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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ по ред
Учеб- на сед- мица по ред


Тема на урочната единица


Урочна едини- ца за


Компетентности като очаква- ни резултати от обучението


Нови понятия


Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или по раздели


Забележка
1
2
3
4
5
6
7
8
9


1


1
Запознаване с учебно- то съдържание по БЕ. Създаване на кратки устни и писмени текстове.


Упражнение
Запознаване с учебното съдържание и структурата на учебника, учебната тетрадка и помагало.

Условни знаци

Работа с учебника. Създават устен и писмен текст  по зададена тема.
Самостоятелна работа Устно/писмено изпитване


2


Входно ниво
Контролна работа
Установяване на входното ниво на владеене на езикови- те компетентности.

Индивидуално решават тестови задачи със свободен и затворен отговор.
Оценка от контролна работа


3

Анализ и редактиране на входно ниво

Упражнение
Установяване на типовете грешки, установяване на ези- ковите компетентности.

Поправят индивидуално и в малки групи допуснатите грешки, редактира.



4

2

ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ
Речево общуване

Нови знания
Познава строежа на езика. Разбира ролята на езика като основно средство за общу- ване.


Характеризират вида на об- щуване в конкретен текст.
Индивидуал- но оценяване; оценяване по двойки



5



Речева ситуация – елементи


Нови знания

Ориентира се в ситуацията на общуване, определяй- ки елементите на речевата ситуация на текста и при електронно общуване.
Речева ситуа- ция – цел предмет, учас- тници, условия

Коментират езиковите сред- ства, употребени в ситуация- та на общуване; използват ги в собствени текстове и при електронно общуване.



6

Упражнение върху речево общуване и

Упражнение
Използва уместно формулите на речевия етикет.

Индивидуално определят елементите на речевата ситуация.
Проверка на до- машна работа.




Речева ситуация

Наблюдава и коментира раз- лични речеви модели.

Изпълняват ролеви игри, свързани с различни комуни- кативни ситуации.
Оценяване – индивидуално и по групи




7



3.


Официално и неофи- циално общуване



Нови знания

Проявява адекватно речево поведение в официална и неофициална обстановка на общуване. Използва форму- лите на речевия етикет
Официал- но и нео- фициално общуване, речев етикет, логическо ударение


Участват в различни ситуа- ции на общуване.



8

Текстът и общуване- то. Строеж на текста

Нови знания
Осмисля текста като средство за общуване.
Извлича информация от текст.
Определя темата, подтемите, ключовите думи и абзаците в текста.
Тема на текста,
Подтеми в текста,
Ключови думи в текста, абзац
Формулират темата и под- темите на текст, откриват ключовите думи.
Разграничават абзац и подтема.





9


Строеж на текста. Текстът в официал- но и неофициално общуване (работа по проектна задача)



Упражнение

Използва формулите на рече- вия етикет.
Определя темата, подтемите (микротемите) ключовите думи и абзаците в текста

Изграждат собствен текст по зададени начало, тема, ключови думи. Изграждат различни по цел текстове по една тема. В малка група изразяват устно мнение
по въпроси от училищния живот.


Писмено и устно изпитване.
Проверка на до- машна работа
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4.

План на текста. Под- готовка и редактиране


Нови знания
Осмисля плана като средство за ориентиране в съдържа- нието и в
структурата на текста.
Умее да прави план на текст.

В малки групи създават писмено план на текст.
По групи съпоставят напра- вените планове.
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План на текста. Под- готовка и редактиране

Упражнение
Оформя план на текст в съответствие с изискванията за писмено общуване.

Създават устно и писмено по двойки план на текст с определена комуникативна задача.
Оценяване от устно и писмено изпитване


12

План на текста. Под- готовка и редактиране

Упражнение
Редактира текст в съответ- ствие с изискванията за писмено общуване.

Редактират индивидуално и по групи план на текст.
Индивидуално оценяване


13

5.
Видове текст. Повест- вование, описание, разсъждение.

Нови знания
Разпознава повествованието, описанието и

Посочват особеностите на повествованието, описание- то и разсъждението в текста.




14


Употреба на повест- вование, описание и разсъждение в текста


Упражнение

Осмисля и обработва инфор- мация от различни по вид текстове разсъждение.

Създават текст според кому- никативната ситуация.
Редактират писмени текстове по двойки.
Проверка на до- машна работа.

