УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Изучаването на два чужди езика в средното училище е един от
приоритетите на образователната политика в страната. Изучаването на
втори чужд език започва от пети клас и завършва в десети клас.
Настоящата програма е предназначена за ученици от V кл. в СОУ,
които започват да изучават втори чужд език.
Програмата е ориентирана към постигане на стандартите по втори
чужд език, описани в Държавните образователни изисквания за учебно
съдържание, съобразена е с възрастовите особености на учениците и
отчита техните възможности за осъзнато изучаване на езиковите
структури. Създадената нагласа за изучаване на чужд език в резултат на
обучението по първи чужд език в II–IV клас би следвало да стимулира
учениците да прилагат познатите им техники на учене. Работата в пети
клас предполага различен подход и темпо в сравнение с чуждоезиковото
обучение в началния етап.
Един от основните акценти в програмата е да бъдат мотивирани
учениците за изучаване на чужди езици, да се стимулира креативността
им, да се създаде приятна атмосфера на работа, да се продължи
целенасочено развитието на стратегии за самостоятелно учене и да се
избегне прекаленото натоварване при стартирането на обучението по
втори чужд език.
Обучението по втори чужд език допринася за развитието на
чуждоезикова компетентност и чрез осъзнаване на приликите и
разликите между изучаваните чужди езици и българския език полага
основите на многоезичност.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК В ПЕТИ
КЛАС
Обучението по втори чужд език в пети клас има следните цели:
1. ОБЩИ ЦЕЛИ
• Създаване на предпоставки за възпитание в многоезичност.
• Разширяване и обогатяване на общата и езиковата култура на
учещия.
• Стимулиране на учениците да овладяват втори чужд език и да
прилагат придобитите умения и изградените стратегии за учене на чужд
език.
• Придобиване на интерес и положително отношение към изучаването
на втори чужд език и към културата на народите, носители на езика.
• Стимулиране стремежа към изучаването на чужд език, развиване
на чувство за толерантност при осъзнаване на общото и различното, и на
готовност за междукултурно общуване.
• Стимулиране интереса на ученика към страните, в които се говори
чуждият език и

êúì ñúáèðàíå íà èíôîðìàöèÿ çà òÿõ îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè, ïðè êîåòî äà ñå òúðñÿò
ìåæäóêóëòóðíèòå âðúçêè.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå è ðàçâèòèå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå ïî âòîðèÿ
÷óæä åçèê.
• Ïðåíàñÿíå íà çíàíèÿ îò ïúðâèÿ ÷óæä åçèê è îò äðóãè ó÷åáíè äèñöèïëèíè ïðè îâëàäÿâàíå íà âòîðèÿ ÷óæä åçèê.
• Óñâîÿâàíå íà òåõíèêàòà íà ÷åòåíå è ïèñàíå íà âòîðèÿ ÷óæä åçèê.
• Ïúðâîíà÷àëíî èçãðàæäàíå íà ñèñòåìà îò çíàíèÿ çà ñòðîåæà íà âòîðèÿ ÷óæä åçèê:
åçèêîâè è ðå÷åâè åäèíèöè, ïðàâîãîâîðíè, ïðàâîïèñíè è ãðàìàòè÷íè íîðìè.
Òåçè öåëè î÷åðòàâàò îñíîâíèòå îáîáùåíè è èíòåãðàëíè àêöåíòè â îáó÷åíèåòî ïî
âòîðè ÷óæä åçèê è îáùèòå íàñîêè íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ. Çà ðàçëèêà îò òîâà ôîðìóëèðîâêèòå íà î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè (ðàçäåë ²²²) ñà îïåðàöèîíàëíè è ïîçâîëÿâàò íà òÿõíà îñíîâà äà
ñå èçâúðøâà îöåíÿâàíåòî íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà.
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III. Очаквани резултати
Колона 1
Колона 2
Ядра на
учебното
съдържание

ЯД РО 1:
С
Л
У
Ш
А
Н
Е

Очаквани резултати на
равнище учебна програма
Учениците разбират:

IV. Учебно съдържание (компоненти, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки)
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Възможности за
Контекст и дейности
Основни нови понятия
Очаквани резултати по
междупредметни
(за цялото ядро и/или
(по компоненти)
компоненти
връзки
за цялата програма)

