УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
(ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
Владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в съвременните условия на интензивни интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния, икономическия и културен живот в Европа и света.
Новите реалности, в които живеем, изискват младите хора в България да притежават знания и умения, които
ще съдействат за тяхната успешна реализация в глобалния свят, като участват активно в съвместни проекти с
представители на други култури и езикови общности, съобразно с установените международни стандарти. Ето
защо учениците трябва да бъдат поощрявани да учат чужди езици, да се развиват самостоятелно, да проявяват
интерес и разбиране към други народи и култури, да прилагат знанията и уменията си в мултикултурна среда,
и да работят ефективно в екип.
Интензивното навлизане на информационните технологии във всички сфери на живота утвърди английския език като международен. Наличието на англоезични телевизионни и радио програми, електронни игри и
интернет допълнително засилва мотивацията на учениците за усвояване на английски език като средство за комуникация, информация и развлечение.
Главната цел на учебните програми по чужд език е да очертаят насоките на обучението по чужд език за
съответните класове. Програмата по чужд език спомага за интегрирането на обучението по чужд език в общата
учебна програма, съдействайки 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 пети клас на основната образователна степен в
българското училище. Конкретната цел на програмата е да гарантира изграждане на комуникативните умения
от прогимназиалния етап, според Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди
езици. Програмата е съставена за минималния годишен брой часове по чужд език, отговарящ на учебния план
(85 учебни часа), и е съобразена с психологическата и социална характеристика на учениците от тази възрастова група.
Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Учебната програма
осигурява връзка с обучението и по другите предмети, включени в учебния план, за да се гарантира хармония
в овладяването на значимите знания и на ключовите умения, спомагащи за цялостното развитие на ученика.
II. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Настоящата учебна програма отразява необходимостта от приемственост и надграждане на усвоените
знания и умения от учениците в началния етап на основната образователна степен. 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 предходните класове;
• придобият основни комуникативни умения за общуване на английски език по изучаваните теми;
• формират основни умения за разбиране на несложни (учебни) текстове за четене и слушане;
• придобият основни умения за изразяване в писмена форма;
• разширят знанията си за граматическата система на английския език;
• развият логическото си мислене и умения за търсене на връзки с усвоеното по други предмети;
• развият интереса си към носителите на английски език и тяхната култура, както и да обогатят знанията си
за страните по света;
• развият толерантност и интерес към други мнения, други култури и модели на поведение;
• 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 пети 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.
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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

Ñ

Ó÷åíèêúò ìîæå äà:

Ë

• ðàçáèðà èíñòðóêöèèòå è îáÿñíåíèòà
íà ó÷èòåëÿ ñúîáðàçåíè ñ íåãîâîòî
ðàâíèùå íà åçèêîâà êîìïåòåíòíîñò,
êàêòî è ðåïëèêèòå íà ñâîèòå âðúñòíèöè
â ðàçãîâîðè ïî èçó÷àâàíè òåìè.
• ðàçáèðà íåñëîæíè ðàçãîâîðè ñ åäèí
èëè ïîâå÷å ñúáåñåäíèöè íà òåìè îò
åæåäíåâèåòî, çà ñåìåéñòâîòî è
ó÷èëèùåòî.
• ðàçáèðà îáùèÿ ñìèñúë íà êðàòêè,
íåñëîæíè (ìîíîëîãè÷íè è äèàëîãè÷íè)
òåêñòîâå îò ðàçëè÷íè æàíðîâå íà
ïîçíàòè, ïîäõîäÿùè çà âúçðàñòòà òåìè.
• ðàçáèðà âàæíè ïîäðîáíîñòè îò
êðàòêè, íåñëîæíè òåêñòîâå íà ïîçíàòà
òåìàòèêà, êàòî ïðàâè äîãàäêè çà
çíà÷åíèåòî íà íåïîçíàòèòå äóìè ñ
ïîìîùòà íà âèçóàëíè îïîðè.
• ðàçáèðà è èçâëè÷à èíôîðìàöèÿ îò
òåêñòîâå è ðàçãîâîðè, êîãàòî ñå ãîâîðè
ñ ÿñíà äèêöèÿ, ñòàíäàðòíî
ïðîèçíîøåíèå è áëèçêî äî íîðìàëíîòî
òåìïî.
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ІV. Ó×ÅБÍÎ ÑЪДЪÐЖÀÍÈÅ
Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè
ïî òåìè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
ðàçøèðÿò è ïðèäîáèÿò
ñëåäíèòå òåìàòè÷íè,
ïîíÿòèéíè, åçèêîâè è
ñîöèîêóëòóðíè çíàíèÿ
è ðå÷åâè óìåíèÿ, êîèòî
äà èçïîëçâàò óñïåøíî
çà êîìóíèêàöèÿ â
ó÷åáíà îáñòàíîâêà è
ðåàëíè ñèòóàöèè:
Òåìàòè÷íè îáëàñòè
ÌÎßÒ ÑÂßÒ
• Ìîÿò æèâîò
• Ìîåòî õîáè è
èíòåðåñè
• Ìîåòî áúäåùå
• Òè è àç çàåäíî
ÑÂÅÒÚÒ ÎÊÎËÎ ÌÅÍ
• Òðàíñïîðò è
äâèæåíèå
• Ñïîðò è çäðàâå
• Åäíî âðåìå è ñåãà
• Ïðîôåñèè è çàíÿòèÿ
• Íðàâè è îáè÷àè

