УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА V И VI 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 и отговаря на препоръката на Общата
европейска рамка за езиците и на Съвета на Европа „да се придобият основни
познания поне на два чужди езика от най-ранно детство“.
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 стратегии и техники на учене на
чужд език. Работата в V–VI 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 въображението им и творческия
подход, да се работи в приятна атмосфера, целенасочено да се развиват стратегии
за самостоятелно учене и да се избегне прекаленото натоварване при обучението
по втори чужд език.
Обучението по втори чужд език допринася за развитието на чуждоезикова
компетентност чрез осъзнаване на приликите и разликите между изучаваните
чужди езици и българския език и полага основите на многоезичност.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК В ПЕТИ И ШЕСТИ
КЛАС
Обучението по втори чужд език в пети и шести клас има следните цели:
1. ОБЩИ ЦЕЛИ
• Създаване на предпоставки за възпитание в многоезичност.
• Разширяване и обогатяване на общата и езиковата култура на учащия се.
• 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.
• Изграждане на толерантност при осъзнаване на общото и различното в
чуждата и родната култура.
• Създаване на готовност за междукултурно общуване.
• Стимулиране интереса на ученика към страните, в които се говори чуждият
език и
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êúì ñàìîñòîÿòåëíî 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 îâëàäÿâàíåòî íà âòîðèÿ ÷óæä åçèê.
• Óñâîÿâàíå 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 â 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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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК КАТО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ЗА V КЛАС
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра на Очаквани резултати по ядра на
учебно- ниво учебна програма
( V клас – втори чужд език)
то
съдържание
Ученикът:
С
Л
У
Ш
А
Н
Е

І ІV. Учебно съдържание (теми, словесни действия, езикови средства, контекст и дейности,
междупредметни връзки)

Очаквани резултати
по теми
(словесни дейности и
социокултурни
аспекти)
А.Учениците трябва
да усвоят свързаните с
• разбира основната информация от посочените тематични
области понятийни и
кратки несложни текстове
социокултурни знания
(диалози, разказчета, анекдоти,
стихотворения), формулирани на и речеви умения, които
да използват в учебна
стандартен език и прочетени
бавно, с ясна дикция и стандартно обстановка и при
реално общуване.
произношение;
• разбира въпроси, указания и
Аз и другите
кратки съобщения на учителя,
реплики на свои връстници,
име, възраст, пол;
свързани с ежедневието, ако се
дом, семейство;
говори бавно и ясно и реагира
• приятели.
адекватно на тях;
• свързва слухов и зрителен образ,
Светът около мен
разпознава някои от основните
интонационни модели;
родно място;
• използва компенсаторни
природа;
стратегии за разбиране на
• месеци, годишни
непознати думи, като:
времена.
съблюдава жестовете и мимиката на
говорещия;

Основни нови понятия
(езикови средства)

Контекст и
дейности

Възможности за
междупредметни
връзки

Учениците трябва да
усвоят посочените
езикови средства, които
да употребяват активно
за осъществяване на
словесните действия:

Във връзка с
общите цели
на обучението
в
прогимназиалния етап и с
целите на
обучението по
втори чужд
език на
учениците
трябва да се
даде
възможност
да:
• учат в
приятна и
предразполагаща
атмосфера;
• слушат
оригинална
немска реч;

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

Фонетика: Отворени
и затворени,
дълги и кратки
гласни:
дифтонги;
palatales l;
Der Hauchlaut h, ich-Laut,
ach – Laut, Dehnungsh;
ng;
звучни и беззвучни
съгласни;
ударение на думата;
интонация.

Български език и
литература
• опора върху
придобитите знания
и умения по роден
език за езика като
система;
• проблеми на
интерференцията;
• разширяване на
социокултурните
познания, свързани с
национални
традиции,
обичаи, ценности;
• литературни
жанрове и
произведения.
Първи чужд език
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се ориентира по интонацията;
се ориентира по контекста;
се ориентира по интернационални
думи ;
се ориентира по съпътстващите
/фоновите/ шумове и звуци.

