УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ФРЕНСКИ 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.
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 V и
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 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 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.
• Стимулиране стремежа към изучаването на чужд език, да развива
чувство на толерантност при осъзнаване на общото и различното и да
осъзнава готовност за междукултурно общуване.
• Стимулиране интереса на ученика към страните, в които се говори
чуждият език и към събиране на информация за тях от различни
източници, при което да се търсят междукултурни връзки.
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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 ñòðîåæ 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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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС – ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
на
Очаквани резултати на ниво учебна програма
УС
С
При слушане ученикът трябва да може
Л
д а:
У
– разбира основната информация от кратки
Ш
несложни текстове (разкази, стихотворения,
А
анекдоти, песни) с ясна структура,
Н
произнесени бавно със стандартна дикция и
Е
произношение
• разпознава текстовите разновидности
• прави догадки по дадени опори
– разбира конкретна информация от кратки
въпроси, инструкции, указания, съобщения,
реплики на свои връстници и възрастни,
когато се говори бавно и ясно
– разбира кратки диалози с един или повече
събеседници, свързани с ежедневието
• разграничава основни словесни действия
• разпознава функциите на граматически
структури
– при слушане ученикът свързва слухов и
зрителен образ, разпознава, разграничава
основни интонационни модели, жестове и
мимики, интернационална лексика,
съпровождащи шумове
– използва компенсаторни стратегии за
разбиране на непознати думи, изрази и
конструкции, като се ориентира по
контекста, жестове, мимики,
интернационална лексика, фонови шумове и
допитване до съученици
– започва да изгражда собствени стратегии за
разбиране

ІV. Учебно съдържание
Очаквани резултати по компоненти

Учениците трябва да усвоят
езикови знания и речеви умения,
които да използват в учебни
условия и при реално общуване
по посочената тематика:
– АЗ И ДРУГИТЕ: име,
фамилия, възраст, националност,
семейство, съученици, приятели,
приятелство, облекло
– СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН: къща,
квартал, град, село, училище,
страна, природа, домашни
любимци
– МОЕТО УЧИЛИЩЕ: клас,
учители, съученици, учебни
предмети, учебни
принадлежности, учебни
мероприятия
– МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ: учене,
свободно време, спортни
занимания, нови технологии за
информация и комуникация,
домашни задължения, хранене,
дневен режим, контакти,
астрономическо и
метеорологично време,
почивни дни

Основни нови
понятия

ФОНЕТИКА
– гласни, съгласни,
звукосъчетания
– транскрипция на
звуковете
– интонационни
модели

ГРАМАТИКА
Article
– défini
– indéfini
– partitif
– contra cté
No m
– féminin
– pluriel
Adjectif
– qualificatif
– de couleur
– démonstratif
– possessif
– place, emploi,
accord

Контекст и дейности

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– възприемат
автентична
френска реч от
разнообразни
информационни
източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– осмислят
собствени
стратегии на
разбиране при
слушане
– започват да
оценяват и
обективно да се
самооценяват
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера
– изпитват желание
и удоволствие при
слушане и
разбиране на текст

Възможности за
междупредметни
връзки

Български език
и литература
Умения за
използване на
знания за строежа
и функцията на
различни видове
устни изказвания
и писмени
текстове
Речев етикет
Съчинения
Преразкази
Структура на
речта
Проблематика,
стил, тема, идея
Повествование
Описание
Синтаксис
Видове изречения
Строеж на просто
изречение
Съюзи
Свързващи думи
Правопис
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При четене ученикът трябва да може да:
– разбира основна информация от кратки
несложни текстове (рубрики от детската
преса, стихотворения, комикси, разкази,
песни, приказки и други текстове),
съобразени с възрастта и написани на
стандартен език
• различава текстовите разновидности
• разпознава някои социокултурни
особености
• ориентира се в текста с помощта на
илюстративния материал към него
• прави догадки за съдържанието по дадени
оп ори
– разбира кратки диалози върху определени
теми като разграничава словесните действия
– разбира в подробности кратки писма,
картички, указания към игри и упражнения,
съобщения в юношески списания, реклами,
покани
– разбира конкретни упътвания към учебни
дейности в учебници и учебни помагала, в
справочници и дидактизирани материали,
формулирани кратко и ясно
– При четене ученикът:
• свързва текст и илюстрации, указателни
знаци
• използва компенсаторни стратегии
(интернационална лексика, справочни
източници, помощ от учител и съученици)
• прави езикови догадки чрез смисъла на
контекста, словообразователни елементи и
др.
• постепенно изгражда собствени
стратегиите на разбиране при четене