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1
1. Основната информация разпознават при слушане
от кратки указания, песни разнообразни текстови
и стихотворения, кратки
разновидности: кратки указания,
приказки с ясна структура песни, стихотворения, приказки,
и дикция, нормална
диалози
скорост на говорене и
• Очакван резултат 2
стандартно произношение разбират при слушане основни
словесни действия за: поздрав/
• идентифицират вида на
сбогуване, представяне (име,
текста
пол, възраст); членове на
семейството – родители, братя,
• разпознават думи и групи сестри; роднини – баба, дядо,
чичо, леля, братовчеди;
от думи
приятели; получаване на
информация, изразяване на
1. Кратки диалози с един
желание, съгласие/ несъгласие,
събеседник в пряк
молба, благодарност
контакт, указания
• Очакван резултат 3
• свързват слухов и
разбират при слушане текстове
зрителен образ
на теми (някои ориентирани към
испаноезичния свят): аз и моето
• разбират основните
семейство; моето тяло (външен
жестове (за потвърждение,
вид, здраве); моето училище,
отрицание, указание)
моят ден, ние и светът (държави
и националности); свободно
1. Конкретна информация време, храна и напитки, време
(дни и седмици, месеци и
в кратки указания,
сезони), растителен и животински
свят
• подбират необходимата
информация

Ученицит е

На учениците

Ученицит е прилагат

овладяват нови

трябва да се даде

знанията и уменията

грамат ични

възможност да:

понят ия:

• слушат автентични

1. Fonética (modelos

материали на

fonológ icos –
artic ulac ió n):
• sonido, acento/
acentuación,
entona ción
1. Gramática
• Infinitivo
• Presente de Indicativo
• Verbos reflexivos
• Formas no personales

испански език

си за осъществяване
на междупредметните връзки по време на
целия учебен процес в
следните области:

• работят с
разнообразни

• Български език и

текстови

лите рат ура:

разновидности от
различни
информацион ни
източници
• прилагат аудио и

• опора върху
придобитите знания и
умения по роден език
• проблеми на

• Perífrasis verbales

видео материали

• Imperativo positivo,

• работят

2-da persona Sg. y Pl.

индивидуално, по

• разширяват

двойки и в групи

социокултурните си

Ученицит е

• прилагат техники и

познания, свързани с

овладяват нови

стратегии за слушанe

езикови средства за

интерференцията

национални традиции
• обичаи,
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4
• откриват значимите
елементи

ЯД РО 2:
Ч
Е
Т
Е
Н
Е

• Очакван резултат 4
разб ират и нформа ция,
изпълнявайки ролята на
слушател в: разговор с приятел,
познат в сферата на свободното
време
• Очакван резултат 5
разбират при слушане лексикопонятийни структури за: лични
данни; външност, облекло,
здравословно състояние, дневен
режим, броене, числа, училище,
класна стая, свободно време,
хранителни продукти,
пространство и време,
животински и растителен свят
• Очакван резултат 6
разбират при слушане
функционалните стойности на
основните граматични норми и
правила, основни
произносителни и интонационни
модели, някои
словообразувателни модели,
глаголни форми и конструкции;
организация във времето

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1
1. Основната информация разпознават при четене
от кратки обяви, комикси, разнообразни текстови
разновидности: кратки
приказки, написани на
съобщения, указания, афиши,
стандартен език
комикси, приказки, картички,
писма
• идентифицират вида на
• Очакван резултат 2
текста
разбират при четене основни
словесни действия за:
Учениците разбират:

ценности, изучавани

разбиране на:

литературни
• saludos/ despedidas

произведения и

• preguntas y respuestas

произтичащите от тях
различия и прилики

• presentación,
descripción (personas y

Първи чужд език

objetos)
• numerales:

• стратегии на учене

1–1 00
• deseos y gustos

• граматически и

• acuerdo/ desacuerdo

лексикални

• petición, felicitación,

съответствия

agradecimiento
• умения за работа с
речник, интернационал
ни думи
• социокултурни връзки

Ученицит е

На учениците

овладяват нови

трябва да се даде

грамат ични

възможност да:

понят ия:

• четат автентични

• Математика:
• чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях; дати,

материали на

мерни единици, дроби,

• Fonética (modelos

испански език

геометрични фигури,

fonológ icos –

• работят с

процент

• разграничават главните
герои
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представяне, описание,
изразяване на желание, съгласие/
несъгласие, молба, благодарност
2. В подробности
• Очакван резултат 3
указанията в учебника,
разбират при четене
кратки лични писма и
информация от текстове на теми
картички
(някои ориентирани към
испаноезичния свят): аз и моето
• откриват информация за
семейство; моето тяло (външен
лица, предмети, място на
вид, здраве); моето училище,
действие
моят ден, ние и светът (държави
и националности); свободно
• ориентират се в
време, храна и напитки, време
съдържанието с помощта на (дни и седмици, месеци и
илюстративния материал
сезони), растителен и животински
свят
• разпознават някои основни • Очакван резултат 4
социокултурни особености разб ират и нформа ция,
изпълнявайки ролята на
3. Конкретна информация читател: в личния живот, в
в афиши, учебни речници сферата на свободното време
• Очакван резултат 5
• подбират необходимата
разбират при четене лексикоинформация
понятийни структури за: лични
данни; външност, облекло,
• откриват и свързват
здравословно състояние, дневен
значимите елементи
режим, броене, числа, училище,
класна стая, свободно време,
хранителни продукти,
пространство и време,
животински и растителен свят
• Очакван резултат 6
разбират при четене
функционалните стойности на
основните граматични норми и
правила, основни
произносителни и интонационни
модели, някои

articulació n):

разнообразни

• sonido, acento/

текстови

acentuación,

разновидности

entona ción

• прилагат аудио и

• Gramática

видео материали

• Infinitivo
• Presente de Indicativo
• Verbos reflexivos
• Formas no personales
• Perífrasis verbales
• Imperativo positivo,
2-da persona Sg. y Pl.
Ученицит е
овладяват нови

• сравнения на
стойн ости
• логически изводи

• работят с учебни

• История и

речници и граматики

цивилизация:

• работят
индивидуално, по

• чрез понятия за

двойки и в групи

общество, религия,

• прилагат техники и
стратегии за четене
• разпознават някои
основни

символи, празници,
традиции
• опознаване на важни
събития от историята

езикови средства за

социокултурни

на България и

разбиране на:

особености в

испаноезичните страни

текстовите
• saludos/ despedidas
• preguntas y respuestas
• presentación,
descripción (personas y
objetos)
• numerales:
1–1 00
• deseos y gustos

разновидности

• География и
икономика:
• чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
климат природни
дадености
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словообразувателни модели,
глаголни форми и конструкции;
организация във времето

• acuerdo/ desacuerdo
• petición, felicitación,
agradecimiento

ЯД РО 3:
Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1
водят разговор в пряк контакт, с
един събеседник
• Очакван резултат 2
4. В пряк контакт с един
прилагат при говорене основни
събеседник
словесни действия за:
представяне, описание,
• задават и отговарят на
изразяване на желание, съгласие/
конкретни ясно
несъгласие, молба, благодарност
формулирани въпроси
• Очакван резултат 3
говорят по теми (някои
• следват и дават несложни
ориентирани към испаноезичния
инструкции
свят): аз и моето семейство;
5. Служат си с
моето тяло (външен вид, здраве);
елементарни езикови
моето училище, моят ден, ние и
средст ва
светът (държави и
националности); свободно време,
• стремят се към коректно
храна и напитки, време (дни и
произношение, интонация
седмици, месеци и сезони),
растителен и животински свят
• използват мимики, жестове • Очакван резултат 4
общуват, изпълнявайки ролята
на събеседник в лични контакти
(приятел, познат), в свободното
време
• Очакван резултат 5
прилагат при говорене
лексико-понятийни структури
за: лични данни; външност,
облекло, здравословно състояние,
дневен режим, броене, числа,
Ученицит е водят кратък
елементарен разговор на
познати теми:

Ученицит е
овладяват нови
грамат ични
понят ия:
• Fonética (modelos
fonológicos –
articulación):
• sonido, acento/
acentuación,
entona ción

На учениците

• Човекът и
природата:

трябва да се даде
възможност да:

• чрез понятия за земя,

• усвояват езика в

вселена, природа,

сътрудничество

заобикаляща среда,

помежду си и в

растения, животни,

атмосфера,
стимулираща
творческите им

човек, хигиена,
екология
• Музика:

възможности

• Gramática

• работят

• чрез понятия за

• Infinitivo

индивидуално, по

ритъм, темпо, мелодия,

• Presente de Indicativo двойки и в групи
• Verbos reflexivos

• общуват в ситуации

• Formas no personales от ежедневието
• Perífrasis verbales

• използват подходящи

• Imperativo positivo,

езикови средства,

2-da persona Sg. y Pl.