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

Моят ден
части на деня, часовник
(кръгъл и половин
час, минути);
храни и напитки;
здравословно
състояние;
в училище (дейности,
***
седмична програма,
дава кратка информация за себе си и
предпочитани
околните;
води кратък разговор в ограничен
учебни предмети);
кръг ежедневни ситуации, в които свободно време (хоби,
спорт; домашни
задава и отговаря на конкретни,
любимци; дейности
несложни и ясно формулирани
у дома).
въпроси;
• дава и следва някои несложни
Празници
указания;
• рожден ден;
• изразява желание да получи
информация в разговор на
• Коледа;
познати теми;
• Великден.
говори кратко за настоящи и бъдещи
събития;
Числа
описва хора и предмети /5 – 6
• числителни бройни
изречения/;
до 100;
усвоява произношението и
• аритметични
интонацията в степен, която не
действия /до 100/;
затруднява общуването;
прилага вербални и невербални
Б. Учениците трябва
компенсаторни стратегии за
да усвоят:
преодоляване на комуникативни
1. Езиковата
проблеми, като:
реализация на основни

Граматика
Verb
• Konjugation im
Präsens (regelmäßige
und unregelmäßige
Verben, trennbare
Verben – einige öfter
auftretende Verben;
• Modalverben “mögen”
/1.,2. und 3. Pers. Sg./,
„möchte“; “können”,
„müssen“);
• Imperativ
(рецептивно).

• работят в

различни
социални
форми (по
двойки, по
групи,
индивидуал
но, всички
заедно);
• участват в
езикови
игри и
състезания;
• развиват
стратегиите

Substantiv
• Substantive mit dem
bestimmten und
unbestimmten Artikel
(N., Akk.,)

си за учене

Pronomen
• Personalpronomen (N.,
Akk.)
• Possessivpronomen
(N., Akk.,)

се на своя

Adjektiv
• prädikativer Gebrauch.

чужд език;

на чужд
език,
базирайки
опит от
изучаване
на първия
• правят
сравнения с

•
•

•

•

стратегии на учене;
граматически и
лексикални
съответствия и
различия;
умения за работа с
речник, интернационални думи,
социокултурни
връзки;
Понятиен апарат.

Математика
• понятия за
естествени числа,
действия с тях;
• дати;
• мерни единици;
• геометрични фигури;
• сравнения;
• логически изводи.
История и цивилизация
• понятия за
общество,
религия,
символи,
празници,
традиции.
География и икономика
• понятия за посоки на
света, географска
карта, климат.
Човекът и природата
• понятия за земя,
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използва мимики и жестове;
използва несложни описания;
търси помощ от събеседника и др.
***

Ч
Е
Т
Е
Н
Е

Ограмотяване:
запознава се с правилата за
фонетично съответствие на
немските букви и
буквосъчетания, с различните
видове интонационни модели;
разбира основната информация от
кратки текстове, съобразени с
възрастта и езиковото му ниво,
написани на стандартен език
(лични писма, поздравителни
картички, комикси, откъси от
разкази);
намира конкретна информация в
указания в учебния комплект, в
учебни справочници;
• ориентира се в текстове, като
използва компенсаторни
стратегии:
разбира интернационална лексика,
опира се на илюстрации;
ориентира се по заглавието и контекста.

***
Ограмотяване:

словесни действия:
grüßen, begrüßen, sich
verabschieden;
sich/jemanden vorstellen;
benennen, aufzählen;
bejahen, verneinen;
bitten, sich bedanken;
gratulieren;
• sich entschuldigen;
Wissen/ Nichtwissen
ausdrücken;
Verstehen/
Nichtverstehen
signalisieren;
• Vorliebe/Abneigung
äußern;
• Informationen
erfragen/geben;
Beschreiben;
Erzählen;
Anrede und Schluss in
Briefen und
Grußkarten.
2. Социокултурни
аспекти

Negation
• keinö
• nicht, nein.
Präpositionen
• Präpositionen mit dem
Akkusativ – „für“,
„ohne“, „um“;
• „zu“, „bei“, „von“,
„mit“+ Eigenname;
• „nach“, „aus“ + Ort;
• Ausdrücke: „zu
Hause“, „nach Hause“.
Satz
• Aussagesatz;
• Fragesatz.
Konjunktionen “und”,
„aber“.
Wortstellung
• Zweitstellung;
• Erststellung;
• Satzklammer.

