ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС	УТВЪРДИЛ
Годишен брой часове за изучаване –
224 часа разпределени в 32 учебни седмици (по 7 часа седмично)
 Директор: .................................................
(име, фамилия, подпис)


№ 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)
ПРЕДБУКВЕН ЕТАП – 21 ЧАСА (БУКВАР И  УТ1)
1
1
За първи път на училище Б, с. 4
Затвърдяване
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.
	Прилага правилата за речева учтивост.

Разпознава средствата за неезикова комуникация.

Разказват по сюжетна картина. Споделят своите преживявания при подготовката за първия уче- бен ден. Съставят диалози, като използват етикетни формули.
Формиращо оценяване и самооценяване

2
1
Малка и голяма наклонена черта УТ1, с. 2 – 3
Нови знания
	Разпознава тесен и широк ред. Самостоятелно изписва елемента.
	Спазва изискванията за правилно изписване.

Малка и голяма наклонена черта
Разказват. Откриват елемента. Пишат елемента. Повтарят по шаблон. Самооценяват се.


3
1
Първият учебен ден Б, с. 5
Затвърдяване
	Включва се уместно в диалог по конкретна тема.
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.

Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване.
	Прилага правилата за речева учтивост.
Уместно употребява езикови и неезикови средства според кому- никативната ситуация.

Разказват по сюжетна картина. Споделят лични преживявания. Съставят диалози, като прилагат правилата за речева учтивост.
Формиращо оценяване и самооценяване

4
1
Писане на еле- мент обърнато бастунче УТ1 , с. 4 – 5
Нови знания
	Оцветява.
	Открива елемента в дадени обекти.

Самостоятелно изписва елемента.
Спазва изискванията за правилно изписване.
Писане на елемент обърнато бастунче
разказват. Откриват елемента. Оцветява правилните елементи. Повтарят по шаблон. Пишат са- мостоятелно. Самооценяват се.




5
1
Моето училище Б, с. 6
Затвърдяване
	Включва се уместно в диалог по конкретна тема.

Разпознава средствата на неезиковата комуникация.

Запознаване с училището. Спо- делят впечатления. Разказват по картините в буквара. Дискутират по въображаема речева ситуа- ция чрез изказване и защитава- не на мнение.
Формиращо оценяване и самооценка

6
1
Писане на елемент право бастунче
УТ1, с.6 – 7
Нови знания
	Назовава есенните зеленчуци.
	Самостоятелно изписва елемента.
	Открива правилните елементи.
	Спазва изискванията за правилно изписване.

Писане на елемент право бастунче
Разказват по картина. Оцветя- ват. Откриват елемента. Повта- рят по шаблон. Пишат самостоя- телно. Самооценяват се.


7
1
Входно ниво (Помагало – „Зная, мога и успявам“)
Диагностика
	Критерии: Звукова култура.

Фина моторика
	Графически правилна реч. 
	Възприемане на литературно произведение.


Демонстрират начални графич- ни умения. Разбират инструк- цията на учителя и ограждат правилно. Определят звука в началото и в края на думата. Разпознават някои печатни букви. Различават изречение от текст. Определят правилно по илюстрация последователността в сюжета, изключват излишния герой.
По тристепенна скала с формираща оценка

8
2
Дядо вади ряпа Б, с. 7
Нови знания
	Разграничава в потока на речта речевата единица текст.

Различава писмен от устен текст.
Текст
Слушат приказката. Наблюдават илюстрациите в разбъркан ред в презентация. Проследяват епизодите и ги подреждат. Предлагат реч по всяка картина. Цялостен разказ.
Текущо формиращо оценяване

9
2
Писане на елемент ченгелче УТ1, с. 8 – 9
нови знания
	Разказва за игрите си.

Открива начина на изписване.
Самостоятелно изписва елемента.
Спазва изискванията за правилно изписване.
Писане на елемент ченгелче
разказват по картина. Оцветя- ват. Откриват елемента. Повта- рят по шаблон. Пишат самостоя- телно. Самооценяват се.


10
2
На площадката Б, с. 8
Нови знания
	Различава дума от изречение. Разбира смисловата цялост

На изречението. Разпознава препинателните знаци за край на изречение.
Изречение
Сътавят изречения. Модели- рат състава на изреченията с
Графично. Разглеждат и съставят изречения по сюжетните кар- тини. Задават и отговарят на въпроси.
Самооценяване. Текущо формиращо оценяване

11
2
Писане на еле- мент луличка УТ1, с. 10 –11
Нови знания
	Усъвършенства фината мотори- ка.