Гðàìàòè÷íîôóíêöèîíàëíè
êàòåãîðèè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
óñâîÿò ñëåäíèòå
åçèêîâè çíàíèÿ è
ðå÷åâè óìåíèÿ:
ÔÎÍÅÒÈÊÎÔ ÎÍÎËÎÃÈ×ÍÈ
• Ôîíîëîãè÷íè ìîäåëè
è ïðàâèëà
• Èíòîíàöèîííè
ìîäåëè
• Ôîíåòè÷íà
òðàíñêðèïöèÿ
ÃÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
• Ìåñòîèìåíèÿ
Íåîïðåäåëèòåëíè
Ïðèòåæàòåëíè –
ñóáñòàíòèâíè
• Ñúùåñòâèòåëíî èìå
Âèä è ÷èñëî
×ëåíóâàíå
(íåîïðåäåëèòåëåí,
îïðåäåëèòåëåí ÷ëåí)
Êîëè÷åñòâåíî
îïðåäåëÿíå

Êîíòåêñò è äåéíîñòè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
óñâîÿâàò ÷óæäèÿ åçèê:
• â ïðèÿòíà, òâîð÷åñêà
îáñòàíîâêà, â êîÿòî
çâó÷è ïðåäèìíî
àíãëèéñêà ðå÷ ñ
ìíîãîîáðàçèå îò
àâòåíòè÷íè îáðàçöè íà
ñòàíäàðòíà àíãëèéñêà
ðå÷

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.

• ÷ðåç ñìèñëåíè
èíòåðàêòèâíè
Ìåæäóïðåäìåòíè
êîìóíèêàòèâíè
âðúçêè â îáëàñòòà íà
äåéíîñòè â
ÓÌÅÍÈßÒÀ:
ñúîòâåòñòâèå ñ
êîíòðåòíèòå èíòåðåñè è Áúëãàðñêè åçèê è
âúçìîæíîñòè
ëèòåðàòóðà:
• ÷ðåç çàäà÷è çà
îòêðèâàíå èëè
ðåøàâàíå íà ïðîáëåìè,
êîèòî ñòèìóëèðàò
ëîãè÷åñêî ìèñëåíå,

• ïðÿêî è íåïðÿêî
îáùóâàíå
• ðå÷åâ åòèêåò
• óñòíî è ïèñìåíî
îáùóâàíå
• îïèñàíèå
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ÑÂÅÒÚÒ ÂÚÒÐÅ Â
ÌÅÍ
• Ëè÷íîñò è õàðàêòåð
• Ñîöèàëíî îáùóâàíå

