрудненията, които учениците показват.
При усвояването на новия езиков материал акцентът е върху правилността на изказа. Трябва да се има пред
вид, че това е периодът, когато се изграждат правилни говорни умения – произношение и речепораждане.
Грешките служат като обратна връзка за учителя: чрез тях той получава информация за това какви трудности
учениците срещат при усвояването на езиковия материал. Като анализира причините за трудностите и породените от това езикови грешки, учителят разработва стратегии за тяхното преодоляване и избягване.
При комуникативните задачи акцентът е върху свободата и уместността на изказа (свободното и уместно
използване на усвоените комуникативни модели). Учителят наблюдава в каква степен учениците използват
уместно и с лекота усвоения материал. Учителят обръща внимание на грубите грешки, които нарушават общуването, като отново търси начини за тяхното преодоляване.
VІ. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА
Обучението по английски език в четвърти клас следва педагогическите принципи, залегнали в утвърдените
в съвременната методика комуникативни и когнитивни подходи. То се отличава с ориентираност към възможностите и интересите на учениците; съдържателност и реалистичност на учебното съдържание; комуникативност и интерактивност на учебните дейности; разнообразие, занимателност и наситеност на учебния процес с достъпни външни опори, включително и продукти на новите технологии, интегрирано развитие на
всички умения в контекст на богата, разностранна културна информация и чрез осъществяване на връзки с
други области на знанието.
Целта на обучението е разширяване и задълбочаване на знанията и уменията по езика от предходния период, като се отчитат промените в психологическата и социалната характеристика на учениците в тази възраст.
Запазва се основната тенденция обучението по чужд език да се интегрира в общата учебна програма, за да съдейства за цялостното личностно развитие на учениците, за разширяване на техния кръгозор и изграждане на
адекватни модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.
В съответствие с педагогическите принципи на програмата и характерните особености на учениците в тази възрастова група следва да се имат предвид следните изисквания при нейното прилагане:
Обучението по езика се осъществява на семантико-функционална основа чрез разнообразни, богато онагледени, занимателни комуникативни задачи, песни и игри. Лекционната форма на преподаване е сведена до
минимум, като се стимулира активно участие в смислени дейности, близки до интересите и реалните занимания на учениците и способстващи за осъзнаване на реалната комуникативна значимост на изучаваните речеви
модели и структури. Езиковите знания и умения се изграждат като едно цяло – граматиката индуктивно, а
речевите умения интегрирано. За изграждане на адекватно социално поведение се използват разнообразни
интерактивни задачи в близки до реалните комуникативни ситуации.
На този етап продължава развиването на комуникативната компетентност на учениците, което
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предполага разширяване и усвояване на нови знания и умения в следните области:
• Езикова компетентност – знания за граматичната (фонологична, морфо-синтактична и лексикална)
система на английския език.
• Психолингвистична компетентност – умения за слушане, четене, писане и говорене.
• Социокултурна компетентност – умения за изразяване на основни комуникативни функции; осъзнаване
на собствената идентичност в контекст на обогатени знания за други народи и култури;
• Интерактивна компетентност – умения за общуване, за използване на подходящи комуникативни стратегии за преодоляване на евентуални комуникативни проблеми.
• Компетентност за самостоятелно управление на учебния процес – умения за самостоятелно организиране и контролиране на обучението и самооценка на собствените постижения.
Когнитивното усвояване на английския език способства за сравняване на познатото с новото знание, откриване на езикови правила, осмисляне (интегриране), запаметяване и активна употреба на изученото. Когнитивните акценти в обучението налагат да се използват учебни задачи, които имат висока познавателна стойност, развиват логическото мислене и насърчават прилагането на творчество и въображение при изпълнението
им. Задачите с когнитивна насоченост насърчават прилагането на чуждия език в други предметни области.
При селекцията и организацията на учебния материал и дейности би следвало да се съблюдават следните
критерии:
• Тематичните области се разработват циклично и спираловидно.
• Темите се въвеждат чрез постепенно надграждане, разширяване и задълбочаване, за да се осигури възможност за затвърждаване на изучения материал.
• Текстовете за четене и слушане са разнообразни, занимателни и съответстващи на интересите и интелектуалните възможности учениците. Те са информативни, представят езика на живата реч и включват
подходяща за възрастта културна информация за живота в англоезичините страни.
