ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС				УТВЪРДИЛ
Годишен брой часове за изучаване на литература –							Директор: ......................................................
85 часа, разпределени в 34 учебни седмици								(Име, фамилия, подпис)																						
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици х 3 часа седмично = 51 часа
№ по ред
Учебна седмица по ред
Тема на урочната единица
Урочна единица за
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Нови понятия
Контекст и дейности за всяка урочна единица
Методи и форми на оценяване по теми и/ или раздели
Забележка
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
1
Митът – първото словесно произве- дение на човека
преговор и нови знания
Различава характерни особености на митологичния модел за света.
Познава значението на понятието мит.
Разпознава характерните черти на мита.
мит
Слуша беседа. Работи с учебник.
Индивидуална работа и работа по групи.

2
1
Древногръцки мит за произхода на боговете
нови знания
Различава характерните особености на митологичния модел за света в конкретен митологичен текст.
Прилага знанията си за характерните черти на мита при анализ на митологичен текст.
мит, Сътворение
Слуша беседа. Отговаря устно на въпроси
и ипълнява в часа поставените задачи.
Самостоятелна работа и устно изпитване.

3
1
Упражнение върху древно- гръцки мит за произхода на боговете
упражнение


Отговаря на въпроси и изпълнява писмено в
часа поставените задачи.
Индивидуална работа и работа по групи.

4
2
Проект:
В света на митичното
упражнение
Развиване на комуникативни компетентности.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.
общност, култура
Подготвя се за изпълнение на проект. Работи в група.
Създава свои текст съобразно поставена задача.
Работа по групи. Оценка на групова и индивидуална работа.

5
2
Проект:
В света на митичното
упражнение
Развиване на комуникативни компетентности.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

Представя проекта. Участва в оценяването на проекта.
Групово представяне на проект.

6
2
Подялбата на света между Зевс, Посейдон и Хадес
нови знания
Прилага знанията си за характерните черти на мита при анализ на митологичен текст.

Слуша беседа. Отговаря на въпроси и изпълнява задачи.
Групова работа и устно изпитване.

7
3
Героите, времето и пространството
в древногръцкия
мит за произхода на боговете.
упражнение
Различава основни персонажи и характерни особености на
пространството и времето
в древногръцкия мит за произхода на боговете.

Работи върху изучавания текст и определя характерните особености
на пространството и
времето в текста.
Индивидуална работа и писмено изпитване.

8
3
Олимпийските богове
нови знания
Идентифицира в древногръцкия мит за произхода на боговете
подобията, разликите и конфликтите между боговете и хората.

Чете и слуша текст. Съпоставя конфликтите в света на хората и
конфликтите в света на боговете.
Индивидуална работа и работа по групи.
Индивидуално
оценяване.

9
3
Гръцките богове и техните символи
упражнение
Представя теоретични знания, например за сюжет, за персонажна система чрез дигитални средства.
Използва мултимедия за представяне на конкретна изследователска задача.

Изпълнява интерактивни задачи. Осмисля значението на понятието символ.
Колективна работа. Устно изпитване.

10
4
Преговор върху древногръцкия мит за произхода на света
преговор (упражнение)
Съпоставя и различава историческите и митическите разкази и образи на света, създадени от различни общности.

Коментира особеностите на митологическите разкази.
Писмено и устно изпитване.

11
4
Библейски разказ за Началото на света
нови знания
Идентифицира в библейски разказ за Началото на света подобията и разликите между Бог и човека.
Библия
Слуша (чете) библейски разказ. Коментира специфики на разказа.
Устно оценяване.



12
4
Библейски разказ за Началото на
света
упражнение
Различава основни персонажи и характерни особености на
пространството и времето в библейски разказ за началото на света.

Коментира особеностите на времето и
пространството в библейския разказ.
Писмено и устно изпитване.

13
5
Разказ по зададени опори
упражнение
Създава в писмена форма разказ по зададени опори – тема, начало и/
или край, с цел да: изрази
творчески представи,
преживявания, чувства;
заинтригува възприемателя с
разказваната история.

Създава писмен текст – разказ по зададени опори.
Писмено изпитване.