произношение,

стилове, музикални
инструменти
• разучаване на песни и
танци на испански език
• запознаване с

интонация

музикалните традиции

Ученицит е

• прилагат някои

на Испания и Латинска

овладяват нови

поведенчески модели

Америка

училище, класна стая, свободно
време, хранителни продукти,
пространство и време,
животински и растителен свят
• Очакван резултат 6
прилагат при говорене
функционалните стойности на
основните граматични норми и
правила, основни
произносителни и интонационни
модели, някои
словообразувателни модели,
глаголни форми и конструкции;
организация във времето

езикови средства за

на общуване,

изразяване на:

характерни за

• saludos/ despedidas

носителите на езика

• preguntas y respuestas • използват мимики,
• presentación,
жестове и някои
descripción (personas y
objetos)
• numerales:
1–1 00
• deseos y gustos
• acuerdo/ desacuerdo
• petición, felicitación,

Ученицит е пишат:
6. Кратки лични
съобщения

7. Кратки писма,
картички
• поздравления
• пожелания
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8. Използват
елементарни езикови
средства, правопис и
пунктуация, които се

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1
пишат: съобщения, картички,
кратки писма
• Очакван резултат 2
прилагат при писане основни
словесни действия за:
представяне, описание,
изразяване на желание, съгласие/
несъгласие, молба, благодарност
• Очакван резултат 3
пишат по теми (някои
ориентирани към испаноезичния
свят): аз и моето семейство;
моето тяло (външен вид, здраве);
моето училище, моят ден, ние и
светът (държави и
националности); свободно време,

Ученицит е

изкуство:
• наблюдателност и
въображение

елементарни
компесаторни

• пространствено

стратегии за

ориентиране

преодоляване на
комуникативни
проблеми

agradecimiento
ЯД РО 4:
П
И
С
А
Н
Е

• Изобразително

• умения за рисуване с
различни материали
• естетически вкус

На учениците

овладяват нови

трябва да се даде

• Домашна техника и

грамат ични

възможност да:

икономика:

понят ия:

• водят кореспонден

• Normas ortográficas:

ция със свои

• sonido/letra, alfabeto

връстници, носители

español, acento

на езика

• Gramática

• работят с учебни

• Infinitivo

речници и граматики

• Presente de Indicativo • използват езикови
• Verbos reflexivos
средства, правопис и
• Formas no personales пунктуация, които се

• усъвършенстване на
координацията и
сръчността
• изработване на
модели
• приготвяне на
кулинарни
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доближават до основните
норми на испанския език

храна и напитки, време (дни и
седмици, месеци и сезони),
растителен и животински свят
• Очакван резултат 4
създават текстове,
изпълнявайки ролята на
адресант, партньор в писменото
общуване с приятели, познати в
сферата на свободното време
• Очакван резултат 5
прилагат при писане лексикопонятийни структури за: свят
лични данни; външност, облекло,
здравословно състояние, дневен
режим, броене, числа, училище,
класна стая, свободно време,
хранителни продукти,
пространство и време,
животински и растителен свят
• Очакван резултат 6
прилагат при писане
функционалните стойности на
основните граматични норми и
правила, някои
словообразувателни модели,
глаголни форми и конструкции;
организация във времето

• Perífrasis verbales

доближават до

специалитети по

• Imperativo positivo,

основните норми на

рецепти на испански

2-da persona Sg. y Pl.

испанския език

Ученицит е
овладяват нови
езикови средства за
изразяване на:
• saludos/ despedidas
• preguntas y respuestas
• presentación,
descripción (personas y
objetos)
• numerales:
1–1 00
• deseos y gustos
• acuerdo/ desacuerdo
• petición, felicitación,
agradecimiento

език
• Физическо
възпитание и спорт:
• хигиена, видове
спортове, създаване на
чувство за екипност,
възпитание на
състезателен дух

