Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÇÀ 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 èñïàíñêè 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 ÷åòâúðòè êëàñ íà ÑÎÓ, çàïî÷íàëè äà èçó÷àâàò èñïàíñêè 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
ІV

Áðîé ÷àñîâå ñåäìè÷íî
3 ó÷. ÷àñà

Îáùî çà ãîäèíàòà
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 ÷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 ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ×ÅÒÂÚÐÒÈ ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî èñïàíñêè åçèê â ÷åòâúðòè êëàñ èìà ñëåäíèòå öåëè:
1. ÎÁÙÈ ÖÅËÈ
• Ñòèìóëèðàíå íà èíòåðåñà è ïîëîæèòåëíîòî îòíîøåíèå êúì èñïàíñêèÿ åçèê è íà
æåëàíèåòî çà îáùóâàíå íà åçèêà.
• Îòêðèâàíå íà îáùîòî è ðàçëè÷íîòî ìåæäó ðîäåí è èñïàíñêè åçèê.
• Ñòèìóëèðàíå èíòåðåñà íà ó÷åíèêà êúì ñòðàíèòå, â êîèòî ñå ãîâîðè èñïàíñêè åçèê.
• Ïðîäúëæàâàíå ïðîöåñà íà ôîðìèðàíå íà ñîöèîêóëòóðíàòà è ìåæäóêóëòóðíàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå (áèò, êóëòóðà, ìîäåëè íà ïîâåäåíèå, öåííîñòíà ñèñòåìà).
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• Ðàçâèâàíå íà ÷óâñòâî íà òîëåðàíòíîñò êúì ðàçëè÷íîòî è ñúçäàâàíå íà ãîòîâíîñò çà
ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå.
• Îáîãàòÿâàíå íà ñîáñòâåíèÿ îïèò è ëè÷íîñò â êîíòàêòà ñ äðóãèÿ åçèê è êóëòóðà.
• 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 èñïàíñêè åçèê.
• Ñòèìóëèðàíå íà òâîð÷åñêîòî íà÷àëî è âúîáðàæåíèåòî íà äåöàòà.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà çà âúçïðèåìàíå è àäåêâàòíî ðåàãèðàíå íà êðàòêà ïî îáåì è
äîñòúïíà êàòî ñúäúðæàíèå èíôîðìàöèÿ.
• Ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà è ñïîñîáíîñòèòå çà åæåäíåâíîòî óñòíî îáùóâàíå ÷ðåç îñíîâíè êîìóíèêàòèâíè ìîäåëè è ñòðóêòóðè.
• Íàòðóïâàíå íà åìïèðè÷íî ðàâíèùå íà çíàíèÿ çà ñòðîåæà íà åçèêà: åçèêîâè è ðå÷åâè
åäèíèöè, ïðàâîãîâîðíè, ïðàâîïèñíè è ãðàìàòè÷íè íîðìè.
• Ïðîäúëæàâàíå èçãðàæäàíåòî íà ñòðàòåãèè çà ó÷åíå íà èñïàíñêè åçèê.
• Ôîðìèðàíå íà íàâèöè çà ñàìîñòîÿòåëíîñò, ñàìîêîíòðîë è ñàìîîöåíêà íà ïîñòèæåíèÿòà ñè ïî åçèêà.
• Ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà çà îðèåíòèðàíå â êîìóíèêàòèâíà ñèòóàöèÿ, çà ñúîáðàçÿâàíå ñ
êîìóíèêàòèâíàòà öåë è èçáîð íà ñòðàòåãèÿ (âêë. êîìïåíñàòîðíè) çà íåéíîòî ðåàëèçèðàíå.
• Ïîñòàâÿíå íà÷àëîòî íà èçãðàæäàíå íà óìåíèå äà ñå ïîëçâàò êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè.
• Ïðîäúëæàâàíå èçãðàæäàíåòî íà óìåíèÿòà çà ñëóøàíå, ãîâîðåíå, ÷åòåíå; ôîðìèðàíå è ðàçâèòèå íà ïèñìåíà ãðàìîòíîñò è âúçïðîèçâåæäàíå íà ìîäåëè è ñòðóêòóðè, íà
êðàòêè òåêñòîâå íà èñïàíñêè åçèê ñ ðàçëè÷íè öåëè.
Çà ïîñòèãàíå íà öåëèòå ñå ïðèëàãàò ñúâðåìåííè îáðàçîâàòåëíè ñòðàòåãèè, âêëþ÷âàùè àêòèâíè ìåòîäè íà îáó÷åíèå.
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ІІІ. Очаквани резултати

