ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС Общ брой часове по български език – 85
за развиване на комуникативните компетентности – 17
часове за нови знания 37% – 32 ч.
часове за упражнения 44% – 37 ч.
часове за преговор 6% – 5 ч.
часове за обобщение 6% – 5 ч.
часове за контролни и за класни работи 7% – 6 ч.

Първи учебен срок – 17 седмици x 2 часа седмично = 34 часа Втори учебен срок – 17 седмици x 3 часа седмично = 51 часа
 УТВЪРДИЛ

Директор: .................................................
(Име, фамилия, подпис)

№ По ред
Учебна седмица по ред
Тема на урочната единица
Урочна единица за
Компетентности като очаквани резулта- ти 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
Речево общуване
Преговор
	Развиване на комуникативни компе- тентности


Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
Работи с учебник.
Входен тест

2
1
Езикът – средство за общува- не.
Нови знания
	Познава строежа на езика (звукове/ букви, думи,

изречения, текст).
	Ориентира се в ситуацията на общу- ване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване (включително и при електронно общу- ване).

речева ситу- ация – цел, предмет, участници, условия
Учи във и чрез опита. Включва се в инте- рактивни дейности, свързани със ситуации от познати приказки или от ежедневието с компютърни игри.
Раздел 1: Отговаря устно на въпроси и изпълнява в часа поставените задачи.

3
2
Елементи на речева- та ситуа- ция
Упражнение
	Определя целта, предмета, участници- те и условията на общуване (включител- но и при електронно общуване).


Участва в комуникатив- ни ситуации. Включва се в ролеви игри.


4
2
Официал- но и нео- фициално общуване. Речев етикет
Нови знания
	Проявява адекватно речево поведение в публично

общуване.
	Използва уместно формулите на рече- вия етикет

(включително и при електронно общу- ване).
	Поставя логическо ударение на подхо- дящо място.

официално и неофициално общуване, речев етикет, логическо ударение
Разбира кодексите на поведение, приети в различните общества и среди.


5
3
Официал- но и нео- фициално общуване. Речев етикет
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности


Работи в малки групи. Влиза в различни роли на участници в комуни- кативни ситуации.


6
3
Диалог
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности.
	Участва в диалог в официална и в неофициална обстановка, като съобразява своите въпроси и отговори с тези на останалите.

участници в диалога.
	Умее да изслушва събеседника си и да оспорва мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
	Поставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.


Съобразява се с другите участници в комуника- тивния акт.


7
4
Предста- вяне и самопред- ставяне
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности
	Представя себе си и друг човек (вклю- чително и по електронен път) според правилата на речевия етикет.


Използва подходящи паралингвистични средства (мимика, жест, поза).


8
4
Текст. Тема на текста
Нови знания
	Осмисля текста като средство за общу- ване.
	Умее да извлича информация от текст.
	Може да определя темата, подтеми- те (микротемите) и ключовите думи в текста.

тема на текста подтеми в текста ключови думи в текста
Чете и слуша текст. Обогатява речника си по тема „Хората по света“. Извлича информация от текст.
Раздел 2: Създава свои текст съобразно поставена задача.

9
5
Строеж на текста
Нови знания
	Може да определя абзаците в текста.

абзац
Използва мултимедия за представяне на про- дукти от изпълнение на конкретна задача.


10
5
План на текст
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности
	Осмисля плана като средство за ори- ентиране в съдържанието и в структура- та на текста.
	Умее да прави план на текст.
	Редактира и оформя план на текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, гра- фично оформяне).


Планира работата си с помощта на справочни материали.


11
6
Повество- ванието, описа- нието и разсъж- дението в текста
Нови знания
	Разпознава повествованието, описа- нието и разсъждението в текста.


Работи в група. Създава свои текст съобразно поставена задача.


12
6
Повество- ванието, описа- нието и разсъж- дението в текста
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности.
	Възприема, осмисля и обработва информация от описателен текст, от повествователен текст и от текст разсъж- дение.