14
5
Разказ по зададени опори
упражнение
Създава в писмена форма разказ по зададени опори – тема, начало и/ или край, с цел да: изрази
творчески представи,
преживявания, чувства;
заинтригува възприемателя
с разказваната история.

Създава писмен текст – разказ – по зададени опори.
Писмено изпитване.

15
5
Обобщителен урок върху старогръцкия
мит за
сътворението на света и
библейския
разказ за
Началото на
света
обобщение
Различава основни ценности и норми на митокултурната (традиционната) общност.
Определя в изучавани
текстове проблеми и конфликти, специфични за
митологичния и за фолклорния
модел за света, съпоставя ги с
личния си опит и обосновава
позиция по тях.

Коментира основните цанности на митокултурната
(традиционната)
общност.
Устно и писмено оценяване.

16
6
Фолклор – характерни черти
нови знания
Различава характерните черти на фолклорната култура.
фолклор, фолклористика
Слуша беседа. Изпълнява устно поставени задачи.
Устно изпитване.



17
6
Фолклорен модел за света
нови знания
Различава основни ценности и норми на традиционната общност, свързани с
опозицията свое – чуждо.
Съпоставя отношенията
между човека и традиционата общност със своя опит.
Различава характерни
особености на фолклорния
модел за света.

Изпълнява езикови задачи, свързани с различаването на основните ценности и
норми в традиционната
общност.
Оценяване на работа в група.

18
6
Да бъдем изследователи
фолклористи –
проект
упражнение
Различава основни ценности и норми на традиционната
общност.
Изпълнява изследователска задача на основата на придобитите  знания.

Изпълнява в домашна среда поставената
проектна задача.
Представя изпълнената проектна задача.
Проверка на домашната
работа. Оценка на
индивидуална работа.

19
7
Фолклорната легенда „Господ и дяволът правят света“
нови знания
Разпознава жанровите характеристики на легендата
„Господ и дяволът правят света“.
Тълкува легендата „Господ
и дяволът правят света“
съобразно конкретните
проявления на жанра.
легенда
Слуша беседа. Припомня знания и отговаря на поставени задачи.
Устно оценяване.

20
7
Герои, време     и пространство в легендата
„Господ и
дяволът правят
света“









упражнение
Съпоставя библейския разказ за Началото на света и легендата „Господ
и дяволът правят света“ и
обяснява сходства и разлики
помежду им. Определя в „Господ и
дяволът правят света“ проблеми и конфликти,
специфични за фолклорния
модел за света, съпоставя
ги с личния си опит и
обосновава позиция по тях.

Индивидуално съпоставя библейския разказ за Началото
на света и легендата
„Господ и дяволът
правят света“ и обяснява сходства и
разлики помежду им.
Оценка на индивидуална работа.

21
7
Урок за писмени упражнения
върху текста
на „Господ бог създава земята“
упражнение
Изпълнява писмено конкретно поставени задачи
върху текста на легендата
„Господ бог създава земята“.

Изпълнява писмено задачи върху текста на
легендата „Господ бог
създава земята“.
Писмена оценка.

22
8
Подробен преразказ на легендата
„Господ бог
създава земята“
писмена работа
Създава в писмена форма подробен преразказ.

Създава писмен текст (подробен  преразказ).
Писмена оценка.

23
8
Подробен преразказ
на легендата
„Господ бог
създава земята“
писмена работа
Създава в писмена форма подробен преразказ.

Създава писмен текст (подробен  преразказ).
Писмена оценка.

24
8
Фолклорната приказка – характерни черти
нови знания
Познава значението на понятието вълшебна (фолклорна)  приказка.
вълшебна (фолклорна) приказка
Слуша беседа. Записва основните черти на приказката.
Писмена и устна оценка.

25
9
Фолклорната приказка
упражнение
Разпознава жанровите характеристики на вълшебната приказка.

Коментира основните чарти на фолклорната приказка. Индивидуално изпълнява поставени задачи.
Оценяване на работа по двойки.