ІV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки)

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на
учебно

Очаквани резултати на
равнище учебна програма

Очаквани резултати по
компоненти

Основни нови понятия

Контекст и дейности

Междупредметни
връзки

съдържание

Ученикът:

Ученикът трябва да може да:

С
Л
У
Ш
А
Н
Е

Разбира въпроси, указания,
съобщения на учителя, ако
се говори бавно и ясно;
свързва слухов и зрителен
образ; разпознава
основнит е интонационни
модели, както и
жестовете за
потвърждение, отрицание
и указание.

• Разбира и реагира на
основните словесни действия за
изразяване на съгласие,
несъгласие, потвърждение,
отрицание, отказ.
• Разбира и реагира на несложна
информация за себе си,
семейството си, приятелите и
съучениците си.
• Изразява и реагира на
съгласие, несъгласие,
Очаквани резултати:
благодарност, извинение, молба.
• Изразява предпочитание.
• Съотнася устните към
• Дава и реагира на указания и
писмените форми на, числа, инструкции, свързани с
думи, кратки указания.
учебното съдържание.
• Разбира и точно следва
• Разбира и адекватно реагира
инструкции при слушане.
на форми за изразяване на
• Разбира и адекватно
сегашни, бъдещи, минали
реагира на определен обхват действия.
от по-сложни инструкции от • Разбира и адекватно реагира
на кратки диалози, истории,
учителя.
• Развива умения за слушане песни, приказки, свързани с
изучаваната тематика.
с цел извличане на
• Разпознава и реагира на думи,
специфична .информация,
изрази и групи от думи в
отнасяща се до общото
съдържание на текста или до непознат текст.
отделни детайли (активно

В рамките на
четирите ядра
понятия за:

Усвояването на
учебното съдържание
се постига чрез:

• Съществуване;
• Пространство;

• Работа в група или
индивидуално.

• Движение;
• Участие в ролеви,
• Време;
• Количество;

ситуативни,
състезателни и др.
игри, игри на

• Качество.

асоциации.

Лексикалнит е
понятия по темите:

• Работа с
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Аз и другите –
описание на конкретни
лица: външен вид,
възраст, националност,
пол, основни части на
лицето и тялото;
описание на роднински
връзки, членове на
семейството, приятели
и съученици; основни
характеристики на
качества на характера.

аудиовизуални
материали
(оригинални или
дидактизирани)
• Работа с материали,
изработени от
учениците (домино,
би нго).

Междупредметните
връзки се осъществяват
по време на целия
учебен процес в
следните области:
Български език и
л ит ерат ура
Опора върху
придобитите знания и
умения по роден език.
Проблеми на
интерференцията.
Социокултурни
познания, свързани с
национални традиции,
обичаи, ценности,
изучавани литературни
произведения и
произтичащите от тях
различия и прилики.
Мат емат ика
Естествени числа и
извършване на
действия с тях,
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обучени е).
• Разбира кратки текстове,
свързани с учебното
съдържание и води разговор
по тях.