×
Å
Ò
Å
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Å

• Ïðèëàãàòåëíî èìå
Êà÷åñòâåíè
ïðèëàãàòåëíè
Ñðàâíåíèå íà
ïðèëàãàòåëíèòå èìåíà

ñàìîñòîÿòåëíî âçåìàíå
íà ðåøåíèÿ è òúðñåíå
íà âðúçêè ñ óñâîåíîòî
ïî äðóãè ïðåäìåòè
• ÷ðåç äåéíîñòè, êîèòî
• ÷åòå íà ãëàñ ñ ïðàâèëíî
Â ÑÂÅÒÀ ÍÀ ÌÎÅÒÎ
ñïîìàãàò çà îñúçíàâàíå
• ×èñëèòåëíî èìå
ïðîèçíîøåíèå è èíòîíàöèÿ âñè÷êè
ÂÚÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
íà ñèñòåìàòà íà åçèêà,
ó÷åáíè òåêñòîâå.
• Ëþáèìè êíèãè è
Áðîéíè è ðåäíè
îñìèñëÿíå è
• ðàçáèðà èíñòðóêöèèòå è îáÿñíåíèÿòà ãåðîè
îðãàíèçèðàíå íà
â ó÷åáíèêà.
• Êîñìîñ
óñâîåíèòå çíàíèÿ,
• ðàçáèðà îáùèÿ ñìèñúë íà êðàòêè,
• Ãëàãîë
èçãðàæäàíå íà òðàéíè
Ìîäàëíè: CAN, MAY,
ñòðàòåãèè çà ó÷åíå è
ðàçëè÷íè ïî æàíð òåêñòîâå íà ïîçíàòè
è ïîäõîäÿùè çà òàçè âúçðàñò òåìè,
Ïîíÿòèéíè êàòåãîðèè MUST, HAVE TO
îáùóâàíå
Ñïîìàãàòåëíè ãëàãîëè: • ÷ðåç àâòåíòè÷íè
êîãàòî ñà íàïèñàíè íà ñòàíäàðòåí åçèê
è íå âêëþ÷âàò ñëîæíè èëè èäèîìàòè÷íè • ïðîñòðàíñòâî è
BE, DO
äåéíîñòè, ïðîäóêò íà
îðèåíòàöèÿ
Ãëàãîëíè ôðàçè: HAVE
íîâèòå òåõíîëîãèè –
èçðàçè.
• Èçâëè÷à êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò
• ïðèòåæàíèå
ìóëòèìåäèéíè
(E.G. HAVE A BATH)
• êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî
ïðîäóêòè, âèäåîôèëìè,
ïî-äúëãè òåêñòîâå, íàïèñàíè ñ ó÷åáíà
öåë íà ïîäõîäÿùè çà âúçðàñòòà òåìè ñ
• âðåìå
êîìïþòúðíè çàäà÷è è
Âðåìå
• òåìïîðàëíîñò
ò.í.
ïîìîùòà íà âèçóàëíè îïîðè.
Ïðîñòî ìèíàëî
• ðàçáèðà â ïîäðîáíîñòè êðàòêè ïèñìà, • ñðàâíÿâàíå
Ìèíàëî ïðîäúëæèòåëíî • êàòî ðàáîòÿò
• èçêàçâàíå íà
ñàìîñòîÿòåëíî è â åêèï
íàäïèñè íà êàðòè÷êè, êîìèêñè, îáÿâè,
Áúäåùå (BE GOING
íàìåðåíèÿ,
â äóõ íà
àôèøè è íåñëîæíè ñúîáùåíèÿ è
TO)
ðàçáèðàòåëñòâî,
èíñòðóêöèè, ñâúðçàíè ñ åæåäíåâèåòî è ïðåäïîëîæåíèÿ
• ÷åñòîòíîñò
òîëåðàíòíîñò è
æèâîòà â ó÷èëèùå.
• Íàðå÷èå
• ïîëçâà ñúçíàòåëíî îãðàíè÷åí êðúã
• íåîïðåäåëåíîñò
îòâîðåíîñò êúì íîâîòî
Íà÷èí
è íåïîçíàòîòî
îñíîâíè ñòðàòåãèè çà ðàçáèðàíå ïðè • ïðîöåñ è ñúñòîÿíèå
Ñðàâíåíèå íà íàðå÷èÿ
÷åòåíå (íàïð. åçèêîâà äîãàäêà, òúðñåíå • ïðåäìåò è äåéñòâèå
• êàòî ïåðèîäè÷íî
• Ïðåäëîçè
íà êëþ÷îâè äóìè, èíòåðíàöèîíàëíà
Ïðèíàäëåæíîñò
ïðåãîâàðÿò óñâîåíèÿ
ëåêñèêà è ò.í.).
Âðåìå
ìàòåðèàë è èçïðîáâàò
• îòêðèâà è ñðàâíÿâà ñîöèîêóëòóðíà
Ñîöèîêóëòóðíè
Ìÿñòî
ïðèäîáèòèòå óìåíèÿ â
èíôîðìàöèÿ, ïîäõîäÿùà çà òàçè
çíàíèÿ
Ïîñîêà
íîâè ñèòóàöèè, êîèòî
âúçðàñò.
Èíñòðóìåíò (with)
äàâàò âúçìîæíîñò çà
Ñîöèîêóëòóðíîòî
ïåðñîíàëèçèðàíå íà
• Èçðå÷åíèå
ñúäúðæàíèå ñå
èçó÷åíîòî.
Ïðîñòî èçðå÷åíèå:
îïðåäåëÿ íàé-îáùî îò
– ñëîâîðåä
èçó÷àâàíàòà òåìàòèêà,
êàòî ó÷åíèöèòå òðÿáâà – ïîëîæèòåëíî è