26
9
Видове приказки
нови знания
Разпознава видовете фолклорни приказки.
приказка за животни, вълшебна приказка, битова приказка
Слуша беседа и изпълнява индивидуално
поставени задачи.
Индивидуално оценяване.

27
9
Видове приказки
упражнение
На основата на читателски си опит дава примери за различни видове фолклорни приказки.
Разграничава видове фолклорни приказки.

Дава примери за битови приказки и приказки на животни, опирайки се на досегашния си читателски опит.
Индивидуално и групово  оценяване.

28
10
Митът и приказката
упражнение
Съпоставя вълшебната приказка с митологичен текст и откроява същностните им прилики и разлики.

Работи индивидуално и по групи, очертавайки приликите и разликите между приказните и митологичните  текстове.
Индивидуално и групово  оценяване.

29
10
„Тримата братя и златната ябълка“
нови знания
Познава значението на понятието вълшебна (фолклорна) приказка и разпознава нейни жанрови характеристики, проявени в
„Тримата братя и златната ябълка“.

Чете и анализира приказка. Работа с учебника.
Устно изпитване.

30
10
Героите във вълшебната приказка
„Тримата братя и златната ябълка“
упражнение
Тълкува приказката
„Тримата братя и златната ябълка“ съобразно конкретните проявления на жанра.
Разпознава характерните черти на отделните приказни персонажи.
герой
Използва графичното означаване на персонажите на вълшебната приказака в учебника за определяне на характерните им черти.
Оценка на работа по двойки.

31
11
Времето и пространството във вълшебната приказка
„Тримата братя и златната ябълка“
упражнение
Различава характерни особености на пространството и времето в приказката „Тримата братя и златната ябълка“.

Съпоставя приказното време и пространство с митологичното.
Очертава прилики и разлики.
Оценка на групова работа.

32
11
Сюжетът на вълшебната приказка
„Тримата братя и златната ябълка“
упражнение
Познава значението на понятието сюжет.
Оценява завършека на
приказката „Тримата братя и златната ябълка“ във
връзка с нейния сюжет.
сюжет
Работи с предложената в учебника схема
за онагледяване на приказния сюжет.
Изпълнява
индивидуални задачи.
Самооценяване

33
11
Трансформиращ преразказ на приказката
„Тримата братя и златната ябълка“ от името на най- малкия брат
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Създава писмен текст. Спазва правописните норми.
Индивидуално оценяване на писмена работа.

34
12
Трансформиращ преразказ на приказката
„Тримата братя и златната ябълка“ от името на най- малкия брат
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Създава писмен текст. Спазва правописните норми.
Индивидуално оценяване на писмена работа.

35
12
„Златното момиче“
нови знания
Различава характерни особености на пространството и времето в приказката
„Златното момиче“.
Определя проблеми и
конфликти, специфични
за фолклорния модел за
света в „Златното момиче“,
съпоставя ги с личния си опит
и обосновава позиция по тях.

Чете и осмисля текста на приказката.
Оценка на работата в часа.

36
12
„Тримата братя и златната ябълка“ и „Златното
момиче“ –
общото и различното
упражнение
Съпоставя различни фолклорни приказки, използвайки придобитите
знания върху характерните
чарти на фолклорната вълшебна приказка.

Изпълнява индивидуални задачи. Използва таблицата в
учебника и съпоставя
приказните текстове.
Индивидуално оценяване.

37
13
Опозиционни двойки в приказката
„Златното
момиче“
упражнение
Различава в приказните опозиционни двойки герои от приказката „Златното момиче“ различни аспекти на
фолклорния образ на човека.
приказни опозиционни двойки
Работа с учебник. Отговаря устно на поставени въпроси. Изпълнява писмено
задачи в тетрадката.
Устно изпитване.

38
13
Трансформиращ преразказ на приказката
„Златното
момиче“ от името на завареното
момиче
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Работа в клас. Създава в писмена форма преразказ с
определена дидактическа
задача.
Индивидуално оценяване на писмена работа.

39
13
Трансформиращ преразказ на приказката
„Златното момиче“ от името
на завареното момиче
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови
правила.
трансформиращ преразказ
Работа в клас. Създава в писмена форма преразказ с определена дидактическа задача.
Индивидуално оценяване на писмена работа.