Ученикът:
Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

1. Ученикът възпроизвежда
текстови разновидности
Води елементарен разговор като песни, стихотворения,
на познати теми, като
броилки, гатанки и др.
задава и отговаря на
2. Ученикът усвоява умения за
конкретни, просто и ясно водене на разговор, като
формулирани въпроси,
изпълнява различни социални
следва и дава несложни
роли:
указания и инструкции,
• Участник в разговор с учител.
използва мимики, жестове • Участник в разговор със
и елементарни езикови
съученик/ приятел.
средства, произношение и
• Участник в разговор с
интонация, които
роднина.
подпомагат общуванет о.
• Участник в разговор с
непознат събеседник в реална
Очаквани резултати:
ситуация от ежедневието.
• Възпроизвежда думи, фрази
и прости изречения с
правилно произношение и
интонация.
• Прави връзка между
интонация и вид изречение
(въпросително,
възклицателно, заповедно,
съобщително).
• Участва в кратки
ситуативни диалози на
познати теми; представя се,
посочва какво обича или не
обич а.

Моето училище –
класна стая, учебни
пособия, седмична
програма, учебни
дисциплини, основни
дейности в час и
междучасие,
взаимоотношения в
класа.

сравняване на
величини, дати,
разнообразни
занимателни дейности, геометрични форми,
провокиращи речевата мерни единици.
• Извършват

(защриховане,
оцветяване,
апликиране,

моделиране,
Моят дом – видове
илюстриране и др.)
помещения,
обзавеждане и предмети
за ежедневна употреба. • Участват в
драматизации.
Животни – диви и
домашни, в зоопарка,
• Прилагат готови и
домашни любимци или
изработват собствени
играчки.
стратегии за учене на

Моят ден – свободно
време, учене, любими
занимания.

испански език.

Аз рисувам – любими
теми.

оценяването на

Аз играя – игри и
забавления, детска
площадка.

съучениците си

Аз пътувам –
транспортни средства,
посоки, ориентиране.
Аз смятам – числа от
1–1000, аритметични
действия.

• Участват в
собствените си и на
постижения по
испански език.

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,изучаване на
песни, инструменти,
ри тъм.
Физическа култура и
спорт
Указания и команди по
възможност задавани
на испански език.

Ч
Е
Т
Е
Н
Е

• Прави елементарно
описание на хора и
предмети
• Дава несложни заповеди,
указания и инструкции
• Задава и отговаря на
въпроси върху учебното
съдържание, моли за
повторение, за допълнително
разяснение.

Аз празнувам – рожден
ден, Коледа, Нова
година, Великден и др.
празници,
социокултурна
информация за
Испания, традиции и
обич аи.

Ученикът може да:

Граматични и морфосинтактични понятия,
въведе ни
имплицитно:

Ученикът трябва да може да:
• Разпознава и чете
Разбира основна
разнообразни текстови
информация от съобщения, разновидности: песни,
покани, картички; разбира стихотворения, комикси,
в подробности указанията броилки, гатанки, картички,
в учебника и се ориентира
кратки съобщения
в текста с помощта на
• чете на глас и на ум познати и
илюстративния материал непознати текстове (съзнателно
в него.
и активно четене)
• ориентира се в речника и
Очаквани резултати:
търси самостоятелно думи.
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• Разпознава отделни букви,
думи и групи от думи в
текст
• Чете на глас думи, прости
изречения, изрази и кратки
текстове.
• Чете с цел извличане на
факти и информация
(активно четене).
• Досеща се за съдържанието
на текст по отделни думи
или група от думи.
• Разпознава основни теми,

Ден, месец, година,
сезони.

Фонет ика
• Затвърдяване и
развиване на уменията
за възприемане и
възпроизвеждане на
звуците и
звукосъчетанията в
испанския език.
• Развитие на
правоговорните
умения.
Морфология
• Член – определителен
и неопределителен
• Съществителни имена
– собствени и

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 и
познания за материали
от заобикалящия ги
бит.
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нарицателни; род и
число

действия, герои.
• Използва подходящи за
възрастта и нивото на
владеене на езика речници и
помагала.

• Прилагателни имена –
съгласуване
• Числителни 1–1000

П

Ученикът:

Ученикът трябва да може да:

И

Пише кратки т екстове,
като използва
елемент арни езикови
средства, като
правописът и
пункт уацият ана ученика
не пречи на писменото
общуване.