Писмено изпит- ване




15

Лична позиция по житейски проблем. Отговор на житейски въпрос

Нови знания

Познава композицията на отговора на въпрос.

Отговор на въпрос

В екип откриват елементите на отговор на въпрос в текст.
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6.
Лична позиция по житейски проблем. Отговор на житейски въпрос

Нови знания

Познава композицията на отговора на въпрос.

Отговор на въпрос

По двойки изграждат теза по определена тема.
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Езикът – средство за общуване Обобщи- телни упражнения



Обобщение
Използва езиковите средства в съответствие с речевата ситуация.
Владее речевия етикет при публично общуване.
Създава текст според кому- никативната ситуация.

Индивидуално и в група решават езикови задачи. Използват уместно езико- вите средства в речевата практика.
Служат си с разнообразни синтактични конструкции, използват синонимни вари- анти.



Устно оценяване
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Езикът – средство за общуване. Писмено упражнение


Упражнение
Използва езиковите средства в съответствие с речевата ситуация.
Владее речевия етикет при публично общуване.
Задава въпроси и дава отго- вори по тема.



Индивидуално и в малки групи решават писмено езикови задачи.


Писмено изпит- ване.
Тест
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7


Речниково и грама- тично значение на думата


Нови знания
Разпознава речниковото и граматичното значение на ду- мите. Разграничава прякото от преносното значение на думата.
Грама- тично значение, много- значност на думата, контекст


Илюстрират със собствени примери прякото и пренос- ното значение на думата.


Индивидуално оценяване



20



Видове думи според речниковото значение и звуковия състав


Нови знания
Осмислят думите като речни- кови единици.
Разпознава омоними. Уместно използва в речта си синоними и антоними.
Умее да работи със синонимен речник.


Омони-ми

Работят индивидуално и в малки групи, за да изследват лексикалните характеристи- ки на текстове от различни комуникативни сфери.


Оценяване на работа в група
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Упражнение върху речниково и грама- тично значение на думата




Упражнение

Коментира употребата на синоними, антоними и омоними в текст.
Правилно и целесъобразно използват многозначните думи, основното и пренос- ното значение на думите в текста.

Създават текст, в който употребяват целесъобразно многозначни думи. Използ- ват синонимни варианти. Преобразуват текст спря- мо конкретна лексикална задача.
Самостоятелно правят справка в различни видове речници.



Индивидуално оценяване
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8.

Строеж на думата. Правопис и правоговор на думата.


Нови знания
Определя морфемите в думата.
Прави морфемен анализ. Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.
Морфема, слово- образу- вателни морфеми и, формо-
образу- вателни морфеми, морфе-мен анализ

Коментират строежа на думата, прилагат модели при анализ на морфеми в думата.

Оценяване на работа по двойки
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Правопис и правого- вор на думата


Упражнение


Определя, правилно изговаря и пише морфемите в думата

Състезание по групи или индивидуално. Редактират правописни грешки в собст- вени и чужди текстове.
Работят с правописен и пра- воговорен речник.

Самооценяване. Оценяване на работа по групи
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Звукови промени в думата. Подвижно и непостоянно Ъ



Нови знания
Правилно пише думи с неу- дарени гласни, със струпване на съгласни звукове.
Правилно пише думи с непо- стоянно Ъ и с подвижно Ъ Правилно пише често упо- требявани думи и думи от терминологичната лексика.


Подвижно Ъ
непосто- янно Ъ

Индивидуално изпълняват езикови задачи.
Слушат и коментират автен- тични звукозаписи на реч
от различни комуникативни ситуации в родния край.


Оценки от рабо- та в часа
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9.


Упражнение върху звукови промени в думата. Подвижно и непостоянно Ъ



Упражнение
Правилно изговаря думи с неударени гласни, със струп- ване на съгласни звукове.
Правилно изговаря думи с непостоянно Ъ, с подвижно Ъ. Правилно изговаря често употребявани думи и термини.


Редактират текстове с оглед на правописните правила. В малки групи или по двой- ки изпълняват упражнения за правоговор на неударени гласни и термини.


Писмено и устно изпитване
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Контролна работа върху речниково зна- чение и звуков състав на думите, звукови промени.


Контролна работа
Владее езикови средства, свързани с фонетични и лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика. Разбира инструк- ции и работи по зададен модел в училищна среда.