3. Словообразуване
празници и традиции на
• Komposita
немскоговорящите
страни;
4. Лексика
опазване на околната

българския
език и с
първия
чужд език;
• се включват
в
свободноиз
бираема
работа по
интереси;
• ползват
справочници и
речници;
• развиват
умения за
обективна
оценка и
реална
самооценкa.
Препоръчително е в
учебния
процес
учителят да
включва в
работата си
допълнителни
материали –
собствени и

•

•
•

вселена;
природа,
заобикаляща среда,
растения, животни,
човек;
хигиена;
екология.

Музика
• понятия за ритъм,
темпо, мелодия,
стилове, музикални
инструменти;
• разучаване на песни;
Изобразително изкуство
• наблюдателност;
• творчество и
въображение;
• пространствено
ориентиране;
• естетически вкус и
култивиране на
възприятието.
Домашна техника и
икономика
• усъвършенстване на
координацията и
сръчността;
• изработване на
модели;
• приготвяне на
кулинарни
специалитети.
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П
И
С
А
Н
Е

запознава се с немската азбука,
изучава и прилага правилата на
немския правопис в рамките на
изучаваната лексика;
пише кратки биографични данни;
пише кратък текст с определена
комуникативна задача: лично
писмо, поздравителна картичка;
съставя кратки разказчета /6 -7
изречения/:
по опорни думи;
по картина;
използва прости езикови средства,
правопис и пунктуация, които не
затрудняват разбирането;
използва справочници, приложени в
учебния комплект.

среда;
социално поведение –
норми на поведение
в различни
ситуации, етикет;
прилики и различия на
културите;

В края на пети клас
учениците трябва да
владеят активно около
250 лексически единици,
подбрани с оглед на
темите и словесните
действия.
4. Правопис
Работи се върху
усвояване на нормите на
немския правопис
съгласно правописната
реформа:
♦ Правописни
особености:
Ä,ä,Ü,ü,Ö,ö, ei, ie, ai,
au, eu, äu,sp,st, ch,
sch, tsch, chs, ts, tz, ig, qu, ck, s, ß,ss, eh,
ah, ih, oh, uh, ieh,
двойни съгласни,
изписване на думите
с малка и главна
буква;
• пунктуация в
простото и в
сложното изречение.

материали от
различни
източници
/интернет,
учебни
помагала,
вестници и
списания,
подходящи за
възрастта на
учениците и
др./

Физическо възпитание и
спорт
• хигиена;
• видове спорт;
• създаване на чувство
за екипност;
• възпитание на
състезателен дух;

По възможност
учениците да
използват новите
технологии за
информация и
комуникация в
обучението по
немски език.
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ІІІ. Очаквани резултати
Ядра на Очаквани резултати по ядра на
учебно- ниво учебна програма
(VI клас – втори чужд език)
то
съдържание
Ученикът:
С

•

Л
У
Ш
А

•

Н
Е
•
•
-

І ІV. Учебно съдържание (теми, словесни действия, езикови средства, контекст и дейности,
междупредметни връзки)

Очаквани резултати
по теми
(словесни дейности и
социокултурни
аспекти)
А.Учениците трябва
да усвоят свързаните с
разбира основната информация от посочените тематrчни
области понятийни и
кратки несложни текстове
(разказчета, анекдоти, приказки), социокултурни знания
формулирани на стандартен език и и речеви умения, които
да използват в учебна
прочетени с умерено темпо,
стандартно произношение и ясна обстановка и при
реално общуване.
дикция ;
разбира въпроси, указания и не
Аз и другите
дълги съобщения на учителя,
реплики на свои връстници,
Светът около мен
свързани с ежедневието, ако се
• родина, място на
говори ясно с умерено темпо и
живеене;
реагира адекватно на тях;
•
природа;
свързва слухов и зрителен образ,
разпознава основните
• месеци.
интонационни модели;
Моят ден
използва компенсаторни
стратегии за разбиране на
• хигиена, здраве
/начин на живот,
непознати думи, като:
съблюдава жестовете и мимиката
храна/;
на говорещия;

Основни нови понятия
(езикови средства)

Контекст и
дейности

Възможности за
междупредметни връзки

Учениците трябва да
усвоят посочените
езикови средства, които
да употребяват активно за
осъществяване на
познатите словесни
действия:
1. Фонетика:
Продължава работата
върху произношението и
интонацията.
• Отворени и затворени,
дълги и кратки гласни;
• Дифтонги;
• Палатално l;
• Der Hauchlaut h, ichLaut, ach – Laut,
Dehnungs – h;
• ng;
• Звучни и беззвучни
съгласниö
• Ударение на думата;