– ПРАЗНИЦИ,ТРАДИЦИИ И
ВАКАНЦИИ: сезони, месеци,
рождени дни, Коледа, Нова
Година, Великден, национален
празник, празник на училището,
обичаи, ориентиране в град,
отдих, туризъм
– МОЯТА СТРАНА, ЕВРОПА,
ФРАНЦИЯ И
ФРАНКОФОНИЯТА: държави,
народи, география и история,
начин на живот, география,
история, наука, култура,
изкуство, бит, традиции,
произведения, паметници,
френският дом, културно
поведение в обществото
Учениците трябва да усвоят
реализацията на следните
словесни действия:
Поздравяване, представяне,
искане и даване на информация
за някого и за нещо, приемане,
отказване на покана, изразяване
на собствено мнение, даване на
указания, описване на страна,

Nombres
– cardinaux
– ordinaux
Verbe
– Verbes «avoir » et
«être» – présent/
formes affirmative,
négative, interrogative et impérative
– aller
– venir
– lire
– écrire
– prendre
– mettre
– partir
– pouvoir
– vouloir
– devoir
– Verbes
pronomina ux
– Compléments du
verbe

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– четат
разнообразни,
оригинални и
дидактизирани
текстове от
различни
източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– ползват различни
справочни
източници:
речници, помагала
и мултимедийни
продукти (при
възможност)
– да започнат да
изграждат
собствени
стратегии за
разбиране
– да илюстрират
проч етеното
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Подобряване на
текст
Лексически
понятия
Дума
Речни ково
значение
Работа с речник
Разширяване на
знанията за
традиции и
об ич аи
Свързване на
речта с основни
характеристики на
комуникативната
ситуация
Мат емат ика
Чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях,
дати, мерни
единици, дроби,
процент
Сравнения
Логически изводи
История
Чрез понятия за
общество,
религия, символи,
празници,
традиции
Опознаване на
важни събития от
френската и
българската
история

Г
О
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О
Р
Е
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Е

При говорене ученикът трябва да може
д а:
– обменя информация в диалогична форма с
един или повече събеседници като разговаря
в ограничен кръг от ежедневни ситуации и
теми на общуване
– задава и отговаря на конкретни въпроси,
формулирани ясно с несложни езикови
средства и на стандартен език
• проявява толерантност и добронамереност
към събеседниците, любознателност и
готовност за конструктивен диалог
• съобразява се с условието на зададената
комуникативна задача/ситуация
• използва по подходящ начин словесни
действия
– описва накратко хора, предмети, действия,
събития, картини, животни, дом, заобикаляща
среда, изучавани персонажи
– прави кратки монологични изказвания, като
говори за настоящи, минали и бъдещи
действия
– рецитира подходящи кратки текстове в
стихове и проза, като имитира оригинални
модели на произношение, интонация, като
използва адекватно мимики и жестове
– използва разнообразни компенсаторни
стратегии
– започва да изгражда собствени стратегии за
овладяване на устното общуване на френски
език

жилище, регион, град, личност,
картина, обичай,
потвърждаване, изразяване на
положително или отрицателно
отношение към някого/нещо,
изразяване на вкусове и
предпочитания, удовлетворение,
пожелания, чувства, изненада,
възклицание, продължителност
на действие, благодарност /
отговаря на благодарностите,
молба, телефонен разговор,
оценка на факт, място,
поведение, изказване на
извинение, споделяне на
впечатление, сбогуване,
сравняване
Учениците разбират и
осъществяват езикова реализация
на понятийни категории,
структури и отношения:
• предмет, хронология, развитие
и продължителност във времето
• ориентиране в пространството
• определеност/ неопределеност
• количество/качество, свойства
• форма
• степенуване
• процес / състояние

Temps:
– présent
– futur proche
– passé composé
avec avoir et être

Pronom
– pronoms
personnels absolus
– pronoms
personnels
compléments direct
et indirect

Questionner
Phrase simple

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– участват в
инсценировки,
ролеви игри,
подходящи за
възрастта им
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– правят кратки
самостоятелни
изказвания
– изграждат
собствени
стратегии на
овладяване на
устното общуване
– участват в
проекти
– участват в
извънурочни
дейности
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера,
стимулираща
техните творчески
възможности