40
14
Подготовка за класна работа
писмена работа
Изпълнява писмени задачи, свързани с подготовката за класна работа.
Разбира характерните
черти на преразказаза с
определена дидактическа
задача.

Изпълнява писмени задачи, свързани
с подготовката за
класна работа. Разбира
характерните черти
на преразказаза
с определена дидактическа задача.
Устно изпитване.

41
14
Класна работа
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа
задача.
Спазва книжовни езикови
правила.

Работа в клас.
Създава в писмена форма трансформиращ
преразказ,
изпълнявайки
конкретна дидактическа задача.
Оценяване на писмена работа.

42
14
Класна работа
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа
задача.
Спазва книжовни езикови
правила.

Работа в клас.
Създава в писмена форма трансформиращ
преразказ, изпълнявайки
конкретна дидактическа
задача.
Оценяване на писмена работа.

43
15
Най-хубавата вълшебна
приказка – проект
упражнение
Умения за работа в екип. Справяне с поетите
отговорности. Вземане на адекватни работни решения.
Генериране на допълнителни
идеи.
Справяне с проблеми,
възникнали в процеса на
изпълнение на задачите.
Комуникативни умения.

Подготвя се за изпълнение на проектна задача. Работи в екип. Представя проектната задача и
участва в оценяване на
изпълнението ѝ.
Оценка на изпълнение на
групова работа.

44
15
Обобщителен урок върху материала за вълшебните приказки
обобщение
Тълкува образи на света в изучавани фолклорни текстове.
Познава значението на жанра вълшебна (фолклорна) приказка,
разпознава жанровите характеристики и тълкува текстове на вълшебна (фолклорна) приказка съобразно конкретните проявления на жанра.
Познава значението на понятието сюжет.
Съпоставя изучавани приказки на различни народи, обяснява сходства и различия помежду им и оценява значението им за културното многообразие. Обяснява отношения между герои в изучаван текст.
Различава в приказните опозиционни двойки герои различни аспекти на
фолклорния   образ  на     човека.

Отговаря на поставени въпроси, свързани с характеристиките на вълшебните приказки. Дава конкретни текстови примери, изяснявайки определена приказна характеристика.
Писмено и устно изпитване.

45
15
Българските фолклорни песни
нови знания
Разпознава жанрови характеристики на народните песни.

Отговаря на въпроси за актуализиране на знания за Българското възраждане и
първите стъпки на фолклористиката.
Устно изпитване.

46
16
Видове народни песни според съдържанието им
нови знания
Разпознава видовете фолклорни песни според съдържателната им класификация.

Записва в тетрадката основната класификация на фолклорните песни.
Писмено изпитване.

47
16
Видове народни песни според съдържанието им
упражнение
Разпознава видовете фолклорни песни според съдържателната им класификация.

Запознава се с откъси от фолклорни текстове в интернет и разпознава вида на фолклорните песни.
Устно изпитване.

48
16
„Троица братя града градяха“
нови знания
Разпознава жанрови характеристики на народна песен, проявени в „Троица братя града градяха“.
Тълкува народната песен
„Троица братя града градяха“ съобразно конкретните проявления на жанра.

Работа с учебника – чете на глас част от текста на песента „Троица братя града градяха“. Отговаря на поставени въпроси върху текста на песента.
Устно и писмено изпитване.

49
17
Мотивът за вграждането във фолклора
упражнение
Съпоставя и различава нормите и ценностите, валидни в традиционната, във фолклорната и в съвременните общности, регламентиращи/регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността.

Коментира текста на песента от гледна точка на мотива за
вграждането. Отговаря на поставени въпроси.
Оценяване на работа по групи.

50
17
Мотивът за вграждането във фолклора на балканските народи
упражнение
Разбира универсалния характер на мотива за вграждането.
Откроява митологичните аспекти в песента.

Работи с различни фолклорни текстове, основани на мотива за вграждането. Отговаря на поставени въпроси. осмисля характерните черти на фолклорното предание.
Оценяване на работа по двойки.