Индивидуално изпълняват езикови задачи, свързани с фонетичните и лексикални явления. Изпълняват инди- видуално езикови задачи по зададен модел.


Оценка от кон- тролна работа



27

Поправка на контрол- на работа.
Речниково значение и звуков състав на думите, звукови промени
Упражнение Анализ и редактиране на контролна работа.
Анализ на пропуските, свързани с изучените ези- кови явления и с уместното им използване в речевата практика.


Коригират пропуски в зна- нията за езика. Редактират текст.
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10.


Думата като част на речта. Изменяеми части на речта. Местоимение



Нови знания
Разбира функциите на изме- няемите и
неизменяемите части на речта.
Разпознава местоименията като заместващи и свързващи думи в изречението и в текста.

Изменя- еми части на речта, морфо- логичен анализ

Индивидуално изпълняват задачи за разграничаване на изменяеми и неизменяеми части на речта.
Правят морфологичен анализ


Оценяване на работа в час
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Упражнение върху думата като част на речта, изменяеми части на речта и местоимение


Упражнение
Правилно и целесъобразно използва изменяемите части на речта в изречението и в текста. Използва местоиме- нията като заместващи и свързващи думи в изречението и текста.


Редактират грешки в уче- нически текстове, свързани с употребата на частите на речта и местоимението.

Индивидуално оценяване.
Писмено изпит- ване
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Лично местоимение. Възвратно лично местоимение



Нови знания
Разпознава личното и въз- вратното лично местоимение и определя граматичните им признаци.
Разбира мястото им в изрече- нието и текста. Разграничава употребата на двете местои- мения.
Лично место-имение, възвратно лично место-имение
Откриват личното и възврат- ното лично местоимение в текст, определят граматич- ните им признаци и ролята им в изречението и текста. Редактират грешки в употре- бата им.



Устно изпитване
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11.

Употреба на лично и възвратно лично местоимение


Упражнение
Правилно използва формите на личното и на възвратното лично местоимение като за- местващи и свързващи думи в изречението и текста.

Създават собствен текст, използвайки местоимения. Редактират
текст. Състезание по групи.

Устно и писмено изпитване
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Притежателно мес- тоимение. Възвратно притежателно местоимение



Нови знания

Разпознава притежателното местоимение и възвратното притежателно местоимение в текст. Определя граматичните им признаци.
Разграничава употребата на двете местоимения.
Прите- жателно место-имение възвратно прите- жателно место-имение

Откриват притежателното и възвратното притежател- но местоимение в текст, определят граматичните им признаци и ролята им в изречението и текста.
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Упражнение върху притежателно местоимение и възвратно притежателно местоимение



Упражнение


Използва местоименията като заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря
и пише.

Създават собствен текст, използвайки възможностите на местои- менията.
Редактират текст съобразно уместната им употреба в текста.
Състезание по групи.


Устно и писмено изпитване
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12.
Правопис и употреба на местоимения
Писмено упражне-ние
Владее употребата на место- именията като заместващи думи в текст.

Индивидуално работят върху тестови задачи и създаването на текст.
Тест.
Писмено изпит- ване
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Представяне и самопредставя-не

Нови знания
Познава особеностите на представянето и самопред- ставянето.

Откриват елементите на представяне и самопредставяне в различни комуникативни ситуации.
Устно оценяване на работата в час
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Представяне и самопредставя-не

Нови знания
Познава особеностите на представянето и самопред- ставянето.

Откриват елементите на представяне и самопредставяне по електронен път.
Устно оценяване на работата в час
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13.

Упражнение върху представяне и са- мопредставяне


Упражнение
Представя себе си и друг човек (включително и по електронен път). Спазва пра- вилата на речевия етикет.

Създават в устна форма текст за представяне и са- мопредставяне.
Представят себе си по елек- тронен път.

Индивидуално оценяване
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Представяне на проектна задача върху представяне и самопредставяне

Упражнение
Представя себе си и друг човек (включително и по електронен път). Спазва пра- вилата на речевия етикет.

Откриват, обясняват и редактират грешки при пред- ставяне и самопредставяне.
Проектна задача оценяване от писмена
работа
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Значение, строеж и правопис на думата

Упражнение
Познава видовете текст. Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна среда.

Изпълняват индивидуално и по двойки езикови задачи по зададен модел.