• ðàçãðàíè÷àâàíå íà
÷àñòèòå íà ðå÷òà
• îðèåíòèðàíå â
ðàçëè÷íè ëèòåðàòóðíè
æàíðîâå
Ìàòåìàòèêà
• ðàçïîçíàâàíå íà
îñíîâíè ãåîìåòðè÷íè
ôèãóðè
Èñòîðèÿ è
öèâèëèçàöèÿ
• îñúçíàâàíå íà
èñòîðè÷åñêîòî
íàñëåäñòâî
• âèäíè èñòîðè÷åñêè
ëè÷íîñòè
Ãåîãðàôèÿ è
èêîíîìèêà
• îñúçíàâàíå
ðàçïîëîæåíèåòî íà
ñòðàíèòå, êîíòèíåíòèòå
è îêåàíèòå
Ïðèðîäíè íàóêè è
åêîëîãèÿ
×îâåêúò è ïðèðîäàòà
• îðèåíòèðàíå â
ïðèðîäàòà
• ðàçïîçíàâàíå íà
ñíèìêà è ðèñóíêà
• íàáëþäåíèå íà

äà ñå çàïîçíàÿò ñ íÿêîè
õàðàêòåðíè îñîáåíîñòè
íà æèâîòà â äðóãè
ñòðàíè, ñâúðçàíè ñ:
Ã
Î
Â
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• âîäè êðàòúê íåñëîæåí ðàçãîâîð â
åæåäíåâíè ñèòóàöèè çà íåùà è ñúáèòèÿ
îò ëè÷íèÿ æèâîò èëè ïî èçó÷àâàíèòå
òåìè.
• ðàçêàçâà íàêðàòêî çà ñëó÷êè îò
ìèíàëîòî è íàñòîÿùåòî, îïèñâà õîðà è
ïðåäìåòè, ñâúðçàíè ñ ëè÷íèÿ æèâîò èëè
èçó÷àâàíè òåìè.
• âîäè êðàòúê ëè÷åí ðàçãîâîð ïî
òåëåôîíà íà ïîçíàòè òåìè, êàòî òúðñè
è äàâà èíôîðìàöèÿ.
• èçïîëçâà ïî-øèðîê êðúã
êîìóíèêàòèâíè ôóíêöèè – èçðàçÿâàíå
íà æåëàíèå, ìíåíèå, íå/ñúãëàñèå,
ïðåäëîæåíèå è ñðàâíåíèå.
• ïîäáèðà ñîöèàëíîóìåñòíè èçðàçè â
ïîçíàòè ñèòóàöèè ñïîðåä ðàâíèùåòî íà
åçèêîâàòà ñè êîìïåòåíòíîñò
• ïðèëàãà íÿêîè êîìïåíñàòîðíè
ñòðàòåãèè çà ïðåîäîëÿâàíå íà
òðóäíîñòè â îáùóâàíåòî (íàïð. ìîëáà
çà ïîìîù, îïèñàíèå, èíòåðíàöèîíàëíà
ëåêñèêà, à ñúùî è íåâåðáàëíè ñðåäñòâà
– ìèìèêè, æåñòîâå)
• èçïîëçâà ïðè îáùóâàíåòî ïðîñòè
èçðàçè è çàó÷åíè òèïîâè ôðàçè ñ
ïðîèçíîøåíèå è èíòîíàöèÿ, áëèçêè äî
ïðåäñòàâåíèòå îáðàçöè.