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÏÅÒÈ ÊËÀÑ
Ïðîâåðêàòà è îöåíÿâàíåòî íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè å ñúùåñòâåí åëåìåíò è íåäåëèìà ÷àñò îò öÿëîñòíèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ. Â îáó÷åíèåòî ïî ÷óæä åçèê, ó÷èòåëÿò íàáëþäàâà
ðàáîòàòà íà ó÷åíèöèòå è îñúùåñòâÿâà íåïðåêúñíàò è ïðÿê êîíòðîë, êàòî ïðèëàãà îñíîâíèòå ìåòîäè çà òåêóùà è îáîáùàâàùà ïðîâåðêà. Îñíîâíè èçèñêâàíèÿ êúì îöåíÿâàíåòî
íà ïîñòèæåíèÿòà ñà îáåêòèâíîñò, âàëèäíîñò è íàäåæíîñò. Ïðîâåðêàòà è îöåíêàòà íà
êðàéíèòå ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî å ïîä÷èíåíà íà öåëèòå çà V êëàñ, îïèñàíè â Êîëîíà 2
– Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè íà íèâî ó÷åáíà ïðîãðàìà. Àêöåíòúò ñëåäâà äà ñå ïîñòàâÿ âúðõó
ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà êîíêðåòíàòà êîìóíèêàòèâíà öåë. Äîïóñíàòèòå
ãðåøêè ñå êîðèãèðàò äîáðîíàìåðåíî è ñ ïîäõîäÿù òîí ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå íà ïðàâèëíàòà
ôîðìà. Æåëàòåëíî å ó÷èòåëÿò äà íàñî÷âà ó÷åíèêà êúì ñàìîñòîÿòåëíî îòêðèâàíå è êîðèãèðàíå íà ãðåøêèòå è äà òúðñè ïîìîùòà íà îñòàíàëèòå ó÷åíèöè ñ öåë âñè÷êè äà ìîãàò äà
ãè îñìèñëÿò è îòñòðàíÿò.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå îöåíÿâàò íà ôóíêöèîíàëíî ðàâíèùå êàòî ôîðìèðàíî
ïðîäóêòèâíî è ðåöåïòèâíî ðå÷åâî ïîâåäåíèå, êîåòî ïðåäïîëàãà èçãðàäåíè óìåíèÿ çà:
• èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò êðàòêè óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå
• ÿñíî è òî÷íî ôîðìóëèðàíå íà ìèñúëòà (óñòíî è ïèñìåíî) â ðàìêèòå íà óñâîåíîòî
• àäåêâàòíî ðåàãèðàíå íà âúïðîñè è èçêàçâàíèÿ
• êîíêðåòíè èçêàçâàíèÿ ïî èçó÷åíè òåìè
• åçèêîâà êîðåêòíîñò
• ïðèëàãàíå íà êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè.
Îñîáåíî âàæíî å ôîðìèòå íà îöåíÿâàíå äà áúäàò ðàçíîîáðàçíè, äà îò÷èòàò ñèñòåìíî
ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â ðàçëè÷íèòå äåéíîñòè íà ðàâíèùå çíàíèÿ è óìåíèÿ è äà ñå
ïðèëàãàò åäèííè êðèòåðèè ïðè îôîðìÿíå íà îöåíêàòà. Ó÷èòåëÿò òðÿáâà äà âçèìà ïîä
âíèìàíèå îòíîøåíèåòî íà ó÷åíèêà êúì ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è äà îöåíÿâà ó÷àñòèåòî ìó â
ðàçëè÷íè ôîðìè íà ðàáîòà:
• â ÷àñà (ñ öåëèÿ êëàñ, â ãðóïà, ïî äâàìà, ñàìîñòîÿòåëíî);
• èçïúëíåíèå íà äîìàøíè ðàáîòè;
• ðàçðàáîòâàíå íà ìàòåðèàëè ïî ïðîåêòè;