Във връзка с
общите цели на
обучението в
прогимназиалн
ия етап и с
целите на
обучението по
втори чужд
език на
учениците
трябва да се
даде
възможност
да:
• учат в
приятна и
предразполагаща
атмосфера;
• слушат
оригинална
немска реч;
• работят в

Изучаването на
немски език
предоставя
възможности за
използване и
създаване на връзки
между изучаваните в
шести клас предмети,
както следва:
Български език и
литература
• опора върху
придобитите
знания и умения
по роден език;
• проблеми на
интерференцията;
• Разширяване на
социокултурните
познания,
свързани с
национални
традиции,
обичаи, ценности;
• Литературни
жанрове и
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Г
О
В
О

•
•

Р
Е
Н

•
•

Е
•
•
•
•

се ориентира по интонацията;
• в училище;
се ориентира по контекста;
• свободно време
се ориентира по интернационални
(хоби, музика,
думи ;
спорт; мода; помощ
се ориентира по съпътстващите
у дома).
/фоновите шумове и звуци.
Ваканция и пътуване
***
дава кратка информация за себе
Празници
си и околните;
• рожден ден;
води недълъг разговор в
• 6.декември
сравнително ограничен кръг
(Nikolaustag);
ежедневни ситуации, в които
• Коледа и др.
задава и отговаря на конкретни,
несложни и ясно формулирани
Числа
въпроси;
• Числителни редни до
дава и следва несложни указания;
31.
изразява желание да получи
информация в разговор на
Б. Учениците трябва
познати теми;
да усвоят:
говори накратко за настоящи,
1. Езиковата
бъдещи и минали събития;
реализация на основни
описва хора и предмети /7 – 8
словесни действия:
изречения/;
• grüßen, begrüßen,
усвоява произношението и
sich verabschieden;
интонацията в степен, която не
затруднява общуването;
• sich/jemanden
прилага вербални и невербални
vorstellen;
компенсаторни стратегии за
преодоляване на комуникативни
• benennen, aufzählen;

•

Интонация различни
видове изречения.

2. Граматика
Verb
• Modalverben: können,
wollen, müssen);
• Imperativ;
• Perfekt mit “sein” und
”haben” einiger öfter
gebrauchter Verben;
• Präteritum von “sein”,
und „haben“.

•

•

•

Substantiv
• Substantive mit dem
bestimmten und
unbestimmten Artikel
(Dativ)
Pronomen
• Personalpronomen
(Dativ)
• Possessivpronomen
(Dativ)
• das unpersönliche “es”.

•

различни
социални
форми (по
двойки, по
групи,
индивидуал
но, всички
заедно);
участват в
езикови игри
и
състезания;
участват в
малки
проекти;
развиват
стратегиите
си за учене
на чужд
език,
базирайки се
на своя опит
от изучаване
на първия
чужд език;
правят
сравнения с
българския
език и с
първия чужд
език;

произведения.
•
•

•

•
•

Първи чужд език
стратегии и
техники на учене;
граматически и
лексикални
съответствия и
различия между
първи и втори
чужд език;
умения за работа
с речник,
интернационални думи,
социокултурни
връзки;
изграждане на
многоезиково и
интеркултурно
съзнание.

Математика
• понятия за
естествени числа,
действия с тях;
• мерни единици;
• геометрични
фигури;
• сравнения;
• логически
изводи.
История и
цивилизация
• понятия за
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-

проблеми, като:
•
използва мимики и жестове;
•
използва несложни описания;
търси помощ от събеседника и др. •

Ч
Е
Т
Е

•

Н
Е

•
-

разбира основната информация от
кратки текстове, съобразени с
възрастта и езиковото му ниво,
написани на стандартен език
(лични писма, поздравителни
картички, покани, съобщения,
комикси, откъси от разкази /
приказки);
намира конкретна информация в
указания в учебния комплект, в
учебни справочници, в кратки
несложни упътвания към игри;
ориентира се в текстове, като
използва компенсаторни
стратегии:
разбира интернационална
лексика;
опира се на илюстрации;
ориентира се по заглавието и
контекста.

bitten, sich bedanken;
gratulieren, Glück
wünschen;

***
•

bejahen, verneinen;

•

sich entschuldigen,
Bedauern
ausdrücken;

•

Wissen/ Nichtwissen
ausdrücken;

•

Verstehen/

Adjektiv
• prädikativer Gebrauch.
Präpositionen
• Wechselpräp.
(Akk./Dativ) – in, an,
auf;
• Präpositionen mit dem
Dativ – „bei „mit“,
„von“, “zu“,“ nach“).
Satz
• Aussagesatz;
• Fragesatz;
• Aufforderungssatz.