• Преписва вярно текст.
• Пише непознати думи,
диктувани му по букви,
спазвайки познатите му
правописни правила.
• Пише познати думи, изречения
и кратки текстове под диктовка.
• Самостоятелно създава кратък
писмен текст.

С
А
Н
Е

Очаквани резултати:
• Правилно употребява
буквите от испанската
азбука.
• Преписва текстове точно и
вярно.
• Правилно пише несложни
думи и прости изречения
под диктовка.
• Самостоятелно пише
съобщителни и
въпросителни изречения с
правилна пунктуация.
• Прави кратко
самостоятелно описание на
предмет, човек или ситуация.

• Местоимения: лични,
притежателни,
показателни,
въпросителни,
относителни,
неопределителни
• Глаголи: І, ІІ, ІІІ
спрежение, възвратни
глаголи, глаголи с
частична и собствена
неправилност;
положителни,
отрицателни,
въпросителни форми
• Глаголни времена:
Presente, Futuro,
Pretérito perfecto,
Pretérito imperfecto,
• Imperativo.
• Предлози
• Наречия
Синтаксис
• Прости изречения

По възможност
дидактическа
експлоатация на новите
технологии за
информация и
комуникация.

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ×ÅÒÂÚÐÒÈ ÊËÀÑ
Â ÷åòâúðòè êëàñ ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â óñòíà è ïèñìåíà ðå÷ ñå îöåíÿâàò â ïî÷òè
åäíàêâî ñúîòíîøåíèå, êàòî óñòíàòà ðå÷ âñå îùå èìà ïðåâåñ. Îáó÷åíèåòî çà ïèñìåíî
îáùóâàíå íà òîçè åòàï å ñ àêöåíò 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
ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè, çà äà ìîæå äà äàäå îöåíêà çà ðàçâèòèåòî è íàïðåäúêà íà âñåêè
ó÷åíèê. Â òîçè åòàï íà îáó÷åíèåòî ïî èñïàíñêè åçèê å îñîáåíî âàæíî äà ñå çàòâúðäè è äà
ïðîäúëæè äà ñå ðàçâèâà ïîëîæèòåëíàòà âúòðåøíà ìîòèâàöèÿ ó ó÷åíèöèòå. Â òîçè ñìèñúë
çàäà÷àòà íà ó÷èòåëÿ å íå ñàìî äà íàñúð÷àâà âñåêè íàïðåäúê ïðè óñâîÿâàíåòî íà èñïàíñêè
åçèê, íî è äà èì ïîìàãà äà âúçïðèåìàò êàêòî óñïåõèòå, òàêà è ãðåøêèòå ñè êàòî äâå ñòðàíè
íà ïðîöåñà íà óñâîÿâàíå íà åçèêà, êîèòî ìîãàò äà áúäàò êîíòðîëèðàíè è çàâèñÿò åäèíñòâåíî îò òåõíèòå óñèëèÿ.
Îñíîâíè èçèñêâàíèÿ êúì îöåíÿâàíåòî ñà îáåêòèâíîñò, âàëèäíîñò è íàäåæäíîñò.
Ïðè ïðîâåðêàòà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå â ÷åòâúðòè êëàñ àêöåíòúò òðÿáâà äà ñå
ïîñòàâÿ âúðõó ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà äàäåíè êîìóíèêàòèâíè öåëè.
Äîïóñíàòèòå ãðåøêè ñå êîðèãèðàò äîáðîíàìåðåíî, ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå ïî ïîäõîäÿù íà÷èí