40

14.

Класна работа №1

Класна работа
Проверка и оценка на ези- ковите компетентности на ученика.

Изпълняват индивидуално езикови задачи по зададен модел
Оценка от клас- на работа
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Глагол. Основна форма и спрежение на глагола


Нови знания
Осмисля значението и функ- циите на глагола в текста.
Определя граматичните му признаци; разпознава основ- ната форма; познава спреже- нието му.
Основна форма на глагола, спреже- ние на глагола
Откриват глаголите в текст и определят основната форма и спрежението им.
Определят граматическите признаци на глагола.


Устно изпитване



42



Упражнение върху основна форма и спрежение на глагола


Упражнение

Прави морфологичен анализ на глагола.
Употребява уместно глагола в собствен текст

Работят с текстове от други предметни области, като ко- ментират ролята на глагола. В група създават текст, използвайки възможностите на глагола.
Устно изпит- ване.
Индивидуал- но оценяване.
Оценяване на домашна работа
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15.


Време на глагола. Минало свършено време


Нови знания

Разпознава и правилно образува формите на минало свършено време.
Прави морфологичен анализ


Минало свършено време
Индивидуално откриват формите на минало свърше- но време в текст. Определят граматическите им при- знаци. Образуват различни форми на минало свършено време.


Оценяване от работа в час
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Упражнение върху минало свършено време на глагола


Упражнение
Целесъобразно използва и съвместно употребява
минало свършено време при създаване на свой текст.

Създават собствен текст, като използват минало свър- шено време.
Редактират свой и чужд текст.

Устно и писмено изпитване
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Поправка на класна работа – анализ и редактиране


Упражнение
Анализ на пропуските, свързани с изучените ези- кови явления и уместното им използване в речевата практика.

Индивидуално и по двойки редактират езикови задачи, съобразно допуснатите грешки. Коригират пропуски в знанията за езика.
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16.


Минало несвършено време.


Нови знания

Разпознава и правилно образува формите на минало несвършено време.
Прави морфологичен анализ.

Минало несвърше- но време
Индивидуално откриват фор- мите на минало несвършено време в текст. Определят граматическите признаци на форми на минало несвърше- но време.


Оценяване от работа в час
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Минало несвършено време

Упражнение
Целесъобразно използва и съвместно употребява ми- нало несвършено време при създаване на свой текст.

Създават собствен текст, като използват минало нес- вършено време. Редактират свой и чужд текст.

Устно и писмено изпитване
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Съвместна употреба на глаголни времена. Писмено упражнение

Упражнение
Разграничава двете минали времена. Целесъобразно ги използва при създаване на свой текст.

Обсъждат в група създадени собствени текстове, като използват минало свършено и минало несвършено време.

Писмено и устно изпитване
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17

Глагол и нелични глаголни форми. Причастие


Нови знания

Разпознава и образува нелич- ните глаголни форми.
Различава ги от глагола.
Нелични глаголни форми (причас- тия)
Откриват по двойки нелич- ните глаголни форми в текст. Определят граматическите им признаци.
Образуват нелични глаголни форми.
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Минало свършено деятелно причастие


Нови знания
Разпознава и образува минало свършено деятелно причастие.
Познава особеностите в пра- вописа и в правоговора му.
Минало свършено деятелно причастие

Образуват минало свърше- но деятелно причастие от глаголи.


Устно изпитване



51


Минало несвършено деятелно причастие


Нови знания
Разпознава и образува ми- нало несвършено деятелно причастие.
Познава особеностите в пра- вописа и в правоговора му.
Минало несвър- шено деятелно причастие
Употребяват минало нес- вършено време в текст. Обясняват особеностите в правописа му.


Устно изпитване
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18.
Представяне на про- ектна задача, свързана с минало свършено и минало несвършено деятелно причастие


Упражнение
Употребява правилно и уместно минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текст. Спазва особеностите в правописа и в правоговора.

Коментират уместната употреба на двете причас- тия. Откриват и редактират в екип грешки в чужди текстове.

Оценяване на домашна работа. Оценяване на проектна задача
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Неизменяеми части на речта. Наречие


Нови знания
Разпознава наречието в изречението.
Осмисля значението, грама- тичните характеристики и употребата на наречието в текста.