51
17
Мотивът за вграждането в българската литература („Изворът на Белоногата“)
упражнение
Открива мотива за вграждането в литературан текст.

Работи с откъс от текста на „Изворът на
Белоногата“ и съпоставя с фолклорни текстове.
Самостоятелна работа. Устно/писмено изпитване.



ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици х 2 часа седмично = 34 часа
52
18
Обобщителен урок върху уроците за
българските
фолклорни
песни
обобщение
Разпознава жанрови характеристики на народната песен.
Тълкува народната песен
съобразно конкретните
проявления на жанра. Определя във фолклорната
песен проблеми и
конфликти, специфични за
фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си
опит и обосновава позиция
по тях.

Работи индивидуално или по групи и изпълнява задачи върху
текстове на фолклорни
песни.
Тълкува текстове на фолклорни песни
от гледна точка
на жанровите им
особености.
Писмено и устно изпитване.

53
18
Фолклорен календар
нови знания
Познава основни празници от фолклорния (традиционния) календар. Осмисля годишния
празничен цикъл.
ритуал, фолклорен календар
Работи със схемата на годишния празничен цикъл в учебника.
Коментира познатите
фолклорни празници от годишния празничен
цикъл
Оценка на индивидуална работа.

54
19
Коледа, Великден, Гергьовден
нови знания
Познава основни празници от фолклорния календар: Коледа, Великден, Гергьовден.

Работи индивидуално и по групи. Споделя лично преживяно, свързано с фолклорните празници Коледа, Великден,
Гергьовден.
Оценка на индивидуална и групова работа.

55
19
Коледни песни
упражнение
Познава характерните особености на песните от коледния песенен цикъл.

Чете и коментира
фолклорни текстове.
Прави интернет
проучване по зададени
параметри на търсене
на фолклорни
текстове.
Устно изпитване.

56
20
Коледната обредност
упражнение
Познава характерните особености на коледната обредност.

Работи с учебника
и осмисля символния характер на предмети, свързани с коледната обредност.
Устно изпитване.

57
20
Великден
упражнение
Познава характерните особености на великденската обредност.

Работи с учебника. Чете текстове, представящи Страстната седмица. Преразказва текстовете, като използва за опора изображенията в учебника.
Оценка на индивидуална и групова работа.

58
21
Великденски песни
упражнение
Познава характерните особености на песните от великденския песенен цикъл.

Чете и осмисля великденските песни. Разбира основните им черти. Изпълнява писмено задачи върху великденските  песни.
Писмено изпитване.

59
21
Пасха, Курбан байрам
нови знания
Познава основни празници от традиционния календар на евреите и мюсюлманите. Познава текстове, свързани с Пасха и Курбан байрам.

Работи индивидуално и по групи. Слушат и
коментират видеофилми, представящи джамия и синагога.
Оценка на индивидуална и групова работа.

60
22
Пасхалната обредност
упражнения
Познава характерните особености на пасхалната обредност.

Запознава се с адаптирания преразказ на „Изход“. Отговаря на поставени въпроси.
Устно изипитване.

61
22
Курбан байрам
упражнение
Познава характерните особености на празничната обредност на Курбан байрам.

Запознава се с текст, представящ историята на празника. Осмисля характерни черти на обредността.
Оценка на индивидуална работа.

62
23
Преговор върху фолклорен (традиционен) календар
преговор – упражнение
Познава значението на понятието ритуал и на различаването делник – празник за фолклорната общност.
Познава основни
празници от фолклорния
(традиционния) календар: Коледа, Великден,
Пасха, Курбан байрам,
Гергьовден.
Самостоятелно подбира
четива и използва различни
информационни източници,
за да изпълни конкретна
изследователска задача.

Припомня си текстове, свързани с
изучаваните фолкрлорни (традиционни) празници. Откроява универсалните
черти на празниците
и връзката между
религиите.
Оценка на индивидуална и групова работа.

63
23
Упражнение върху фолклорното
предание
„Чудото,
извършено от
светеца“
упражнение
Разпознава жанровите характеристики на фолклорното предание.
Осмисля времето,
пространството и героите
във фолклорното предание
от гледна точка на жанровите му особености.