Проявява ценностна ориентация при интер- претиране на проблеми от различни текстове.


13
7
Езикът – средство за общува- не. Текст
Обобщение
	Развиване на комуникативни компе- тентности


Чете и предава на съуче- ниците си информация, получена от различни източници, включител- но и електронни.


14
7
Езикът – средство за общува- не. Текст
Контролна работа



Тестови задачи с изби- раеми отговори и със свободни отговори

15
8
Думата като един- ство от речниково и грама- тично значение
Нови знания
	Осмисля думата като единство от реч- никово и граматично значение.

граматично значение
Сравнява и осмисля речникови значения от българския език и от изучавания чужд език.
Раздел 3:
Отговаря на въпроси и изпълнява задачи.

16
8
Пряко и преносно значение. Много- значност
Нови знания
	Уместно употребява думи в прякото и в преносното им значение.
	Правилно и целесъобразно използва многозначните

думи според конкретния контекст.
многознач- ност на думата
Работи в малки групи. Обогатява речника си по тема „Семейство и приятели“


17
9
Пряко и преносно значение. Много- значност
Упражнение
	Използва познанията си за прякото и преносното значение на думите при анализ на художествени текстове.


Работи в библиотека. Използва различни видове речници.


18
9
Съчетаване на думите. Контекст
Нови знания
	Правилно и целесъобразно съчетава думите според конкретния контекст.
	Умее да работи с тълковен речник, речник на чуждите

думи.
контекст
Изпълнява в домаш- на среда поставената проектна задача за родословното дърво.
Представя изпълнената проектна задача.


19
10
Съчетаване на думите. Контекст
Упражнение
	Правилно и целесъобразно съчетава думите в собствен текст.
	Редактира чужди и собствени текстове.


Акцентът е върху реша- ването на проблеми, извлечени от близък до ученика контекст.


20
10
Описание- то в текста (описание на обста- новка)
Упражнение
	Развиване на комуникативни компетентности.


Прави устни и писмени описания.


21
11
Употреба на сино- ними и антоними
Преговор
	Уместно използва в речта си синоними и антоними.
	Умее да работи със синонимен речник, с речник на антонимите


Учи чрез сътрудничест- во. Разбира текстове, свързани с тема „Праз- ници и обичаи”
Раздел 4:
Решава тестови задачи

22
11
Омоними
Нови знания
	Разпознава омоними.
	Коментира употребата на синоними, антоними и омоними в текст.

омоними
Участва в диалози, като проявява толерантност и уважение към култур- ната различност.


23
12
Описание- то в текста (описание на предме- ти)
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности


Подготвя се за изпълне- ние на проект. Работи в група.


24
12
Значение на думата. Видове думи спо- ред речни- ковото им значение и звуковия им състав
Обобщение
	Използва познанията си за речниково- то и граматичното значение на думата, както и за видовете думи, за да възприе- ма и създава свързани текстове.


Представя проекта. Участва в оценяването на проекта.


25
13
Строеж на думата.
Морфема
Нови знания
	Определя, правилно изговаря и пише морфемите в думата.
	Прави морфемен анализ.

морфема, морфемен анализ
Индивидуално изпъл- нява поставени езикови задачи върху текстове, свързани с народни мъдрости.
Раздел 5: Отговаря на въ- проси и изпълнява задачи.

26
13
Правопис и право- говор на думата в
зависимост от нейния морфемен строеж
Упражнение
	Умее да работи с правописен и с пра- воговорен речник.


Проявява толерантност и учтивост към събе- седника, независимо от неговата социална, етническа и полова принадлежност.



27
14
Слово- образу- вателни морфеми
Нови знания
	Осмисля кои са словообразувателните морфеми.
	Умее да ги разпознава и да създава с тях нови думи.

словообра- зувателни морфеми
Работи по модели. Участва в състезателни игри.


28
14
Формо- образу- вателни морфеми
Нови знания
	Осмисля кои са словообразувателните морфеми.
	Умее да ги разпознава и да създава с тях форми на думи.