Неизме-няеми части на речта, наречие

Откриват и употребяват наречието в текст.
Определят характеристиките му


Работа в час
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Неизменяеми части на речта. Предлог


Нови знания
Разпознава предлога в изре- чението.
Осмислят значението, гра- матичните характеристики и употребата на предлога в текста.

Неизме-няеми части на речта, предлог

Откриват и употребяват предлога в текст.
Определят характеристиките му.


Работа в час

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК


55


19.

Упражнение върху наречие и предлог


Упражнение
Правилно и уместно употре- бява наречието и предлога в речевата практика.
Прилага правописните и пра- воговорните правила в текст.
Неизме-няеми части на речта, наречие, предлог
Изследват в малка група функциите, правоговорните и правописните особености на наречието и предлога.

Проверка и оценка на до- машна работа
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Обобщителни упраж- нения: Думата в изре- чението и в текста


Обобщителни упражнения
Осмисля думата като един- ство от речниково и грама- тично значение. Разпознава частите на речта и ролята им в изречението. Уместно ги използва в текст, спазвайки книжовната норма.


В групи и индивидуално из- пълняват задачи за целесъо- бразната употреба на думите в изречението и текста.

Индивидуално оценяване Оценяване на работа в група
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20.

Контролна работа

Контролна работа
Проверка и оценка на ези- ковите компетентности на ученика за думата в изрече- нието и текста.

Изпълняват индивидуално езикови задачи по зададен модел.

Оценка от кон- тролна работа
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Диалог


Нови знания
Участва в диалог в официал- на и в неофициална обста- новка.
Съобразява въпросите и отго- ворите с тези на останалите участници в диалога


По двойки съставят диалози в неофициална и официална обстановка.


Устно изпитване
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21.

Упражнение върху диалог


Упражнение

Спазва правилата на кни- жовния изговор. Поставя логическо ударение.

Записват диалози в различни комуникативни ситуации.
По роли четат диалози от изучавани произведения.
Проверка на до- машна работа.
Оценяване на работа по двойки
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Анализ и редактиране на контролна работа


Упражнение
Анализ на пропуските, свързани с изучените ези- кови явления и уместното им използване в речевата практика.

Индивидуално и по двойки редактират езикови задачи, свързани допуснатите грешки.
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22.

Главни части в прос- тото изречение


Нови знания
Открива подлога и сказуемото в изречението.
Посочва частите на речта, с които е изразен.

Определят самостоятелно главните части в изречение- то. В работа по групи изразя- ват подлога с различни части на речта.


Работа в час
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Второстепенни части в простото изречение


Нови знания

Познават функциите на вто- ростепенните части.
Син-тактичен анализ
Откриват второстепенните части в изречението.
По групи изпълняват задачи за употреба на второстепен- ни части.


Работа в час
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23.

Упражнение върху главни и второстепен- ничасти в простото изречение


Упражнение
Умее да изразява подлога с различни части на речта. Владее употребата и право- писа на
главните части – членуване на подлога.

Създават изречения и тексто- ве, като правилно и целесъобразно използват главни и второстепенни части.
Оценяват и редактират текстове.


Индивидуално оценяване
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Лична позиция по житейски проблем. Отговор на житейски въпрос


Упражнение
Създава устен и писмен текст, в който изразява лична позиция по житейски про- блем. Използва подходящи езикови средства за ситуаци- ята на общуване.

Планират, структурират и графично оформят собствен текст.
Подбират подходящи аргу- менти.

Проектна задача Проверка на до- машна работа.
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24.


Допълнение


Нови знания
Разпознава и осмисля функ- циите на допълнението в простото изречение. Владее членуването на допълнение- то.

Допъл-нение
Индивидуално и в екип изпълняват задачи за упо- требата на допълнението в изречението.

Оценяване на работа в час
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Допълнение


Упражнение
Прави синтактичен анализ на просто изречение и открива допълнението.
Прилага правилото за члену- ването му.

Мотивират избора на пълен и кратък член при употреба на допълнението.
Създават и редактират текстове

Индивидуално оценяване
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25.


Обстоятелствено пояснение


Нови знания

Разпознава и осмисля функциите на обстоятелстве- ното пояснение в простото изречение,

Обстоя- телствено пояснение
Откриват обстоятелственото пояснение в текст. Индиви- дуално и в екип изпълняват задачи за употребата на об- стоятелственото пояснение в изречението.