Работи с текста „Чудото, извършено от светеца“. Отговаря на въпроси
върху текста и върху
иконата на св. Герги.
Осмисля основните
характеристики на иконата.
Устно изпитване.

64
24
„Хайдути. Баща и син“
нови знания
Разпознава основни ценности и норми на традиционната общност
и разбира тяхната
трансформация в
„Хайдути“.
Различава основни герои
в „Хайдути“ и тълкува
постъпките им, съотнасяйки
ги с основни ценности и
норми на традиционната
общност, както и с личния
си опит.
поема
Чете или слуша артистично изпълнение на поемата „Хайдути“.
Отговаря на въпроси към
текста.
Индивидуално оценяване.

65
24
Хайдутите и хайдушкото движение
упражнение
Познава историческия контекст на хайдушкото движение.

Работа с текста от учебника. Слуша беседа на тема хайдутите в България.
Индивидуално оценяване.

66
25
Как е построена поемата
„Хайдути“
упражнение
Познава композиционните особености на поемата.
Различава характерни особености на пространството и времето в
„Хайдути“.

Работи с текста на поемата „Хайдути“. Изпълнява писмено задачи по очертаване на времето и пространството в поемата.
Писмено оценяване.

67
25
Изразни средства в поемата
„Хайдути“
упражнение
Разпознава основните изразни средства в поемата
„Хайдути“ на основата на актуализирани знания, придобити в 3. и 4. клас.
реторически въпрос, инверсия, епитет, постоянен епитет
Работи с текста на поемата. Работа по групи или индивидуално за откриване и записване на познати изразни средства от поемата „Хайдути“.
Оценка на индивидуална и групова работа.

68
26
Поемата
„Хайдути“ и народната песен
упражнение


Разпознава образи на народната песен,
изграждани в „Хайдути“.
Работа с учебника. Съпоставя фолклорни текстове с текста на поемата
„Хайдути“.

69
26
„Легенда за рома“
нови знания
Определя в „Легенда за рома“ проблеми и
конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях.
легенда
Отговаря на въпроси, целящи да актуализират знания върху фолклорната легенда.
Чете или слуша „Легенда за рома“.
Индивидуално оценяване.

70
27
Времето, героите и пространството в „Легенда за рома“
упражнение
Различава основни герои и характерни особености на пространството и времето в „Легенда за рома“.
Тълкува „Легенда за рома“ съобразно конкретните проявления на жанра.

Работи по групи, всяка от които изследва времето, пространството и героите в текста.
Оценка на групова работа.

71
27
Преразказ на
„Легенда за рома“ от името
на Ром
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа
задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Робата в клас. Създава в писмена форма трансформиращ
преразказ с определена дидактическа задача.
Оценка на писмена работа.

72
28
Преразказ на
„Легенда за рома“ от името
на Ром
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа
задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Работа в клас. Създава в писмена форма трансформиращ
преразказ с определена дидактическа задача.
Оценка на писмена работа.

73
28
„Главатарят, който искал да плени
месечината“
нови знания
Обяснява значението на сюжета в приказката
„Главатарят, който искал да
плени месечината“. Тълкува приказката
„Главатарят, който искал
да плени месечината“
съобразно конкретните проявления на жанра.
Определя в „Главатарят,
който искал да плени
месечината“ проблеми и
конфликти, специфични за
фолклорния модел за света,
съпоставя ги с личния си опит
и обосновава позиция по тях.

Чете или слуша текстът на приказката
„Главатарят, който искал
да плени месечината“. Записва в тетрадката
различните елементи
на сюжетния ход на
приказката.
Оценка на писмена работа.

74
29
Да сравним изучените вълшебни
приказки
упражнение
Съпоставя изучените вълшебни приказки. Откроява жанровите им
характеристики.

Работи с учебника и изпълнява писмено поставените задачи.
Чертае таблици и съпоставя изучените
фолклорни приказки.
Оценка на писмена работа.

75
29
Подготовка за класна работа
упражнение


Припомня си особеностите на трансформиращия
преразказ и основните
правописни норми.
Устно оценяване.