íà ïðàâèëíàòà ôîðìà. Ó÷èòåëÿò ïîìàãà íà ó÷åíèöèòå ñàìè äà îòêðèâàò ãðåøêèòå ñè è äà
ïðîÿâÿâàò òîëåðàíòíîñò ïðè âçàèìíî êîðèãèðàíå. Ó÷èòåëÿò ïîîùðÿâà ó÷åíèöèòå äà ïðèëàãàò êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè ïðè ïðîâåðêàòà 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 íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà ïðè îâëàäÿâàíåòî íà óñòíàòà è ïèñìåíàòà ðå÷ áè ñëåäâàëî äà ñå èìàò ïðåäâèä ñëåäíèòå êðèòåðèè:
• äà ôîðìóëèðà ñðàâíèòåëíî ÿñíî ìèñúëòà ñè â ðàìêèòå íà ïîçíàòàòà ëåêñèêà;
• äà èçâëè÷à èíôîðìàöèÿ îò êðàòêè óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå;
• äà ñå èçðàçÿâà íà ñðàâíèòåëíî êîðåêòåí åçèê;
• äà ðåàãèðà àäåêâàòíî íà âúïðîñè, ìîëáà, çàïîâåä, ñâúðçàíè ñ èçó÷àâàíàòà ìàòåðèÿ;
• äà ñå èçêàçâà êîíêðåòíî ïî èçó÷åíè òåìè.
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 ÷àñà (ñ öåëèÿ êëàñ, â ãðóïà, ïî äâàìà, ñàìîñòîÿòåëíî);
• èçïúëíåíèå íà äîìàøíè ðàáîòè;
• ðàçðàáîòâàíå íà ìàòåðèàëè ïî ïðîåêòè.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå óñòàíîâÿâàò ÷ðåç ïåðèîäè÷íè êîíòðîë è îöåíêà ñ
ðàçëè÷íî ñúäúðæàíèå è ïðîäúëæèòåëíîñò. Ïðåâåñ èìàò ïðîâåðêàòà íà çíàíèÿòà è
óìåíèÿòà íà ôóíêöèîíàëíî íèâî (èçãðàæäàíå íà òåêñò ïî êàðòèíà / ñåðèÿ îò êàðòèíè /
êëþ÷îâè äóìè, ïèñàíå íà òåêñò ïî îïîðè, 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 òåçè ñúñ ñòðóêòóðåí õàðàêòåð (ãðàìàòè÷åñêè è ëåêñèêàëíè çàäà÷è), ïðîâåðÿâàùè 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.
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Äèêòîâêàòà ìîæå ñå èçïîëçâà êàòî òðåíèðîâú÷íî óïðàæíåíèå. Ìîæå äà ñå âêëþ÷è è
â îáîáùàâàù òåñò.
Îöåíêèòå òðÿáâà äà áúäàò äîáðå îáîñíîâàíè ïðåä ó÷åíèöèòå, äà èìàò îêóðàæèòåëåí
è ôîðìèðàù õàðàêòåð è äà ìîòèâèðàò çà îáùóâàíå íà èñïàíñêè åçèê.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ×ÅÒÂÚÐÒÈ ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî èñïàíñêè åçèê â ÷åòâúðòè êëàñ òðÿáâà äà ñëåäâà îáùîïðèåòèòå ïðèíöèïè íà êîìóíèêàòèâíèÿ ïîäõîä, óòâúðäåíè â ñúâðåìåííàòà ìåòîäèêà. Ãðàìàòè÷íèÿò
ìàòåðèàë ñå ïðåäñòàâÿ ïî íà÷èí, ñúîáðàçåí ñ âúçðàñòîâèòå îñîáåíîñòè íà ó÷åíèöèòå.
Òîé áè ñëåäâàëî äà ñå ïðåäñòàâÿ èìïëèöèòíî è äà íå ñå ðàçãëåæäà, èçó÷àâà è îáÿñíÿâà
êàòî ãðàìàòè÷åñêî ÿâëåíèå.
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 ôèëìè, ÷åòåíå íà äåòñêè êíèæêè ñ äîñòúïíî