География
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
река, море, океан,
селища, климат
Опознава
физическата карта
на Франция и
България,
забележителности
на техните
столици
Извлича
информация от
текст
Биология
Чрез понятия за
природа,
заобикаляща
среда, растения,
животни, човек,
хигиена, екология
Музика
Чрез понятия за
ритъм, темпо,
мелодия,
композиция,
музикални
инструменти
Изучаване на
френски песни
Запознаване с
произведенията на
френското
музикално
изкуство
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При писане ученикът трябва да може да:
– съставя кратко лично писмо, картичка
• изразява поздравление, пожелание,
благодарност
• използва определени словесни действия
– създава кратко съобщение, обява
– пише кратък текст под диктовка
– попълва различни автентични документи
(формуляри, анкети, въпросници, тестове)
– съставя текст с кратки биографични данни
(собствено и фамилно име, възраст, дата и
място на раждане, адрес, училище, клас и др.)
– пише четливо и прегледно, като спазва
основните правила на френския правопис и
използва прости езикови средства
– започва да изгражда собствени стратегии за
овладяване на писменото общуване на
френски език

Учениците обогатяват
познанията си за родната култура
и бит и ги съпоставят с живота и
бита на хора от други страни
(предимно Франция и
франкофонски държави)
Учениците трябва да се научават
да реагират адекватно в следните
сфери на социално
взаимодействие:
вкъщи, в училище, на гости,
на улицата, на стадиона,
по време на екскурзии, в родната
и други страни, в непознат град,
в транспортно средство,
в магазин, в хотел,
в кафене/ресторант, в пощата,
на театър, концерт, изложба,
като изпълняват следните
социални роли:
• домакин/гост
• събеседник/кореспондент
• водещ/член на екип
• разказвач
• купувач
• пътник
• зрител/слушател

ЛЕКСИКА
Лексикалният
минимум включва
150–200 нови
лексически
единици за активна
употреба (думи,
типови фрази,
устойчиви
словосъчетания,
словообразувателни
елементи,
лексикални полета
по теми, формули
на речевия етикет и
за изразяване на
словесни действия)

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– водят кратка
кореспонденция
със свои връстници
– консултират
различни
справочни
материали
– използват
подходящи езикови
средства
– участват в
проекти
– използват
разнообразни
писмени източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– изпитват
удоволствие при
писмено
използване на
френски език
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Изобразително
изкуство
Чрез понятия за
цветове,
хармония,
композиция
Опознаване на
техники на
рисуване,
моделиране,
произведения на
френското
изобразително
изкуство,
изпълняване на
действия по
указания, дадени
на френски език
Труд и техника
Опознава уреди и
материали,
използвани в бита,
изработва
предмети, като
изпълнява
несложни
указания на
френски език
Физическа
култура и спорт
Чрез понятия за
човешко тяло,
здравословен
начин на живот,
видове спортове,
шампионати,
правила за игри

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІ КЛАС – ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
на
Очаквани резултати на ниво учебна програма
УС
С
При слушане ученикът трябва да може
Л
д а:
У
– разбира основната информация от кратки
Ш
несложни текстове (разкази, стихотворения,
А
анекдоти, песни) с ясна структура,
Н
произнесени бавно със стандартна дикция и
Е
произношение
• разпознава текстовите разновидности
• прави догадки по дадени опори
– разбира конкретна информация от кратки
въпроси, инструкции, указания, съобщения,
реплики на свои връстници и възрастни,
когато се говори бавно и ясно
– разбира кратки диалози с един или повече
събеседници, свързани с ежедневието
• разграничава основни словесни действия
• разпознава функциите на граматически
структури
– при слушане ученикът свързва слухов и
зрителен образ, разпознава, разграничава
основни интонационни модели, жестове и
мимики, интернационална лексика,
съпровождащи шумове
– използва компенсаторни стратегии за
разбиране на непознати думи, изрази и
конструкции, като се ориентира по
контекста, жестове, мимики,
интернационална лексика, фонови шумове и
допитване до съученици
– започва да изгражда собствени стратегии за
разбиране

ІV. Учебно съдържание
Очаквани резултати по компоненти

Учениците трябва да усвоят
езикови знания и речеви умения,
които да използват в учебни
условия и при реално общуване
по посочената тематика:
– АЗ И ДРУГИТЕ: име,
фамилия, възраст, националност,
семейство, съученици, приятели,
приятелство, облекло
– СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН: къща,
квартал, град, село, училище,
страна, природа, домашни
любимци
– МОЕТО УЧИЛИЩЕ: клас,
учители, съученици, учебни
предмети, учебни
принадлежности, учебни
мероприятия
– МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ: учене,
свободно време, спортни
занимания, нови технологии за
информация и комуникация,
домашни задължения, хранене,
дневен режим, контакти,
астрономическо и
метеорологично време,
почивни дни