• íàöèîíàëíà
ïðèíàäëåæíîñò è åçèê
• îïèñàíèå íà ëè÷íè
êà÷åñòâà è õàðàêòåð
• ïðàâèëà è çàäúëæåíèÿ
• ñåìåéíè âðúçêè è
âçàèìîîòíîøåíèÿ
• òðàíñïîðò è äâèæåíèå
• ñïîðò è çäðàâå
• ïðèêàçêè, ëåãåíäè

îòðèöàòåëíî
– âúïðîñèòåëíî è
êðàòêè îòãîâîðè
– îòðèöàòåëíîâúïðîñèòåëíî
Ñèíòàêòè÷íè ìîäåëè
– ïðÿêî è íåïðÿêî
äîïúëíåíèå

Íà ó÷åíèöèòå òðÿáâà
äà ñå äàäå
âúçìîæíîñò äà:

5

• ïîëçâàò ïîäõîäÿùè çà
òÿõíàòà âúçðàñò
ñïðàâî÷íèöè è
• Ëåêñèêà 350
ïðîäóêòè íà íîâèòå
(ìèíèìóì) ëåêñèêàëíè òåõíîëîãèè
åäèíèöè çà àêòèâíà
• ðàçøèðÿâàò
óïîòðåáà âúâ âñåêè
ðåïåðòîàðà ñè îò
êëàñ;
ñòðàòåãèè çà ó÷åíå
(íàïð. ñ òåõíèêè íà
Ëåêñèêàëíè ïîëåòà –
çàïàìåòÿâàíå è
íàïð. ñðåäñòâà çà
Ñôåðè íà ñîöèàëíî
âúçïðîèçâåæäàíå, çà
òðàíñïîðò, âèäîâå
âçàèìîäåéñòâèå
ñèñòåìàòèçèðàíå íà
ñïîðòîâå
çíàíèÿòà, çà îòêðèâàíå
Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
íà çàêîíîìåðíîñòè íà
ïðîäúëæàò äà ðàçâèâàò • Ïðàâîïèñ
óïîòðåáà è ò.í.)
– Ãðàôåìíî-ôîíåìíè
óìåíèÿòà ñè äà
• ðàçâèâàò ëîãè÷åñêîòî
ñúîòâåòñòâèÿ;
ðåàãèðàò àäåêâàòíî â
ñè ìèñëåíå,
ðàçëè÷íà îáñòàíîâêà è – Ôîíåìíè
îòêðèâàòåëñêèòå ñè
ñèòóàöèè íà îáùóâàíå: ñúîòâåòñòâèÿ íà
ñïîñîáíîñòè, è
ãðàôåìíè ñú÷åòàíèÿ
• â êëàñ
óìåíèÿòà ñè çà
• èçâúí êëàñ
– Ïðàâîïèñíè ïðàâèëà ñàìîêîíòðîë è îöåíêà
íà ñîáñòâåíèòå ñè
ïîñòèæåíèÿ
• èçïîëçâàò åçèêà çà
Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà ñå
ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà
íàó÷àò äà èçïúëíÿâàò
ÐÅ×ÅÂÈ ÓÌÅÍÈß
ñïîðåä ñîáñòâåíèòå ñè
ñëåäíèòå ñîöèàëíè
Â ðàìêèòå íà ñâîèòå
èíòåðåñè è
ðîëè:
çíàíèÿ, ó÷åíèêúò
âúçìîæíîñòè (íàïð. çà
• ñúáåñåäíèê â ðàçãîâîð òðÿáâà äà óìåå äà:
ïðîâåæäàíå íà
ñ ó÷èòåë è ñúó÷åíèöè
• èñêà è äàâà
ïðîó÷âàíèÿ, âîäåíå íà
• ñúáåñåäíèê ñ
èíôîðìàöèÿ, ïðåäìåò è äíåâíèê è ò.í.), êàòî