формообра- зувателни морфеми
Работи индивидуално и по групи, за да образува нови думи и форми на думите.


29
15
Морфемен анализ
Упражнение
	Умее да прави морфемен анализ.


Работи с учебника. Използва графичните модели за морфемен анализ.


30
15
Видове думи спо- ред речни- ковото им значение и звуковия им състав. Строеж на думата
Контролна работа



Тестови задачи

31
16
Звукови промени. Изговор и правопис на думи с неударени гласни
Упражнение
	Правилно пише и изговаря думи с неударени гласни звукове.
	Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от термино- логичната лексика.


Използва текста от учебника „Общуване с книгите“.
Раздел 6:
Отговаря на въпроси и изпълнява задачи.

32
16
Подвижно Ъ и непо- стоянно Ъ
Нови знания
	Правилно пише и изговаря думи със струпване на съгласни звукове.
	Правилно изговаря и пише често упо- требявани думи и

думи от терминологичната лексика.

Използва книги от електронни библиотеки и други електронно ба- зирани информационни източници за изпълне- ние на конкретна изсле- дователска задача.


33
17
Изговор и правопис на думи със струп- ване на съгласни
Упражнение
	Правилно пише и изговаря думи със струпване на съгласни звукове.
	Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от термино- логичната лексика.


Използва книги от електронни библиотеки и други електронно ба- зирани информационни източници за изпълне- ние на конкретна изсле- дователска задача.


34
17
Звукови промени
Обобщение
	Систематизира познанията си за пра- вописните и правоговорните правила.
	Редактира правописни и правоговорни грешки в чужди и собствени текстове.


Създава писмен текст. Спазва правописните норми.


35
18
Изменя- еми части на речта
Нови знания
	Разпознава изменяемите части на речта.
	Правилно пише и изговаря частите на речта.

изменяеми части на речта
Устно дава примери по темата „Българските върхове“.
Раздел 7: Отговаря на въ- проси. Изпълнява писмено задачи.

36
18
Морфо- логичен анализ
Нови знания
	Прави морфологичен анализ на съ- ществително име, на прилагателно име, на числително име, на глагол.

морфологи- чен анализ
Изпълнява индивиду- ални задачи. Използва моделите за морфологи- чен анализ в учебника.


37
18
Морфо- логичен анализ
Упражнение
	Прави морфологичен анализ на изме- няемите части на речта, които функцио- нират в различни видове текстове.


Осъзнава ролята на езика в историческото развитие на българската общност.


38
19
Правопис и право- говор на имената
Упражнение
	Открива и редактира правописни и правоговорни грешки.


Използва примери от ученически съчинения.


39
19
Местоиме- ние
Нови знания
	Разпознава местоименията като за- местващи и свързващи думи в изрече- нието и в текста.


Използва различни по стил текстове.


40
19
Описание- то в текста (описа- ние на природна картина)
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности


Използва познанията си по български език при анализ и коментар на художествени текстове.


41
20
Лично мес- тоимение
Преговор
	Разпознава личното местоимение и определя граматичните му признаци.
	Правилно използва формите на лично- то и на възвратно личното местоимение.


Работи върху текста
„Звънецът“ от началната страница на раздел 8 в учебника.
Раздел 8:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.

42
20
Възвратно лично мес- тоимение
Нови знания
	Разпознава възвратно личното мес- тоимение и определя граматичните му признаци.
	Правилно използва формите на въз- вратното лично местоимение.

възвратно лично местои- мение
Участва в диалози от училищния живот с не- преднамерена употреба на езиковото явление.


43
20
Употреба на личното и на въз- вратното лично мес- тоимение
Упражнение
	Откриване и редактиране на грешки в чужди и собствени текстове.


Работи в екип. Реша- ване на проблемни ситуации.


44
21
Описание- то в текста (описание на хора)
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности


Използва нагледни материали.
Работи върху художест- вени текстове и учени- чески съчинения.



45
21
Притежа- телно мес- тоимение
Нови знания
	Разпознава притежателното место- имение и определя граматичните му признаци.
	Правилно употребява в речта си прите- жателното местоимение.