Основни нови
понятия

ФОНЕТИКА
– гласни, съгласни,
звукосъчетания
– транскрипция на
звуковете
– интонационни
модели

ГРАМАТИКА
Article
– défini
– indéfini
– partitif
– contra cté
No m
– féminin
– pluriel
Adjectif
– qualificatif
– de couleur
– démonstratif
– possessif
– place, emploi,
accord

Контекст и дейности

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– възприемат
автентична
френска реч от
разнообразни
информационни
източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– осмислят
собствени
стратегии на
разбиране при
слушане
– започват да
оценяват и
обективно да се
самооценяват
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера
– изпитват желание
и удоволствие при
слушане и
разбиране на текст

Възможности за
междупредметни
връзки

Български език
и литература
Умения за
използване на
знания за строежа
и функцията на
различни видове
устни изказвания
и писмени
текстове
Речев етикет
Съчинения
Преразкази
Структура на
речта
Проблематика,
стил, тема, идея
Повествование
Описание
Синтаксис
Видове изречения
Строеж на просто
изречение
Съюзи
Свързващи думи
Правопис
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При четене ученикът трябва да може да:
– разбира основна информация от кратки
несложни текстове (рубрики от детската
преса, стихотворения, комикси, разкази,
песни, приказки и други текстове),
съобразени с възрастта и написани на
стандартен език
• различава текстовите разновидности
• разпознава някои социокултурни
особености
• ориентира се в текста с помощта на
илюстративния материал към него
• проследява логическата последователност н
текстовете
• извлича въпроси относно съдържанието
• разкрива основните идеи, герои и действия
• прави догадки за съдържанието по дадени
оп ори
– разбира кратки диалози върху определени
теми, като разграничава словесните действия
– разбира в подробности кратки писма,
картички, указания към игри и упражнения,
съобщения в юношески списания, реклами,
покани
– разбира конкретни упътвания към учебни
дейности в учебници и учебни помагала, в
справочници и дидактизирани материали,
формулирани кратко и ясно
– При четене ученикът:
• свързва текст и илюстрации, указателни
знаци
• използва компенсаторни стратегии
(интернационална лексика, справочни
източници, помощ от учител и съученици)
• прави езикови догадки чрез смисъла на
контекста, словообразователни елементи и др.
• постепенно изгражда собствени
стратегиите на разбиране при четене

– ПРАЗНИЦИ, ТРАДИЦИИ И
ВАКАНЦИИ: сезони, месеци,
рождени дни, Коледа,Нова
Година, Великден, национален
празник, празник на училището,
обичаи, ориентиране в град,
отдих, туризъм
– МОЯТА СТРАНА, ЕВРОПА,
ФРАНЦИЯ И
ФРАНКОФОНИЯТА: държави,
народи, география и история,
начин на живот, география,
история, наука, култура,
изкуство, бит, традиции,
произведения, паметници,
френският дом, културно
поведение в обществото
Учениците трябва да усвоят
реализацията на следните
словесни действия:
Поздравяване, представяне,
искане и даване на информация
за някого и за нещо, приемане,
отказване на покана, изразяване
на собствено мнение, даване на
указания, описване на страна,
жилище, регион, град, личност,
картина, обичай,
потвърждаване, изразяване на
положително или отрицателно
отношение към някого/нещо,

– degrés de
comparaison

Nombres
– cardinaux
– ordinaux

Verbe
– Verbes «avoir» et
«être» – présent/
formes affirmative,
négative, interrogative et impérative
– aller
– venir
– lire
– écrire
– prendre
– mettre
– partir
– pouvoir
– vouloir
– devoir
– Verbes en -cer
et -ger
– Verbes
pronomina ux
– Compléments du
verbe

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– четат
разнообразни,
оригинални и
дидактизирани
текстове от
различни
източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– ползват различни
справочни
източници:
речници, помагала
и мултимедийни
продукти (при
възможност)
– да започнат да
изграждат
собствени
стратегии за
разбиране
– да илюстрират
проч етеното
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Подобряване на
текст
Лексически
понятия
Дума
Речни ково
значение
Работа с речник
Разширяване на
знанията за
традиции и
об ич аи
Свързване на
речта с основни
характеристики на
комуникативната
ситуация
Мат емат ика
Чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях,
дати, мерни
единици, дроби,
процент
Сравнения
Логически изводи
История
Чрез понятия за
общество,
религия, символи,
празници,
традиции
Опознаване на
важни събития от
френската и
българската
история