Nichtverstehen
signalisieren;
• nach der Richtigkeit
fragen;
•

Vorliebe/Abneigung
äußern;

•

Informationen
erfragen/geben;

•

Auffordern;

•

Beschreiben;

Konjunktionen „denn“,
„oder“.
Wortstellung
• Zweitstellung;
• Erststellung;
• Satzklammer.
3. Словообразуване
• Komposita.
4. Лексика
В края на шести клас
учениците трябва да

• се включват

в
свободноизб
ираема
работа по
интереси;
• ползват
учебни
справочници и
речници;
• развиват
умения за
обективна
оценка и
реална
самооценкa
(напр. чрез
портфолио);
• развиват
умения за
самостоятел
но учене.
Препоръчително е в
учебния
процес
учителят да
включва в
работата си

•

•

•

общество,
религия,
символи,
празници,
традиции;
толерантност
и
приемственос
т;
гледни точки
при
тълкуване на
исторически
събития;
история на
ежедневието.

География и
икономика
• понятия за
посоки на света;
• географска,
политическа и
икономическа
карта,
• климат.
Човекът и природата
• понятия за земя,
вселена, космос,
планети;
• природа,
заобикаляща
среда, растения,
животни, човек;
• хигиена;
• екология.
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П

•
•

И
С

•

А
Н

•

Е
•

***
пише кратки биографични данни;
пише недълъг текст с определена
комуникативна задача:
съобщение, лично писмо,
поздравителна картичка, покана;
съставя кратки разказчета /10-тина
изречения/:
- по опорни думи;
- по картина/серия от картини;
използва прости езикови
средства, правопис и пунктуация,
които не затрудняват
разбирането;
използва учебна справочна
литература.

•

Erzählen.

2. Социокултурни
аспекти
•

празници и
традиции на
немскоговорящите
страни;

•

опазване на
околната среда;

•

норми на поведение,
етикет;

•

култура и религия.

владеят активно около 500
лексически единици,
подбрани с оглед на
темите и словесните
действия, от които 250 са
нови за шести клас.
4. Правопис
Продължава работата
върху усвояване на
нормите на немския
правопис съгласно
правописната реформа:
♦

Правописни особености:
Ä,ä,Ü,ü,Ö,ö, ei, ie, ai, au, eu,
äu,sp,st, ch, sch, tsch, chs, ts,
tz, -ig, qu, ck, s, ß,ss, eh, ah,
ih, oh, uh, ieh, двойни
съгласни, изписване на
думите с малка и главна
буква.

• пунктуация в простото
и в сложното
изречение.

допълнителни
материали –
собствени и
материали от
различни
източници
/интернет,
учебни
помагала,
вестници и
списания,
предназначен
и за тяхната
възраст и др./.