ïðèðîäíè îáåêòè
• îïèñâàíå íà âðåìåòî
• îñúçíàâàíå
ðàçëè÷èåòî íà
÷îâåøêèòå ðàñè
• îïèñàíèå íà ðàçëè÷íè
âèäîâå ïåéçàæè
Èçêóñòâà
Ìóçèêà
• ñúçäàâàíå íà óñåò çà
ìåëîäèÿ, õàðìîíèÿ è
äèíàìèêà
Èçîáðàçèòåëíî
èçêóñòâî
• íàáëþäàòåëíîñò è
âúîáðàæåíèå
• îðèåíòèðàíå â
ïðîñòðàíñòâîòî
• èçîáðàæåíèå íà
ïðèðîäíè êàðòèíè
Äîìàøíà èêîíîìèêà
• ñãëîáÿâàíå,
• ìîäåëèðàíå,
• ïðèãîòâÿíå ïî
ðåöåïòà
Ôèçè÷åñêà êóëòóðà è
ñïîðò
• èãðè è ïðàâèëà
• åêèïíîñò
• õèãèåíà
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• íàäïèñâà ïîçäðàâèòåëíè êàðòè÷êè âúâ
âðúçêà ñ ðàçëè÷íè ïðàçíèöè – ëè÷íè è
îôèöèàëíè.
• ïèøå ïîêàíè è êðàòêè ïèñìà íà òåìè
îò ëè÷íèÿ è ó÷èëèùíèÿ æèâîò.
• ïèøå êðàòêè îïèñàíèÿ íà ìåñòà,
õîðà, ïðåæèâÿâàíèÿ ïî ìîäåë, êàòî
ïîëçâà âèçóàëíè îïîðè.
• ïèøå êðàòêè ðàçêàçè ïî êàðòèíà.
• èçïîëçâà íåñëîæíè åçèêîâè
êîíñòðóêöèè, ñ ïðàâîïèñ è ïóíêòóàöèÿ,
áëèçêè äî íîðìèòå íà ÷óæäèÿ åçèê.

âðúñòíèöè è ïîâúçðàñòíè îò äðóãè
ñòðàíè
• âîäåù òåëåôîíåí
ðàçãîâîð

óñëóãà
• ñëåäâà è äàâà
èíñòðóêöèè
• èñêà è äàâà
ðàçðåøåíèå
• èçðàçÿâà ìîëáà è
áëàãîäàðíîñò
Êîìóíèêàòèâíè
• ñå èçâèíÿâà
ñòðàòåãèè
• èçðÿçÿâà ñúãëàñèå è
Âàæíî å ó÷åíèöèòå äà
íåñúãëàñèå
ïðîäúëæàò óñâîÿâàíåòî • îòïðàâÿ / ïðèåìà /
è ïðàâèëíî äà ïðèëàãàò îòêàçâà ïîêàíà
ðàçëè÷íè
• èçðàçÿâà
êîìïåíñàòîðíè
íåîáõîäèìîñò
ñòðàòåãèè ïðè
• èçðàçÿâà íàìåðåíèå
îáùóâàíåòî, êàòî:
• èçðàçÿâà ïîçäðàâëåíèÿ
• åçèêà íà òÿëîòî
çà ïðàçíèöè
• ìåæäóíàðîäíà ëåêñèêà • ãîâîðè çà ñâîÿòà
• íååçèêîâè îïîðè
ïðîãðàìà è åæåäíåâèå
• âúòðåøíîåçèêîâè
• îïèñâà è ðàçêàçâà
çàìåíè
ñëó÷êè
• ïðîñòè ôîðìè íà
• ãîâîðè çà ñâîè
åçèêîâà äîãàäêà
ïðåæèâÿâàíèÿ
• ïîìîù îò äðóãè
• ïðàâè îïèñàíèå íà
ó÷àñòíèöè â
õîðà è îáåêòè
îáùóâàíåòî

ïðåãîâàðÿò
çàäúëáî÷åíî ìàòåðèàëà,
óñâîåí ïðåç èçìèíàëèÿ
ïåðèîä
• èçïîëçâàò åçèêà çà
ðåàëíî îáùóâàíå, êàòî
ïðèëàãàò óñïåøíî
êîìïåíñàòîðíè òàêòèêè
çà ñïðàâÿíå ñ
êîìóíèêàòèâíè
ïðîáëåìè ïðè
çàäîâîëÿâàíå íà
ñîáñòâåíèòå ñè
êîìóíèêàòèâíè íóæäè
• çàäîâîëÿò ñâîÿòà
ëþáîçíàòåëíîñò çà
äðóãè íàðîäè è
êóëòóðè è äà ñðàâíÿâàò
è îòêðèâàò ïðèëèêè è
ðàçëèêè ìåæäó ðîäíèòå
è ÷óæäèòå áèò è
êóëòóðà.