притежателно местоимение
Участва в разговори и дискусии по темата
„Европа и ние“
Раздел 9:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.

46
21
Притежа- телно мес- тоимение
Упражнение
	Използва местоименията като замест- ващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.


Разбира как и по какъв начин националната културна идентичност взаимодейства с евро- пейската идентичност.


47
22
Възвратно притежа- телно мес- тоимение
Нови знания
	Разпознава възвратно притежателното местоимение и определя граматичните му признаци.
	Правилно употребява в речта си въз- вратно притежателното местоимение.

възвратно притежателно местоимение
Дискутира по теми от гражданското образова- ние, като непреднаме- рено използва местои- мения.


48
22
Употреба на прите- жателното и на въз- вратното притежа- телно мес- тоимение
Упражнение
	Използва местоименията като замест- ващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.


Работи върху различни по стил текстове.


49
22
Изменя- еми части на речта. Местоиме- ние
Контролна работа



Тестови задачи с избираем и със свободен отговор

50
23
Глагол. Спрежение на глагола
Нови знания
	Разпознава основната форма и спре- жението на глагола.

основна фор- ма на глагола спрежение на глагола
Изпълнява изразително откъс от стихотворение- то „Обичам те, родино“. Използва нагледни средства.
Раздел 10:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.

51
23
Спрежение на глагола
Упражнение
	Използва основната форма и спреже- нието на глагола в собствен текст.


Използва богатите въз- можности на езика за изразяване на чувства към родината.


52
23
Време на глагола. Минало свършено време на глагола
Нови знания
	Разпознава и правилно образува фор- мите на минало свършено време.
	Целесъобразно използва минало свър- шено време при създаване на свой текст.
	Употребява правилно и уместно се- гашно време, минало свършено време, бъдеще време).

минало свър- шено време
Участва в комуникатив- ни ситуация.
Отговаря на въпроси.




53
24
Минало свършено време на глагола
Упражнение
	Разпознава и правилно образува фор- мите на минало свършено време.
	Целесъобразно използва минало свър- шено време при създаване на свой текст.
	Употребява правилно и уместно се- гашно време, минало свършено време, бъдеще време).


Работи в малка група. Работи върху текстове самостоятелно.


54
24
Минало несвърше- но време на глагола
Нови знания
	Разпознава и правилно образува фор- мите на минало несвършено време.
	Целесъобразно използва минало несвършено време.
	Употребява правилно и уместно гла- голните времена

(сегашно време, минало свършено време, минало несвършено време и бъдеще време).
минало несвършено време
Работи върху различни по вид текстове.


55
24
Съвместна употре-
ба на глаголни времена
Упражнение
	Целесъобразно използва и съвместно употребява минало свършено и минало несвършено време при създаване на свой текст.
	Употребява правилно и уместно глаголните времена (сегашно време, ми- нало свършено време, минало несвър- шено време и бъдеще време).


Използва възмож- ностите на глаголните времена за изразяване на различни чувства, за изказване на мнение и впечатление в разноо- бразни комуникативни ситуации.


56
25
Повество- ванието
в текста (разказ по преживя- но)
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности
	Целесъобразно използва и съвместно употребява минало свършено и минало несвършено време при създаване на свой повествователен текст.


Участва в дискусии. Попълва работни ли- стове.
Създава писмен текст. Спазва правописните норми.

57
25
Нелични глаголни форми. Минало свършено деятелно причастие
Нови знания
	Разпознава неличните глаголни форми в текст.
	Разпознава и образува минало свър- шено деятелно причастие.
	Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено дея- телно причастие.
	Употребява правилно и уместно мина- ло свършено деятелно причастие в текст.

нелични гла- голни форми (причастия), минало свършено деятелно причастие
Използва комиксите и текстовете от учебника по въпроси, свързани с изкуството и спорта
„Изкуство и спорт“.
Раздел 11:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.