Музика
• понятия за ритъм,
темпо, мелодия,
стилове,
музикални
инструменти;
• музикални
периоди и
традиции.
Изобразително
изкуство
• наблюдателност;
• творчество и
въображение;
• пространство;
• цветове;
• естетически вкус.
Домашна техника и
икономика
• усъвършенстване
на координацията
и сръчността;
• изработване на
модели.
Физическо
възпитание и спорт
• хигиена;
• видове спорт;
• екипност;
• възпитание на
състезателен дух.
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По възможност
учениците да
използват новите
технологии за
информация и
комуникация в
обучението по
немски език.
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V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ
ÍÀ Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÊÀÒÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÏÅÒÈ È ØÅÑÒÈ 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 íàäåæäíîñò. Ïðîâåðêàòà è îöåíêàòà
íà êðàéíèòå ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî å ïîä÷èíåíà íà öåëèòå â V–VI êëàñ, îïèñàíè â
Êîëîíà 2 – Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè íà íèâî ó÷åáíà ïðîãðàìà.
Ïðè ïðîâåðêàòà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå â ïåòè è øåñòè êëàñ àêöåíòúò òðÿáâà
äà ñå ïîñòàâÿ âúðõó ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà kîíêðåòíè êîìóíèêàòèâíè öåëè. Äîïóñíàòèòå ãðåøêèòå ñå êîðèãèðàò ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå íà ïðàâèëíàòà ôîðìà.
Æåëàòåëíî å ó÷èòåëÿò äà ïîìàãà íà ó÷åíèöèòå ñàìè äà îòêðèâàò ãðåøêèòå ñè è äà ïðîÿâÿâàò äîáðîíàìåðåíîñò ïðè âçàèìíî êîðèãèðàíå. Áè ñëåäâàëî ó÷èòåëÿò äà ïîîùðÿâà ó÷åíèöèòå äà ïðèëàãàò íÿêîè êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè ïðè ïðîâåðêà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà.
Îñîáåíî âàæíî å ôîðìèòå íà ïðîâåðêà äà áúäàò ðàçíîîáðàçíè è ñèñòåìíî äà îò÷èòàò
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:
• ÿñíî ôîðìóëèðàíå íà óñòíàòà è ïèñìåíàòà ðå÷ â ðàìêèòå íà ïîçíàòàòà ëåêñèêà;
• èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò êðàòêè óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå;
• åçèêîâî êîðåêòíî èçðàçÿâàíå;
• àäåêâàòíî ðåàãèðàíå íà âúïðîñè è èçêàçâàíèÿ;
• òåìàòè÷íà è êîíòåêñòóàëíà êîìïåòåíòíîñò.
Îñîáåíî âàæíî å ó÷èòåëÿò ñèñòåìíî äà ïðîâåðÿâà ðàâíèùåòî íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà
íà ó÷åíèöèòå, äà ïðèëàãà ðàçëè÷íè ôîðìè íà ïðîâåðêà è äà èçïîëçâà åäèííè êðèòåðèè
ïðè îôîðìÿíå íà îöåíêàòà. Òîé òðÿáâà äà îò÷èòà 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;
• ðàáîòàòà íà ó÷åíèêà ïî ïðîåêòè.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå óñòàíîâÿâàò ÷ðåç ïåðèîäè÷íè òåñòîâå ñ ðàçëè÷íî
ñúäúðæàíèå è ïðîäúëæèòåëíîñò. Ïðåâåñ èìàò ôóíêöèîíàëíèòå òåñòîâå (èçãðàæäàíå
íà òåêñò ïî êàðòèíà/ñåðèÿ îò êàðòèíè), êëþ÷îâè äóìè, ïèñàíå íà ëè÷íî ïèñìî ïî îïîðè,