***
Ìåæäóïðåäìåòíè
âðúçêè â îáëàñòòà íà
ÇÍÀÍÈßÒÀ:
Áúëãàðñêè åçèê è
ëèòåðàòóðà
• ïðîñòî èçðå÷åíèå
• ñëîâîðåä
• ÷àñòè íà ðå÷òà
• âðåìå íà ãëàãîëà
• ñëîâîñú÷åòàíèÿ
• áàñíè, ëåãåíäè,
àíåêäîòè, ïðèêàçêè
Ìàòåìàòèêà
• áðîéíè è ðåäíè ÷èñëà
×îâåêúò è ïðèðîäàòà
• êîñìè÷åñêè òåëà
• âðåìå è ïðîñòðàíñòâî
• âðåìå è êëèìàò
• ïðèðîäíè ïåéçàæè
• ñåëèùà
Ìóçèêà
• âèäîâå ìóçèêà
Èçîáðàçèòåëíî
èçêóñòâî
• ïåéçàæ, ïîðòðåò
êîìïîçèöèÿ

V. СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
Оценяването е ориентирано към положителните усилия на учениците да общуват чрез устна или писмена
реч и 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 пети клас учениците са вече критични и чувствителни 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
на своите грешки при изпълнението на конкретни задачи, като прочетат или прослушат отново текст 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 прогимназиалния етап на обучението по
чужд език е особено важно е 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 неспеха или затрудненията, които учениците показват, като използва система от окуражителни знаци без наказателни точки или други наказателни форми.
При усвояването на новия езиков материал акцентът е върху правилността на изказа. 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 използване на усвоените комуникативни модели в съответствие с комуникативния контекст). 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.
Годишната оценка се формира въз основа на неформалното и формалното оценяване през цялата
учебна година. Тя трябва да отразява равнището на постигнатите комуникативни умения според ДОИ. Текущите резултати в процеса на учене са в основата на неформалното оценяване: изпълнение на поставените задачи в клас и за индивидуална работа, участие в диалози и групови задачи, изработването на проекти и др. Обективните тестове в края на всеки завършен етап от обучението – урочна единица, учебен срок, учебна година –
от своя страна, съставят формалното оценяване на постиженията на учениците.
VІ. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА
Обучението по английски език в пети клас следва педагогическите принципи, залегнали в утвърдените в
съвременната методика комуникативни и когнитивни подходи. То е ориентирано към възможностите и интересите на учениците и включва разнообразни, съдържателни, интерактивни учебни дейности в реалистични
комуникативни ситуации. Провежда се в занимателна, творческа учебна среда, наситена с подходящи външни
опори и продукти на новите технологии, и осигурява интегрирано развитие на всички умения в контекст на богата, разностранна културна информация чрез осъществяване на връзки със знанията по езика, придобити в
предходните години, както и със знания и умения от други предметни области.
Целта на обучението през този период е да се разширяват и задълбочават знанията и уменията по езика от
предходните години. Запазва се принципът 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. За тази цел е
важно да се отчитат настъпващите значителни физиологични и психологични промени в тази възраст. Учениците вече могат да оперират по-свободно с абстрактни категории, да формират понятия, да откриват причинно-следствени връзки, да разсъждават и да правят сложни умозаключения. Нарастват и възможностите им
да вникват в такива социални категории като демокрация, ред и закон, добро и зло, успех и провал и
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др. Интересите им в определени социално-културни области (напр. спорт, музика) се интернационализират с
ярко изразена тенденция да се идологизират любими личности като обект за подражание.
Педагогическите принципи залегнали в програмата, както и характерните особености на учениците в
тази възрастова група, налагат да се спазват следните изисквания при нейното прилагане:
• задължителен преговор на материала от предходните класове преди въвеждането на новия материал, за да
се запълнят пропуските в знанията на отделните ученици и максикално да се уеднакви входното равнище на
класа.
• акцент върху практическата полза от изучавания английски език, например чрез гледане на филми, четене
на подходящи автентични материали, демонстриране на компютърни игри и др. за поддържане на висока мотивация към изучавания език.
• спокойна и творческа атмосфера на работа в клас.
• максимално доближаване на учебните дейности и речеви модели, разработвани в клас, до реални житейски модели и ситуации.
• свеждане до минимум на лекционните форми на преподаване и стимулиране на активно участие на учениците в разнообразни смислени дейности, способстващи за осъзнаване на реалната комуникативна значимост
на изучаваните речеви модели и структури.