• èíäèâèäóàëíè ïðîÿâè è äð.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå ïðîâåðÿâàò è îöåíÿâàò ïåðèîäè÷íî. Çàäà÷è çà ïðîâåðêà ñà ñ ðàçëè÷íî ñúäúðæàíèå è ïðîäúëæèòåëíîñò. Â ïî-ãîëÿìà ñòåïåí ñëåäâà äà ñå ðàç÷èòà íà ïðîâåðêèòå íà ôóíêöèîíàëíî íèâî (çàäà÷è çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî íà ïðî÷åòåí èëè ïðîñëóøàí òåêñò; ó÷àñòèå â äèàëîã; èçãðàæäàíå íà òåêñò ïî êàðòèíà, ñåðèÿ îò
êàðòèíè, êëþ÷îâè äóìè; ïèñàíå íà ëè÷íî ïèñìî ïî çàäàäåíè âåðáàëíè îïîðè), ïðîâåðÿâàùè ñâúðçàíèòå ñ îñíîâíèòå öåëè íà îáó÷åíèåòî êîìóíèêàòèâíè ñïîñîáíîñòè íà ó÷åíèêà. Ñòðóêòóðíèòå òåñòîâè çàäà÷è, êîèòî ñå ïðèëàãàò â ó÷åáíàòà ïðàêòèêà, èìàò áåçñïîðíî ñâîåòî çíà÷åíèå, áåç ðàçáèðà ñå äà áúäàò íàäöåíÿâàíè, òúé êàòî òå ïðîâåðÿâàò è
îöåíÿâàò äîêîëêî å óñâîåíî åçèêîâîòî ñúäúðæàíèå, êîåòî íå å ðàâíîçíà÷íî íà ôîðìèðàíè óìåíèÿ çà ñëóøàíå, ãîâîðåíå, ÷åòåíå è ïèñàíå. Òúé êàòî ó÷åáíàòà ïðîãðàìà çà ïåòè
êëàñ íå ïðåäâèæäà çàäà÷è çà ïðåâîä, òå ñà íåïðèëîæèìè è êàòî ôîðìà çà ïðîâåðêà è
îöåíÿâàíå íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå. Äèêòîâêàòà ñå ïðèëàãà êàòî òðåíèðîâú÷íî
óïðàæíåíèå â ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî ñ öåë îâëàäÿâàíå è óñúâúðøåíñòâàíå íà ïðàâîïèñíèòå óìåíèÿ. Òÿ ìîæå äà áúäå âêëþ÷åíà è êàòî åëåìåíò îò ïðîâåðêàòà, íî íåéíèÿò äÿë
ïðè ôîðìèðàíå íà êðàéíàòà îöåíêà ùå áúäå ïî-ìàëúê â ñðàâíåíèå ñ åëåìåíòèòå ïðîâåðÿâàùè êîìóíèêàòèâíàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå. Â çàäà÷èòå çà ïðîâåðêà íå áèâà äà
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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 ÏÎ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÏÅÒÈ ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî âòîðè ÷óæä åçèê çàïî÷âà â ïåòè êëàñ è èìà ñâîèòå ñïåöèôè÷íè îñîáåíîñòè. Ïåðèîäúò íà îãðàìîòÿâàíå å ðàçëè÷åí îò òîçè, êîéòî å íåîáõîäèì çà ïúðâèÿ ÷óæä
åçèê, òúé êàòî ó÷åíèöèòå ñà çàïîçíàòè âå÷å ñ ëàòèíñêàòà àçáóêà. Òå òðÿáâà äà óñâîÿò ñàìî
íÿêîè ðàçëè÷èÿ â çâóêîâî-áóêâåíèòå ñúîòíîøåíèÿ è ïðîèçòè÷àùèòå îò òîâà îñîáåíîñòè
ïî îòíîøåíèå íà ïðîèçíîøåíèåòî è ïðàâîïèñà.
Çà ðåàëèçèðàíå íà öåëèòå è çà ïîñòèãàíå íà ïëàíèðàíàòà êîìïåòåíòíîñò â îáó÷åíèåòî
ñå ïðåïîðú÷âà ïðèëàãàíåòî íà îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà êîìóíèêàòèâíèÿ ïîäõîä, óòâúðäèë ñå ïî áåçñïîðåí íà÷èí êàòî âîäåù ïîäõîä â ñúâðåìåííèÿ åòàï íà ðàçâèòèå íà ìåòîäè÷åñêàòà íàóêà. Îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíàòà äåéíîñò ñëåäâà äà îòãîâàðÿ íà ïîòðåáíîñòèòå
íà ó÷åíèöèòå îò îáùóâàíå íà åçèêà, ñ îðèåíòàöèÿ êúì ïðèëîæåíèåòî ìó çà ðåøàâàíå íà
êîíêðåòíè êîìóíèêàòèâíè ïðîáëåìè. Ìîòèâàöèÿòà íà ó÷åíèöèòå å íåîáõîäèìî óñëîâèå