58
25
Минало свършено деятелно причастие
Упражнение
	Разпознава неличните глаголни форми в текст.
	Разпознава и образува минало свър- шено деятелно причастие.
	Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено дея- телно причастие.
	Употребява правилно и уместно мина- ло свършено деятелно причастие в текст.


Използва дейностното учене за развиване на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.


59
26
Минало несвър- шено деятелно причастие
Нови знания
	Разпознава и образува минало несвършено деятелно причастие.
	Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало несвършено деятелно причастие.
	Употребява правилно и уместно минало несвършено деятелно причастие в текст.

минало несвършено деятелно причастие
Използва модели за образуване на нелични глаголни форми.


60
26
Употреба на при- частията в текста
Упражнения
	Спазва особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено и ми- нало несвършено деятелно причастие.
	Употребява правилно и уместно ми- нало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текст.


Използва текстовете от учебника.


61
26
Повество- ванието
в текста (разказ по въображе- ние)
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности.
	Употребява правилно и уместно ми- нало свършено и минало несвършено деятелно причастие в свой повествова- телен текст.


Отговаря на въпроси и изпълнява задачи.


62
27
Време на глагола. Минало свършено и минало несвърше- но причас- тие
Контролна работа



Тестови задачи

63
27
Неизменя- еми части на речта. Наречие
Нови знания
	Осмисля понятието за неизменяеми части на речта.
	Разпознава наречието в изречението.
	Правилно и уместно употребява наре- чието в речевата практика.
	Прилага правописните и правоговор- ните правила при употреба на наречие.

неизменяеми части на реч- та, наречие
Темата „Откривател или изобретател“ провоки- ра изследователските търсения на учениците. Осъществяват се меж- дупредметни връзки.
Раздел 12:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.





64
27
Наречие
Упражнение
	Разпознава наречието в изречението.
	Правилно и уместно употребява наре- чието в речевата практика.
	Прилага правописните и правоговор- ните правила при употреба на наречие.


Използва мултимедия за представяне на резултати и продукти от изпълнение на кон- кретна изследователска задача.


65
28
Предлог
Нови знания
	Разпознава предлога в изречението.
	Правилно и уместно употребява пред- лози в речевата практика.
	Прилага правописните и правоговор- ните правила при употреба на предлози.

предлог
Използва таблицата от учебника, за да даде собствени примери.


66
28
Употреба на неизме- няемите части в текста
Упражнение
	Разпознава неизменяемите части в текста.
	Правилно и уместно употребява неиз- меняеми части в речевата практика.
	Прилага правописните и правоговор- ните правила при употреба на неизменя- еми части.


Използват се различни по стил и жанр тексто- ве, за да се анализират изменяеми и неизменя- еми части на речта.


67
28
Отговор на
житейски
въпрос
Нови знания
	Развиване на комуникативни компе-

тентности.
	Създава в устна и в писмена форма

текст, в който изразява лична позиция по
житейски проблем и подбира подходя-
щи аргументи.
	Умее да композира текст разсъждение

в определен обем.
	Използва езикови средства, подходя-

щи за ситуацията на общуване.
	Редактира и оформя писмения текст в

съответствие с изискванията за писмено
общуване (правопис, пунктуация, гра-
фично оформяне).
	При създаване на устен текст спазва

правилата на правоговора и поставя
логическо ударение, като се съобразява
с комуникативната цел.
отговор на
въпрос
Участва в дискусии по
проблеми от училищния
живот.
По предложен алго-
ритъм създава текст
- отговор на житейски
въпрос.



68
29
Отговор на житейски въпрос
Упражнение
	Развиване на комуникативни компе- тентности.
	Създава в устна и в писмена форма текст, в който изразява лична позиция по житейски проблем и подбира подходя- щи аргументи.
	Умее да композира текст разсъждение в определен обем.
	Използва езикови средства, подходя- щи за ситуацията на общуване.
	Редактира и оформя писмения текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунктуация, гра- фично оформяне).
	При създаване на устен текст спазва правилата на правоговора и поставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.


Обсъжда и редактира създадения текст.