ñúäúðæàíèå, âîäåíå íà êîðåñïîíäåíöèÿ â êëàñà è äð. Ïðè âñè÷êè äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ
èçïîëçâàíåòî íà åçèêà, òðÿáâà åäíàêâî äà ñå îáðúùà âíèìàíèå íà ðàçáèðàíåòî è ôîðìóëèðàíåòî íà ïðîñòè âúïðîñè, êàêòî è íà îòãîâîðèòå è íà âçåìàíå íà äóìàòà îò ó÷åíèöèòå.
Òîâà íàé-ëåñíî ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç äèäàêòèçèðàíè èãðè, êîèòî ïîñòàâÿò ó÷åíèêà â ðîëÿòà íà ñëóøàòåë è ãîâîðèòåë, êàòî ñúùåâðåìåííî ñëó÷àèòå íà ñïîíòàííî âçåìàíå íà äóìàòà ñå óâåëè÷àâàò.
Ðàáîòàòà â êëàñíàòà ñòàÿ 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 èñïàíñêè åçèê å îñîáåíî
âàæíî ó÷èòåëÿò äà ïðîÿâÿâà ðàçáèðàíå êúì ñðåùàíèòå òðóäíîñòè, äà ïîñòàâÿ èíäèâèäóàëíè çàäà÷è çà ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà, äà ñúçäàâà ñòèìóë çà àêòèâíà ðàáîòà ó âñè÷êè
ó÷åíèöè.
Íà òîçè åòàï íå å íåîáõîäèìî ïðåâåæäàíåòî íà òåêñòîâå îò è íà èñïàíñêè åçèê. Ïðè
âúâåæäàíå íà íîâèòå äóìè ñëåäâà äà ñå èçïîëçâàò ðàçëè÷íè ïîäõîäè – îíàãëåäÿâàíå,
ñëîâåñíî îïèñàíèå, ñèíîíèìè, àíòîíèìè, åçèêîâà äîãàäêà â ðàìêèòå íà êîíòåêñòà, ïàðàåçèêîâè ñðåäñòâà, ïàíòîìèìà è äð. Ïðåâîä ñå èçïîëçâà ñàìî â ñëó÷àèòå, êîãàòî íå ìîãàò
äà áúäàò ïðèëîæåíè ãîðåïîñî÷åíèòå ïîõâàòè, êàòî òîçè ïðåâîä ñå çàïèñâà ñàìî îò ó÷åíèöèòå â òåõíèòå òåòðàäêè, à íå íà äúñêàòà èëè â ðàáîòíèòå ëèñòîâå, ïîäãîòâåíè îò ó÷èòåëÿ.
Áè ñëåäâàëî ó÷èòåëÿò äà ïîìàãà ïðè ðàçáèðàíåòî íà ïî-ñëîæíè óêàçàíèÿ è óïúòâàíèÿ 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 çà òîâà âñåêè ó÷åíèê äà îòêðèå çà ñåáå ñè íàéïîäõîäÿùèòå íà÷èíè çà óñâîÿâàíå íà çíàíèÿ è èçãðàæäàíå íà óìåíèÿ. Íå áèâà äà ñå
íàëàãàò îáùè çà âñè÷êè çàäúëæèòåëíè ìåòîäè íà ðàáîòà.
Ñòðàíîâåäñêàòà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷åíà â ðàçãëåæäàíèòå òåìè, ñå èíòåðïðåòèðà â äóõà íà ìåæäóêóëòóðíîòî îáó÷åíèå, êàòî ñå ïðàâÿò ñðàâíåíèÿ ñ áúëãàðñêàòà êóëòóðà è áèò.
Ðàáîòàòà íà ó÷èòåëÿ òðÿáâà äà öåëè çàòâúðæäàâàíå íà óìåíèÿòà çà ïðèëàãàíå íà íàó÷åíîòî 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
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áúäàò ïðåäñòàâåíè ïðåä êëàñà. Òîâà ñúçäàâà ÷óâñòâî çà ïîñòèãíàò óñïåõ è ìîòèâèðà ñàìîñòîÿòåëíàòà ðàáîòà çà ðàçøèðÿâàíå çíàíèÿòà ïî èñïàíñêè 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 ïîçíàíèÿ 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.
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