• разнообразие от учебни дейности и задачи, които дават възможност за развиване на различни учебни и комуникативни стратегии и удовлетворяване на индивидуалните стилове на учене на учениците.
• превес на интерактивни задачи в близки до реалността комуникативни ситуации, способстващи за изграждане на адекватни модели на социално поведение.
За развиването на комуникативната компетентност на учениците трябва да се създадат подходящи условия за вникване в системата на езика за осъзнаване на комуникативната стойност на изучаваните граматични
категории и изграждане на по-устойчиви правила на употреба. Наред с разширяването и задълбочаването на
основните езикови умения се обръща специално внимание на подготовката за реално общуване, като се създават условия за разширяване репертоара от изразни средства за изразяване на основни комуникативни функции, за осъзнаване ролята на социокултурния контекст при междукултурното общуване и усвояване на редица компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Специално внимание се обръща
на развиването на умения за самоконтрол и самооценка на собствените постижения, които ще помогнат на
учениците сами да разширяват познанията си по езика в области от личен интерес.
Когнитивните акценти в обучението налагат да се използват учебни задачи, които имат висока познавателна стойност, способстват за откриване на езикови правила и осмисляне (интегриране) на изученото, развиват логическото мислене и насърчават прилагането на творчество и въображение при изпълнението им.
При селекцията и организацията на учебния материал и дейности е добре да се съблюдават следните
критерии:
Тематичните области се разработват циклично и спираловидно, за да се осигурява възможност за затвърждаване на изучения материал.
Текстовете за четене и слушане са жанрово разнообразни (проза, поезия, публицистика, научна фантастика и т.н.), занимателни, представят езика на живата реч, имат висока познавателна стойност, съответстваща на интересите и интелектуалните възможности на учениците, и включват богата културна информация за
други страни и народи, за да могат учениците да осъзнаят богатството на културното многообразие в света.
Добре е да се работи предимно с адаптирани оригинални текстове. Новите лексикални и граматични единици
се въвеждат в смислен контекст чрез дейности, които насочват учениците към самостоятелно откриване на
значението и формата им.
Социокултурната информация е в съответствие с интересите на учениците на тази възраст и способства
за разширяване на техния кръгозор и осъзнаване на хуманистичните идеали на нашето съвремие. Необходимо
е въведената културна информация да предразполага към сравняване на родната и чуждата култура и утвърждаване на собствената идентичност и култура в условия на толерантност и уважение към другите, към непознатите култури и народи. За развиване на комуникативни умения от особено голямо значение е да се представят разнообразни образци на речеви и поведенчески модели, представящи различни социални роли в реалистичен контекст. Препоръчва се да се включват разнообразни песни и стихотворения, които поддържат интереса към езика и развиват естетически вкус, както и ролеви игри, драматизации и състезателни игри, които развиват умения за общуване и усвояване на нормите за социално поведение.
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,
изразяване на собствено мнение, осъществяване на връзки с други предметни области и изява на собствените
творчески заложби.
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При степенуването на учебния материал и подбора на учебните задачи е необходимо да се вземат предвид
също така 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.
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 знанията усвоени преди това и да се използва за задоволяване на собствени комуникативни цели.
Учебните дейности и задачи са организирани така, че да позволяват балансирано разпределение на времето в клас за самостоятелна работа и работа по групи. Учениците трябва 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 използването на родния език постепенно намалява, като учениците се насърчават да
общуват на английски в клас, за да затвърждават изучените модели и структури.
Като се има предвид, че най-добрата мотивация за изучаването на чуждия език е осъзнаването на неговата
полезност за задоволяване на собствени комуникативни нужди, препоръчва се да се задават домашни работи,
свързани с използването на английския език извън клас – гледане и обсъждане на английски филми, търсене на
информация в интернет, общуване чрез електронна поща с чуждестранни другарчета и др. Така ще се помогне
на учениците да почувстват комуникативната стойност на изученото и да си създадат навик да работят самостоятелно.
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