çà óñïåøíî óñâîÿâàíå íà åçèêà è ðåàëèçèðàíå íà ôèíàëíèòå öåëè êîíêðåòíî îïèñàíè â
ðàçðàáîòåíàòà ïðîãðàìà. Ìîòèâèðàùèòå äåéíîñòè ïðåäëîæåíè îò ó÷èòåëÿ òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èíòåðåñèòå íà ó÷åíèöèòå è äà áúäàò ñúîáðàçåíè ñ íèâîòî íà âëàäååíå íà åçèêà.
Ðàáîòàòà â êëàñíàòà ñòàÿ òðÿáâà äà ñå îðãàíèçèðà òàêà, ÷å ó÷åíèöèòå äà áúäàò ñïîêîéíè,
äà ñå ÷óâñòâàò êîìôîðòíî, à àòìîñôåðàòà è ñúçäàäåíèòå óñëîâèÿ äà äîáëèæàò ìàêñèìàëíî ó÷åáíèòå äåéíîñòè è âçàèìîäåéñòâèåòî ìåæäó ó÷åíèöèòå äî ðåàëíèòå ñèòóàöèè íà
îáùóâàíå è ìîäåëè íà ïîâåäåíèå. Íà ó÷åíèêà òðÿáâà äà ñå äàäå âúçìîæíîñò äà îñúçíàå
åçèêà è äà ïðîÿâè æåëàíèå äà ñå èçðàçÿâà îòíîñèòåëíî ïðàâèëíî ñ öåë äà óñòàíîâè êîíòàêò è äà ðåàëèçèðà âúçìîæíî íàé-ïúëíîöåííî êîìóíèêàòèâíèòå ñè íàìåðåíèÿ.
Îáó÷åíèåòî â V êëàñ ñå õàðàêòåðèçèðà ñ òåìàòè÷íà îðãàíèçàöèÿ íà ó÷åáíèÿ ìàòåðèàë. Âñÿêà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêà åäèíèöà ñëåäâà äà áúäå ñòðóêòóðèðàíà è ðàçðàáîòåíà ïî
íà÷èí ñúîòâåòñòâàù íà çíà÷èìîñòòà è îáåìà íà ðàçãëåæäàíàòà òåìà. Ïðè âúâåæäàíå íà
ãðàìàòè÷íèÿ ìàòåðèàë ñå ñëåäâà öèêëè÷íà ïðîãðåñèÿ, ò.å. ÿâëåíèåòî ñå ïðåäñòàâÿ êàòî
ëåêñèêà â åäèí íà÷àëåí åòàï, ñëåä òîâà ñå èçâåæäà íà åëåìåíòàðíî ðàâíèùå, áåç äà ñå
èç÷åðïâà è âúâ âñÿêî ñëåäâàùî íèâî ñå äîðàçâèâà, îáîãàòÿâà è óñúâúðøåíñòâà êàòî åçèêîâè çíàíèÿ è óìåíèÿ.
Âîäåùè â ó÷åáíèÿ ïðîöåñ ñà ñëîâåñíèòå äåéñòâèÿ, ïîíÿòèÿòà, òåìàòèêàòà, òåêñòîâèòå
ðàçíîâèäíîñòè, ñôåðèòå, ðîëèòå è ìåñòàòà íà îáùóâàíå, è òÿõíàòà ðåàëèçàöèÿ ìîòèâèðà
íåîáõîäèìîñòòà îò ðàçêðèâàíå íà ôóíêöèîíàëíèòå ñòîéíîñòè íà åçèêîâèòå è íååçèêîâèòå èçðàçíè ñðåäñòâà. Óñâîÿâàíåòî íà åçèêîâèÿ ìàòåðèàë (ôîíåòèêà, ëåêñèêà, ãðàìàòèêà,
ñëîâîîáðàçóâàòåëíè âúçìîæíîñòè) ñå îñúùåñòâÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ êîìóíèêàòèâíèòå
ïîòðåáíîñòè â êîíêðåòíèòå ñèòóàöèè íà îáùóâàíå. Íåîáõîäèìî å äà ñå ðàçâèâà ñïîñîáíîñò çà ïîäáîð è ïðèëàãàíå, â óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà, íà åçèêîâè çíàíèÿ, îòãîâàðÿùè
àäåêâàòíî íà ñèòóàöèÿòà è èçèñêâàíèÿòà çà ðàçáèðàíå è ñúçäàâàíå íà òåêñòîâå.
Â ïðîöåñà íà îáó÷åíèå, ïðåïîäàâàíåòî è íåîáõîäèìèòå îáÿñíåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò
ïðåäèìíî íà åçèêà. Â ñúïîñòàâèòåëåí ïëàí ìîãàò äà áúäàò ïðåäñòàâåíè ÿâëåíèÿòà, òúæäåñòâåíè ñ ðîäíîåçèêîâèòå èëè îñîáåíîñòèòå, êîèòî ñà ïîòåíöèàëåí ôàêòîð çà ïîðàæäàíå íà èíòåðôåðåíöèÿ. Ïðè âúâåæäàíå íà íîâàòà ëåêñèêà ó÷èòåëÿò ïðèëàãà ðàçëè÷íè ìåòîäè è ïîõâàòè – îíàãëåäÿâàíå, ñëîâåñíî îïèñàíèå, ñèíîíèìè, àíòîíèìè, åçèêîâà äîãàä10