ïîêàíà, çàäà÷è çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî íà ïðî÷åòåí èëè ïðîñëóøàí òåêñò), ïðîâåðÿâàùè ñâúðçàíèòå ñ îñíîâíèòå öåëè íà îáó÷åíèåòî êîìóíèêàòèâíè ñïîñîáíîñòè íà ó÷åíèêà ïðåä ñòðóêòóðíèòå òåñòîâå (ãðàìàòè÷åñêè è ëåêñèêàëíè çàäà÷è), ïðîâåðÿâàùè
åêñïëèöèòíî åçèêîâè ñòðóêòóðè.
Â ïåòè è øåñòè êëàñ çàäà÷è çà ïðåâîä íå ñå ïðåäâèæäàò è íå áèâà äà áúäàò ñðåäñòâî çà
îöåíÿâàíå çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå.
Äèêòîâêàòà 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 ãðàäèâåí õàðàêòåð è äà ìîòèâèðàò îáùóâàíåòî íà ÷óæäèÿ åçèê.
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VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ ÇÀ ÏÅÒÈ È ØÅÑÒÈ 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 ñúîòâåòñòâèÿòà ìåæäó çâóê è áóêâà (áóêâîñú÷åòàíèå) è ïðîèçòè÷àùèòå
îò òîâà îñîáåíîñòè ïî îòíîøåíèå íà ïðîèçíîøåíèåòî è ïðàâîïèñà. Ïîäõîäúò ïðè îãðàìîòÿâàíåòî ùå áúäå ðàçëè÷åí è ïî-ïðîäúëæèòåëåí â ñëó÷àé, ÷å ïúðâèÿò ÷óæä åçèê å
ðóñêè è ïèñàíåòî íà ëàòèíèöà å íåùî íîâî çà ó÷åíèöèòå. Òîâà áè ñëåäâàëî äà çàëåãíå â
ãîäèøíîòî ðàçïðåäåëåíèå íà ó÷èòåëÿ.
Çà ðåàëèçèðàíå íà öåëèòå è ïîñòèãàíå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò â îáó÷åíèåòî ñå ïðåïîðú÷âà ïðèëàãàíåòî íà èíòåðàêòèâíèÿ ïîäõîä, óòâúðäèë ñå ïî áåçñïîðåí íà÷èí êàòî âîäåù â ñúâðåìåííèÿ åòàï íà ðàçâèòèå íà ìåòîäè÷åñêàòà íàóêà è â Îáùàòà
åâðîïåéñêà ðàìêà. Îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíàòà äåéíîñò ñëåäâà äà îòãîâàðÿ íà ïîòðåáíîñòèòå íà ó÷åíèöèòå îò îáùóâàíå íà åçèêà è íà òåõíèòå èíòåðåñè, ñ îðèåíòàöèÿ êúì ïðèëîæåíèåòî ìó çà ðåøàâàíå íà êîíêðåòíè êîìóíèêàòèâíè ïðîáëåìè. Ðàáîòàòà â êëàñ òðÿáâà
äà ñå îðãàíèçèðà òàêà, ÷å ó÷åíèöèòå äà áúäàò ñïîêîéíè è äà ñå ÷óâñòâàò êîìôîðòíî.
Òðÿáâà äà ñå ñúçäàäàò óñëîâèÿ íà ìàêñèìàëíî äîáëèæàâàíå íà 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 ïðîÿâè æåëàíèå äà ñå èçðàçÿâà
îòíîñèòåëíî ïðàâèëíî ñ öåë äà óñòàíîâè êîíòàêò è äà ðåàëèçèðà âúçìîæíî íàé-ïúëíîöåííî êîìóíèêàòèâíèòå ñè íàìåðåíèÿ â ÷óæäîåçèêîâà ñðåäà.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå äàâà çíàíèÿ çà åçèêà, çà áèòà è êóëòóðàòà íà íåìñêîãîâîðÿùèòå
ñòðàíè è íàðîäè. Ñîöèîêóëòóðíèòå àñïåêòè ñå âúçïðèåìàò êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò îáó÷åíèåòî è îâëàäÿâàíåòî íà íåìñêèÿ åçèê. Ñúçäàâà ñå óñåò êúì ñîöèîêóëòóðíèÿ êîíòåêñò è
êúì êîìóíèêàòèâíèÿ åôåêò îò èçïîëçâàíèòå åçèêîâè è íîíâåðáàëíè ñðåäñòâà. Ó÷åíèöèòå
ôîðìèðàò óìåíèÿ çà ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå è ïðèëàãàíå íà êîìïåíñàòîðíè 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 ó÷åíèöèòå. Îâëàäÿâàíåòî íà æåëàíàòà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò òðÿáâà äà å ñâúðçàíî ñ îâëàäÿâàíå íà ñòðàòåãèè è òåõíèêè çà ó÷åíå, âêëþ÷åíè â