Г
О
В
О
Р
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Е

При говорене ученикът трябва да може
д а:
– обменя информация в диалогична форма с
един или повече събеседници, като разговаря
в ограничен кръг от ежедневни ситуации и
теми на общуване
– задава и отговаря на конкретни въпроси,
формулирани ясно с несложни езикови
средства и на стандартен език
• проявява толерантност и добронамереност
към събеседниците, любознателност и
готовност за конструктивен диалог
• съобразява се с условието на зададената
комуникативна задача/ситуация
• използва по подходящ начин словесни
действия
– описва накратко хора, предмети, действия,
събития, картини, животни, дом, заобикаляща
среда, изучавани персонажи
– прави кратки монологични изказвания, като
говори за настоящи, минали и бъдещи
действия
– споделя с елементарни езикови средства
свои впечатления и намерения
– рецитира подходящи кратки текстове в
стихове и проза, като имитира оригинални
модели на произношение, интонация, като
използва адекватно мимики и жестове
– използва разнообразни компенсаторни
стратегии
– започва да изгражда собствени стратегии за
овладяване на устното общуване на френски
език

изразяване на вкусове и
предпочитания, удовлетворение,
пожелания, чувства, изненада,
възклицание, продължителност
на действие, благодарност/
отговаря на благодарностите,
молба, телефонен разговор,
оценка на факт, място,
поведение, изказване на
извинение, споделяне на
впечатление, сбогуване,
сравняване
Учениците разбират и
осъществяват езикова реализация
на понятийни категории,
структури и отношения:
• предмет, хронология, развитие
и продължителност във времето
• ориентиране в пространството
• определеност/ неопределеност
• количество/качество, свойства
• форма
• степенуване
• процес / състояние

Temps:
– présent
– futur proche
– passé composé
avec avoir et être
– futur simple
– imparfait
– passé immédiat

Participe passé –
accord du p.p. avec
le sujet
Pronom
– pronoms
personnels absolus
– pronoms
personnels
compléments direct
et indirect
– pronoms relatifs
simples

Questionner

Phrase simple et
phra se complexe

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– участват в
инсценировки,
ролеви игри,
подходящи за
възрастта им
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– правят кратки
самостоятелни
изказвания
– изграждат
собствени
стратегии на
овладяване на
устното общуване
– участват в
проекти
– участват в
извънурочни
дейности
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера,
стимулираща
техните творчески
възможности

География
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
река, море, океан,
селища, климат
Опознава
физическата карта
на Франция и
България,
забележителности
на техните
столици
Извлича
информация от
текст
Биология
Чрез понятия за
природа,
заобикаляща
среда, растения,
животни, човек,
хигиена, екология
Музика
Чрез понятия за
ритъм, темпо,
мелодия,
композиция,
музикални
инструменти
Изучаване на
френски песни
Запознаване с
произведенията на
френското
музикално
изкуство
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При писане ученикът трябва да може да:
– съставя кратко лично писмо, картичка
• изразява поздравление, пожелание,
благодарност
• използва определени словесни действия
– създава кратко писмено изложение по
опорни думи при описание на събитие,
картина, поредица от картини и др.
– създава кратко съобщение, обява
– пише кратък текст под диктовка
– попълва различни автентични документи
(формуляри, анкети, въпросници, тестове)
– съставя текст с кратки биографични данни
(собствено и фамилно име, възраст, дата и
място на раждане, адрес, училище, клас и др.)
– пише четливо и прегледно като спазва
основните правила на френския правопис и
използва прости езикови средства
– започва да изгражда собствени стратегии за
овладяване на писменото общуване на
френски език

Учениците обогатяват
познанията си за родната култура
и бит и ги съпоставят с живота и
бита на хора от други страни
(предимно Франция и
франкофонски държави)
Учениците трябва да се научават
да реагират адекватно в следните
сфери на социално
взаимодействие:
вкъщи, в училище, на гости,
на улицата,
на стадиона, по време на
екскурзии, в родната и други
страни, в непознат град,
в транспортно средство,
в магазин, в хотел,
в кафене/ресторант, в пощата,
на театър, концерт, изложба,
като изпълняват следните
социални роли:
• домакин/гост
• събеседник/кореспондент
• водещ/член на екип
• разказвач
• купувач
• пътник
• зрител/слушател