Оценяване на работа в час
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Обстоятелствено пояснение

Упражнение
Прави синтактичен анализ на просто изречение и открива обстоятелственото поясне- ние.

Създават и редактират текстове, като употребяват видовете обстоятелствени пояснения.
Оценяване на самостоятелна работа



69


26.


Определение


Нови знания
Разпознава и осмисля функ- циите на определението в простото изречение.
Владее членуването на опре- делението.
Опреде-ле ние, синтак- тичен анализ
Индивидуално и в екип изпълняват задачи за упо- требата на определението в изречението.

Оценяване на работа в час
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Определение


Упражнение

Прави синтактичен анализ на просто изречение. Прилага правилото за членуване на определението в писмен текст, който създава.

Мотивират избора на пълен и кратък член при употреба на определението.
Създават и редактират тек- стове; прилагат синонимни варианти на определението текст.


Оценяване на самостоятелна работа
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27.

Обобщителни уп- ражнения: Главни и второстепенни части в изречението


Обобщителни упражнения
Прави синтактичен анализ на простото изречение.
Прилага знанията за езика в конкретна езикова ситуа-
ция – членуване на главни и второстепенни части

В екип и индивидуално създават текстове с оглед на съгласуването между части- те на простото изречение. Редактират текст – свой и чужд.

Индивидуално оценяване.
Оценяване на работата в група
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Контролна работа върху главни и второ- степенни части

Контролна работа
Проверка и оценка на ези- ковите компетентности на ученика за думата в изрече- нието и текста.

Изпълняват индивидуално езикови задачи по зададен модел.

Оценка от кон- тролна работа
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28.

Анализ и редактиране на контролна работа


Упражнение
Анализ на пропуските, свързани с изучените ези- кови явления и уместното им използване в речевата практика.


Индивидуално и по двой- ки редактират пропуски в знанията за езика.

Оценяване – индивидуално и в група
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Лична позиция по житейски проблем. Отговор на житейски въпрос

Упражнение

Умее да композира текст раз- съждение в определен обем.

Подбират информация от различни видове текст и от различни информационни източници.
Проектна задача Проверка на до- машна работа.
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29.
Лична позиция по житейски проблем. Отговор на житейски въпрос

Упражнение
При създаване на устен текст спазва правилата на право- говора и поставя логическо ударение.


Редактират свои текстове.
Проектна задача Проверка на до- машна работа.
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Лична позиция по житейски проблем. Отговор на житейски въпрос. Представяне по групи на проектна задача


Упражнение


Умее да композира текст раз- съждение в определен обем.



Редактират отговор на свои съученици.

Проектна задача Проверка на до- машна работа.
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30.

Класна работа

Класна работа
Проверка и оценка на езиковите компетентности на ученика.

Изпълняват индивидуално езикови задачи по зададен модел.
Оценка от клас- на работа
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Упражнение върху диалог


Упражнение

Спазва правилата на кни- жовния изговор. Поставя логическо ударение.

Коментират диалога от посе- тена театрална постановка. Правят драматизация на избран момент от изучавана творба.
Проверка на до- машна работа.
Оценяване на работа по двойки
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31.


Поправка на класна работа -анализ и редактиране


Упражнение

Анализ на пропуските, свързани с изучените ези- кови явления и уместното им използване в речевата практика.


Индивидуално и по двойки редактират езикови задачи, свързани с допуснатите грешки. Коригират пропуски в знанията за езика.
Индивидуално оценяване
и на работа по групи.
Оценяване от писмено изпит- ване
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Обобщителни упраж- нения: Устно и писме- но общуване

Обобщителни упражнения
Планира, структурира, ком- позира писмен и устен текст, графично оформя писмен текста.

Индивидуално и в екип из- пълняват езикови задачи. Коментират езикови явления, създават текст, редактират свой и чужд текст.
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32.


Обобщителни упраж- нения: Устно и писме- но общуване


Обобщителни упражнения
Планира, структурира, ком- позира писмен и устен текст, графично оформя писмен текста.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
Редактира текст.


Индивидуално и в екип из- пълняват езикови задачи. Коментират езикови явления, създават текст, редактират свой и чужд текст.
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Годишен преговор
Преговор
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33.
Годишен преговор
Преговор
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Годишен преговор
Преговор





85
34.
Годишен преговор
Преговор





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