ïîñòàíîâêàòà „äà ñå ó÷èì êàê äà ó÷èì“. Ñàìîñòîÿòåëíîñòòà 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 (íàïðèìåð ÷ðåç ïîïúëâàíå íà
ó÷åíè÷åñêî ïîðòôîëèî).
Óñâîÿâàíåòî íà åçèêîâèÿ ìàòåðèàë (ôîíåòèêà, ëåêñèêà, ãðàìàòèêà, ñëîâîîáðàçóâàòåëíè ìîäåëè) ñå îñúùåñòâÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ êîìóíèêàòèâíèòå ñèòóàöèè. Ðàçâèâà ñå ñïîñîáíîñòòà íà ó÷åíèêà çà ïîäáîð è ïðèëàãàíå íà ïîäõîäÿùè åçèêîâè ñðåäñòâà â óñòíà è
ïèñìåíà ôîðìà â çàâèñèìîñò îò êîíòåêñòà è ñèòóàöèÿòà ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà çà
ñúçäàâàíå è îôîðìÿíå íà òåêñò èëè èçêàçâàíå.
Îáó÷åíèåòî â V-VI 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
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èç÷åðïâà è âúâ âñÿêî ñëåäâàùî íèâî ñå äîðàçâèâà, îáîãàòÿâà è óñúâúðøåíñòâà êàòî åçèêîâî çíàíèå è óìåíèå.
Âîäåùè â ó÷åáíèÿ ïðîöåñ ñà ñëîâåñíèòå äåéñòâèÿ, ïîíÿòèÿòà, òåìàòèêàòà, òåêñòîâèòå
ðàçíîâèäíîñòè, ñôåðèòå, ðîëèòå è ìåñòàòà íà îáùóâàíå. Òÿõíàòà ðåàëèçàöèÿ ìîòèâèðà
íåîáõîäèìîñòòà îò ðàçêðèâàíå íà ôóíêöèîíàëíèòå ñòîéíîñòè íà åçèêîâèòå è íååçèêîâèòå èçðàçíè ñðåäñòâà.
Íå ñå ïðåäâèæäà ïðåâîä íà òåêñòîâå îò è íà íåìñêè åçèê. Ïðè âúâåæäàíå íà íîâàòà
ëåêñèêà ó÷èòåëÿò ìîæå äà èçïîëçâà ðàçëè÷íè ïîäõîäè – îíàãëåäÿâàíå, ñëîâåñíî îïèñàíèå, ñèíîíèìè, àíòîíèìè, åçèêîâà äîãàäêà 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.
Çíà÷åíèåòî íà äóìàòà/èçðàçà íà áúëãàðñêè åçèê ñå çàïèñâà ñàìî îò ó÷åíèöèòå â òåõíèòå
òåòðàäêè, à íå íà äúñêàòà. Â íà÷àëîòî íà îáó÷åíèåòî áè ñëåäâàëî ó÷èòåëÿò äà ïîìàãà íà
ó÷åíèöèòå ïðè ðàçáèðàíåòî íà óêàçàíèÿòà è óïúòâàíèÿòà â ó÷åáíèòå ïîñîáèÿ.
Ïðåïîäàâàíåòî è íåîáõîäèìèòå îáÿñíåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò ïðåäèìíî íà ñúîòâåòíèÿ åçèê. Â ñúïîñòàâèòåëåí ïëàí ìîãàò äà áúäàò ïðåäñòàâåíè òúæäåñòâåíè ñ ðîäíîåçèêîâèòå ÿâëåíèÿ èëè îñîáåíîñòèòå â áúëãàðñêèÿ åçèê, êîèòî ñà ïîòåíöèàëåí ôàêòîð çà ïîðàæäàíå íà èíòåðôåðåíöèÿ.
Ïðèëàãàò ñå óòâúðäåíèòå â ïðàêòèêàòà ñîöèàëíè ôîðìè íà ðàáîòà: ïî äâîéêè, ïî
ãðóïè, ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà èëè ðàáîòà â ïëåíóì. Îòäàâà ñå ïðåäïî÷èòàíèå íà äèäàêòè÷íè èãðè, íà ñâîáîäíèòå ðàçãîâîðè è äèñêóñèè è íà çàäà÷èòå çà ñàìîñòîÿòåëíî èçðàçÿâàíå â ïèñìåíà ôîðìà èëè èçðàáîòâàíå íà ðåøåíèÿ ïî ãðóïè. Çà ðàçâèòèå íà ðåöåïòèâíèòå óìåíèÿ (ñëóõîâè è ÷åòèâíè) ñå èçïîëçâàò àâòåíòè÷íè òåêñòîâå è àóäèîçàïèñè çà
ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî ïðè ÷åòåíå è ñëóøàíå.
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, ïðàâè ìåæäóïðåäìåòíè âðúçêè è íàñúð÷àâà ó÷åíèöèòå
êúì ñàìîñòîÿòåëíî òúðñåíå íà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ, êúì îñúùåñòâÿâàíå íà êîíòàêòè ñ íåìñêîãîâîðÿùè âðúñòíèöè, êúì èçïîëçâàíå íà èíòåðíåò, ñîôòóåðíè ïðîäóêòè ñ
îáó÷èòåëåí õàðàêòåð.
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