ЛЕКСИКА
Лексикалният
минимум включва
150–200 нови
лексически
единици за активна
употреба (думи,
типови фрази,
устойчиви
словосъчетания,
словообразувателни
елементи,
лексикални полета
по теми, формули
на речевия етикет и
за изразяване на
словесни действия)

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– водят кратка
кореспонденция
със свои връстници
– консултират
различни
справочни
материали
– използват
подходящи езикови
средства
– участват в
проекти
– използват
разнообразни
писмени източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– изпитват
удоволствие при
писмено
използване на
френски език
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Изобразително
изкуство
Чрез понятия за
цветове,
хармония,
композиция
Опознаване на
техники на
рисуване,
моделиране,
произведения на
френското
изобразително
изкуство,
изпълняване на
действия по
указания, дадени
на френски език
Труд и техника
Опознава уреди и
материали,
използвани в бита,
изработва
предмети, като
изпълнява
несложни
указания на
френски език
Физическа
култура и спорт
Чрез понятия за
човешко тяло,
здравословен
начин на живот,
видове спортове,
шампионати,
правила за игри

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ 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 íà V è V² 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.
Ïðè ïðîâåðêàòà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå â ïåòè è øåñòè êëàñ àêöåíòúò òðÿáâà
äà ñå ïîñòàâÿ âúðõó ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà äàäåíè êîìóíèêàòèâíè
öåëè. Äîïóñíàòèòå ãðåøêè 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. Ó÷èòåëÿò ìîæå äà ïîîùðÿâà ó÷åíèöèòå äà
ïðèëàãàò íÿêîè êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè ïðè ïðîâåðêà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà.
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 ÿñíî ìèñúëòà ñè â ðàìêèòå íà ïîçíàòà ëåêñèêà;
• äà èçâëè÷à èíôîðìàöèÿ îò êðàòêè óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå;
• äà ñå èçðàçÿâà åçèêîâî êîðåêòíî;
• äà ðåàãèðà àäåêâàòíî íà âúïðîñè è èçêàçâàíèÿ;
• 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 âçèìà 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 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 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 ïåòè è øåñòè êëàñ è íå áèâà äà
áúäàò ñðåäñòâî çà îöåíÿâàíå íà çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå.
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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 ôîðìèðàù õàðàêòåð è äà ìîòèâèðàò çà îáùóâàíå íà ÷óæäèÿ åçèê.
V². 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 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.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå äàâà çíàíèÿ çà åçèêà, çà áèòà è êóëòóðàòà íà ñòðàíè è íàðîäè,
ãîâîðåùè åçèêà. Ñîöèîêóëòóðíèòå àñïåêòè ñå âúçïðèåìàò êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò îáó÷åíèåòî è îâëàäÿâàíåòî íà ôðåíñêè åçèê. 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 ñòðàòåãèè, 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.
Óñâîÿâàíåòî íà åçèêîâèÿ ìàòåðèàë (ôîíåòèêà, ëåêñèêà, ãðàìàòèêà, ñëîâîîáðàçóâàòåëíè âúçìîæíîñòè) ñå îñúùåñòâÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ êîìóíèêàòèâíèòå ïîòðåáíîñòè â êîíêðåòíèòå ñèòóàöèè íà îáùóâàíå è ðàçâèòèåòî íà ñïîñîáíîñò çà ïîäáîð è ïðèëàãàíå, â
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óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà, íà åçèêîâè çíàíèÿ, îòãîâàðÿùè àäåêâàòíî íà ñèòóàöèÿòà è èçèñêâàíèÿòà çà ðàçáèðàíå è ñúçäàâàíå íà òåêñòîâå.
Îáó÷åíèåòî â V è V² 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.
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. Ïðåïîäàâàíåòî è íåîáõîäèìèòå îáÿñíåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò ïðåäèìíî íà ñúîòâåòíèÿ åçèê. Â ñúïîñòàâèòåëåí ïëàí ìîãàò äà áúäàò ïðåäñòàâåíè ÿâëåíèÿòà
òúæäåñòâåíè ñ ðîäíîåçèêîâèòå èëè îñîáåíîñòèòå, êîèòî ñà ïîòåíöèàëåí ôàêòîð çà ïîðàæäàíå íà èíòåðôåðåíöèÿ.
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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