76
30
Класна работа – трансформиращ преразказ на
приказката
„Главатарят,
който искал да плени
месечината“
от името на
главатаря
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа
задача.
Спазва книжовни езикови
правила.

Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена
дидактическа задача.
Оценка на писмена работа.

77
30
Класна работа – трансформиращ преразказ на
приказката
„Главатарят,
който искал да плени месечината“
от името на
главатаря
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа
задача.
Спазва книжовни езикови
правила.

Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена
дидактическа
Оценка на писмена работа.

78
31
„Котаракът наставник, или Котаракът в
чизми“
нови знания
Различава основни герои и характерни особености на пространството и времето
в приказката „Котаракът наставник, или Котаракът в
чизми“.
Обяснява значението
на сюжета в приказката
„Котаракът наставник, или
Котаракът в чизми“.
Тълкува приказката
„Котаракът наставник,
или Котаракът в чизми“
съобразно конкретните
проявления на жанра.
Различава в приказката „Ко-
таракът наставник, или Кота-
ракът в чизми“ приписване на
специфично човешки характе-
ристики на животно и обяснява
значението им за изграждането
на смисъла на текста.

Чете или слуша текстът на приказката „Котаракът наставник, или Котаракът
в чизми.
Записва в тетрадката
елементите на сюжетния
ход на приказката.
Отговаря на въпроси
върху героите, времето
и пространството в
приказката.
Устно изипитване.

79
31
Приказките и създаването им
упражнение
Различава фолклорна, авторска и авторизирана приказка.

Работи с учебника и използва таблиците за съпоставка на различните видове приказки
(фолклорна, авторска и
авторизирана).
Оценка на индивидуална и групова работа.

80
32
„Грозното патенце“
нови знания
Оценява завършека на приказката „Грозното патенце“ във връзка с нейния
сюжет и с личния си опит.
Различава в приказката
„Грозното патенце“
приписване  на специфично
човешки характеристики
на животно и обяснява
значението им за изграждането на смисъла на текста.

Чете или слуша текста на приказката „Грозното патенце“.
Записва в тетрадката
отделните елементи на
сюжета на приказката.
Отговаря на въпроси
върху героите
и посланията на
приказката.
Оценка написмена работа.

81
32
Героите, времето и пространството
в приказката
упражнение
Различава основни герои и характерни особености на пространството и времето
в приказката „Грозното патенце“.
Тълкува приказката
„Грозното патенце“
съобразно конкретните
проявления на жанра.

Работи с текста на приказката като търси и записва маркери за
времето и пространството в приказката.
Оценка на писмена работа.

82
33
„Похитителят на мълнии“
(Глава 10)
нови знания
Различава в откъси от
„Похитителят на мълнии“ характерни особености на вълшебната приказка и
обяснява  отношения между
героите на творбата. Съпоставя откъси от
„Похитителят на мълнии“ с
„Тримата братя и златната
ябълка“ и обяснява сходствата
и различията между сюжетите
им и оценява значението им за
културното многообразие.

Чете или слуша откъса от романа „Похитителят на мълнии“.
Откроява общи черти
между текста на романа
и вълшебните приказки.
Устно оценаване.

83
33
Пърси Джаксън и старогръцките митове
упражнение
Съпоставя откъси от
„Похитителят на мълнии“ с древногръцки мит и обяснява сходствата и
различията между сюжетите им и оценява значението им за културното        многообразие.

Съпоставя текста на глава 10 на романа с изучените митологични текстове.
Оценка на групова работа.

84
34
Трансформиращ преразказ на
„Похитителят на мълнии“
(Глава 10) от името на неутрален разказвач
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача, като спазва книжовни езикови правила.
Оценка на писмена работа.

85
34
Трансформиращ преразказ на
„Похитителят на мълнии“
(Глава 10) от името на неутрален разказвач
писмена работа
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
Спазва книжовни езикови правила.
трансформиращ преразказ
Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача, като спазва книжовни езикови правила.
Оценка на писмена работа.

Разработил: .................................................
(име, фамилия, подпис)