• За разширяване на кръгозора на децата и запознаване с чуждата култура се използват традиционни английски песни, стихове, илюстративен материал и автентични приказки и разказчета.
• Лексиката се подбира по критериите за достъпност, честотност и полезност за комуникацията. Езиковите единици се представят в смислен контекст чрез дейности, които насочват учениците към самостоятелно откриване на значението и формата им.
• Социокултурната информация е в съответствие с познавателните и социални възможности на учениците на тази възраст и способства за разширяване на техния кръгозор. Необходимо е въведената културна
информация да предразполага към сравняване на родната и чуждата култура и да възпитава в толерантност и
отвореност към други културни ценности.
• За развиване на комуникативни умения от особено голямо значение е да се използват разнообразни интерактивни дейности, представящи различни социални роли в реалистичен контекст, и чрез подходящи речеви и поведенчески модели за подражание.
• Учебните дейности и задачи са забавни и разнообразни по формат, представят се в реалистичен, подходящ за тази възраст комуникативен контекст и дават възможност за откривателство, логическо разсъждение,осъществяване на връзки с други предметни области и изява на собствените творчески заложби. Препоръчва се да се използват песни, стихотворения и приказки, които спомагат за лесно усвояване на езика и развиват естетически вкус; ролеви игри, игри включващи физически действия и драматизации, които развиват уменията за общуване и усвояване на нормите за социално поведение; състезателни игри, които развиват спортен
дух и възпитават в нормите на колективност, екипност и спортсменство.
• При степенуването на учебния материал и подбора на учебните задачи е добре да се вземат предвид
също така и приликите и разликите между родния и чуждия език, за да се даде възможност на учениците да се
възползват от положителния пренос на знания и умения в областите на сходство и да се неутрализира отрицателният пренос при различия между двете езикови системи.
Педагогическите принципи, залегнали в програмата, предполагат съчетаване на когнитивни и комуникативни методи на преподаване, което е особено полезно, когато се работи с по-големи нехомогенни класове.
Така обучението може да се диференцира съобразно възможностите и стиловете на учене на учениците, като
по-пасивните и умозрителни деца се насърчават да се включват по-активно в комуникативните дейности (напр.
ролеви игри), а на импулсивните деца се възлагат задачи за разсъждение (напр. гатанки, игрословици и др.).
При преподаване се спазва принципът за интегрирано развитие на всички умения. Във фазата на ПРЕДСТАВЯНЕ учениците слушат английска реч и се ориентират в съответния контекст с помощта на подходящ нагледен материал. Фазата на ЗАУЧАВАНЕ обхваща широк кръг дейности – от имитация и повторение до трениране по роли на функционално комуникативни модели и задачи за разсъждение. През крайната фаза – ПРИЛАГАНЕТО се предлагат дейности, които дават възможност новият материал да се интегрира със
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знанията усвоени преди това и да се използва като собствено знание за задоволяване на собствени комуникативни цели – на тази възраст предимно по модел.
Учебните дейности и задачи са организирани така, че да позволяват балансирано разпределение на времето в клас за самостоятелна работа и работа по групи. Добре е учениците да се насочват да прилагат разнообразни стратегии за учене, за да привикнат сами да контролират своите постижения. Наред с това е важно да се
работи също по двойки и групи, за да се усвоят уменията за реално общуване, да се тренират различни модели
на комуникативно поведение и да се усвоят основни компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. На този етап родният език все още се използва доста активно (напр. за обяснения на правила
на игри или при възлагане на домашна работа), но учениците трябва да се насърчават да общуват на английски
при изпълнение на комуникативните задачи в клас, за да затвърждават изучените модели и структури.
При преподаване на културна информация учениците да се насърчават да сравняват, да откриват прилики
и разлики в обичаите и културното поведение на хората. Наред с изграждането на собствената идентичност у
децата трябва да се изгражда и отношение на толерантност и уважение към непознатите чужди култури и народи.
Като се има предвид, че най-добрата мотивация за изучаването на чуждия език е осъзнаването на неговата
полезност за задоволяване на собствени комуникативни нужди, се препоръчва децата да се насърчават да използват максимално усвоените знания по чуждия език извън класната стая – гледане на английски филми по
телевизията, компютърни игри, четене на книжки с комикси, и др.
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