69
29
Изме- няеми и неизменя- еми части на речта
Обобщение
	Разпознава, анализира и използва в собствени текстове изменяеми и неиз- меняеми части на речта.


Отговаря на въпроси. Работи самостоятелно.


70
29
Отговор на житейски въпрос
Контролна работа
	Създава в писмена форма текст, в който изразява лична позиция по жи- тейски проблем и подбира подходящи аргументи.



Писмен текст – отговор на въпрос.

71
30
Просто изречение
Преговор
	Определя границите на простото изре- чение в рамките на сложното.


С предложените тексто- ве по темата „Животът на нашата планета“ може да се осъществи връзка с други учебни дисциплини.
Раздел 13:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.

72
30
Подлогът и сказуемото като главни части на простото изречение
Нови знания
	Открива подлога и сказуемото в изре- чението.
	Прилага правилото за членуване на подлога в изречението в писмен текст, който създава.

синтактичен анализ
Работа по групи. Езико- ва задача се изпълнява, като се работи върху текст с екологично съдържание.


73
30
Изразя- ване на подлога с различни части на речта. Чле- нуване
Упражнение
	Умее да изразява подлога с различни части на речта – съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение.


Работа в екип по разре- шаване на екологичен проблем.
Генерират се идеи, като се всеки контролира речта си.
Предлагат се решения. Поемат се отговорности.


74
31
Пояснения на подлога и на сказу- емото
Нови знания
	Съпоставя два текста.
	Осмисля ролята на поясненията на подлога и на сказуемото в текста.


Чрез разрешаване на проблем се развиват комуникативни умения.


75
31
Пояснения на подлога и на сказу- емото
Упражнение
	Осмисля ролята на поясненията на подлога и на сказуемото в текста.


Създават се два вида текстове – със и без пояснения.


76
31
Второ- степенни части в простото изречение. Обстоя- телствено пояснение
Нови знание
	Разпознава и осмисля функциите на обстоятелственото пояснение като вто- ростепенна част в простото изречение, владее употребата му.
	Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.

обстоятел- ствено пояс- нение
Темата „Чудесата на света“ провокира учени- ците да потърсят детски енциклопедии или материали в интернет.
Раздел 14:
Отговаря устно на въпро- си. Изпълнява писмено задачи.

77
32
Обстоя- телствено пояснение
Упражнение
	Разпознава и осмисля функциите на обстоятелственото пояснение като вто- ростепенна част в простото изречение, владее употребата му.
	Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.


Работи в малки групи. Участва в ролеви игри.


78
32
Допълне- ние
Нови знания
	Разпознава и осмисля функциите на допълнението като второстепенна част в простото изречение, владее употребата му.
	Прилага правилото за членуване на второстепенните

части в изречението в писмен текст, който създава.
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.

допълнение
Работи по модели, предложени в учебника.


79
32
Допълне- ние
Упражнение
	Разпознава и осмисля функциите на допълнението като второстепенна част в простото изречение, владее употребата му.
	Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.


Работи самостоятелно, като използва работни листове.


80
33
Определе- ние
Нови знания
	Разпознава и осмисля функциите на определението като второстепенна част в простото изречение, владее употреба- та му.
	Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.

определение
Работи по модели, предложени в учебника.


81
33
Определе- ние
Упражнение
	Разпознава и осмисля функциите на определението като второстепенна част в простото изречение, владее употреба- та му.
	Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.


Работи самостоятелно, като използва работни листове.


82
33
Синтакти- чен анализ
Упражнение
	Прави синтактичен анализ на просто изречение.


Сравнява и осмисля син- тактични конструкции
от българския език и от изучавания чужд зик.


83
34
Главни и второ-
степенни части в простото изречение
Обобщение
	Систематизира наученото за главни и второстепенни части на изречението.


Работи върху постер.


84
34
Главни и второ-
степенни части в простото изречение
Контролна работа



Тестови задачи с избираем и със свободен отговор

85
34
Части на речта и части на изрече- нието
Преговор
	Систематизира наученото за части но речта и части на изречението.


Изготвя презентация.
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