êà â ðàìêèòå íà êîíòåêñòà. Äîïóñòèìà å óïîòðåáàòà íà ðîäíèÿ åçèê â ñëó÷àèòå, êîãàòî òîé
ñå ÿâÿâà íàé-ïîäõîäÿùîòî ñðåäñòâî çà ðàçêðèâàíå ñúäúðæàíèåòî íà äóìàòà, èçðàçà, ôðàçàòà, èçðå÷åíèåòî, íî íå è íà öÿëîñòåí òåêñò. Òåêñòîâåòå íå ñå ïðåâåæäàò îò è íà åçèêà.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå äàâà çíàíèÿ çà åçèêà, çà áèòà è êóëòóðàòà íà ñòðàíèòå è íàðîäèòå, êîèòî ãî ãîâîðÿò. Ñòðàíîâåäñêàòà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷åíà â ðàçãëåæäàíèòå òåìè, ñå
èíòåðïðåòèðà â äóõà íà ìåæäóêóëòóðíîòî îáó÷åíèå, êàòî ñå ïðàâÿò ñðàâíåíèÿ ñ áúëãàðñêèÿ áèò è êóëòóðà. Ñîöèîêóëòóðíèòå àñïåêòè ñå âúçïðèåìàò êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò îáó÷åíèåòî è îâëàäÿâàíåòî íà åçèêà. Ñúçäàâà ñå óñåò êúì ñîöèîêóëòóðíèÿ êîíòåêñò è êúì
êîìóíèêàòèâíèÿ åôåêò îò èçïîëçâàíèòå åçèêîâè ñðåäñòâà. Ó÷åíèöèòå ôîðìèðàò óìåíèÿ
çà ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå è ïðèëàãàíå íà ñòðàòåãèè â îáùóâàíåòî. Îòäàâàò ñå ïðåäïî÷èòàíèÿ íà àâòåíòè÷íèòå òåêñòîâå çà ñëóøàíå è ÷åòåíå.
Ïðèëàãàíåòî íà ðàçëè÷íè ìåòîäè è ïîõâàòè çà ðåàëèçèðàíå íà ïðîãðàìíèòå öåëè ñå
îïðåäåëÿ îò êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ íà îáó÷åíèå è èíäèâèäóàëíèòå îñîáåíîñòè, èíòåðåñè,
æåëàíèÿ è ïîòðåáíîñòè íà îáó÷àâàíèòå. Îâëàäÿâàíåòî íà æåëàíàòà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íàñî÷âà óñèëèÿòà íà ó÷åíèöèòå, îò åäíà ñòðàíà, êúì ïðîäóêòà íà ðå÷òà –
ðàçáèðàíå è ñúñòàâÿíå íà òåêñòîâå â ñúîòâåòñòâèå ñ êîìóíèêàòèâíèòå íàìåðåíèÿ è, îò
äðóãà, êúì ñàìèÿ ïðîöåñ íà óñâîÿâàíå íà çíàíèÿòà è èçãðàæäàíå íà óìåíèÿòà, ñ êîåòî ñå
ïîñòàâÿò èçèñêâàíèÿ çà îâëàäÿâàíå íà ó÷åáíè ñðàòåãèè, âêëþ÷åíè â ïîñòàíîâêàòà „äà ñå
ó÷èì êàê äà ó÷èì“. Àâòîíîìèÿòà íà ó÷åíèêà â ïðîöåñà íà óñâîÿâàíå íà ÷óæäèÿ åçèê å
ðàâíîçíà÷íà íà ñïîñîáíîñòòà äà âçåìà ðåøåíèÿ, äà ïîåìà îòãîâîðíîñòè, äà ó÷àñòâà â
èíòåðàêòèâíèòå äåéíîñòè, âëîæåíè â îáó÷åíèåòî, ñàìîñòîÿòåëíî äà êîíòðîëèðà è îöåíÿâà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè.
Ïðèëàãàò ñå óòâúðäåíèòå â ïðàêòèêàòà ñîöèàëíè ôîðìè íà ðàáîòà: ïî äâîéêè, ïî
ãðóïè, èíäèâèäóàëíà äåéíîñò è ôðîíòàëíî îáó÷åíèå. Îòäàâà ñå ïðåäïî÷èòàíèå íà äèäàêòè÷íè èãðè, íà ñâîáîäíèòå ðàçãîâîðè è íà çàäà÷èòå çà ñàìîñòîÿòåëíî èçðàçÿâàíå â ïèñìåíà ôîðìà. Çà ðàçâèòèå íà ðåöåïòèâíèòå óìåíèÿ (ñëóõîâè è ÷åòèâíè) ñå èçïîëçâàò
àâòåíòè÷íè òåêñòîâå è óïðàæíåíèÿ çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî.
Ó÷èòåëÿò íå áèâà äà ñå ÷óâñòâà îãðàíè÷åí è çàäúëæåí äà ðàáîòè ñàìî ñ ó÷åáíèÿ
êîìïëåêò. Òîé ìîæå è òðÿáâà äà ïîäõîæäà òâîð÷åñêè, êàòî ïîëçâà èíôîðìàöèÿ è ìàòåðèàëè îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè.
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