Открива елемента в предмети от действителността.
Самостоятелно изписва еле- мента.
	Спазва изискванията за правилно изписване.
Писане на елемент луличка
Разказват. Откриват елемента. Повтарят по шаблон. Пишат са- мостоятелно. Самооценяват се.


12
2
В книжарницата Б, с. 9
Затвърдяване
	Разпознава в потока на речта езиковите единици.

Различава дума от изречение.

Задават и отговарят на въпроси. Съставят изречения и определят броя на думите в тях.
Самооценка. Текущо формиращо оценява- не в края на часа

13
2
Писане на еле- мент сърпче УТ1, с. 12 – 13
Нови знания
	Открива елемента в познати предмети.

Самостоятелно изписва елемента.
Спазва изискванията за правилно изписване.
Писане на елемент сърпче
Разказват. Откриват елемента. Повтарят по шаблон. Пишат са- мостоятелно. Самооценяват се.


14
2
Писане на еле- мент овалче УТ1, с. 14 – 15
Нови знания
	Открива елемента в познати предмети.
	Самостоятелно изписва елемента.
	Спазва изискванията за правилно изписване.

Писане на елемент овалче
Разказват. Откриват елемента. Повтарят по шаблон. Пишат са- мостоятелно. Самооценяват се.


15
3
Вечер у дома Б, с. 10
Нови знания
	Различава в потока на речта езиковите единици дума и сричка.
	Разграничава сричките в думата.

Дума, сричка
Описват по сюжетна картина. Разглеждат и обсъждат изрече-ние по зададен графичен мо-дел, определят думите в него. Разделят думите на срички. Моделират сричките в думата
Текущо формиращо оценяване.

16
3 
Писане на елемент долно камшиче
УТ1, с. 16 – 17
Нови знания
	Открива елемента в познати предмети.
	Самостоятелно изписва елемента.

Спазва изискванията за правилно изписване.
Писане на елемент долно камшиче
Разказват. Откриват елемента. Повтарят по шаблон. Пишат са-мостоятелно. Самооценяват се.







17
3
На рожден ден Б, с. 11
Нови знания
	Разграничава в потока на речта езиковото понятие „звук“.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Звук
Наблюдават звуковите моде- ли. Разграничават сричките с лигатура. Интонират и усвоя- ват умение за звуков анализ. Моделират звуковия състав на едносрични и двусрични думи.
Формиращо оценяване в хода на целия урок.
Самооценяване

18
3
Писане на елемент горно камшиче
УТ1, с. 18 –19
Нови знания
	Затвърдява знанията за околния свят.

Самостоятелно изписва елемента.
	Спазва изискванията за правилно изписване.
Писане на елемент горно камшиче
Разказват. Откриват елемента. Повтарят по шаблон. Пишат са- мостоятелно. Самооценяват се.


19
3
В есенната гора Б, с. 12
Затвърдяване
	Разграничава в потока на речта езиковите единици текст, изре- чение.


Съставят устен разказ по сю- жетната картина. Моделират изреченията от текста.
Формиращо оценяване.

20
3
Вече мога да пиша УТ, с. 20
Обобщение
	Разграничава в потока на речта ези ковите единици текст, изре- чение.


Изписва елементите самостоя- телно, като обръща внимание на връзките между тях.
Самооценяване

21
3
В есенната гора Б, с. 13
Обобщение
	Разграничава в потока на речта основните езикови единици: текст, изречение, дума, сричка, звук.


Разделят дума на срички. Ин- тонират и определят звуковия състав на думите.
Формиращо оценяване и самооценка

БУКВЕН ЕТАП – 140 ЧАСА (БУКВАР И УТ2)
22
4
На полянката при агънцата Б, с. 14
Нови знания
	Открива и разпознава звука А в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
Разграничава звук от буква
	А. Разпознава малка и главна буква А – печатна и ръкописна.
Съставя изречение по графичен модел.
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.

Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици.
Буква А, гласен звук А, малка печатна буква А, главна печатна буква А
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука а в думи. Изясняват особено- стите му. Възприемат малка и главна печатна буква а.
Правят звуков, сричков и звуко- во-буквен анализ на думи с а
В различни позиции. Съставят изречения. Игра – свързване на предметна картина със звуков модел.
Формиращо оценяване след всяка дейност



23
4
Малка ръкописна буква а
УТ2, с. 4
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква а
Изписват буквата. Съставят изречение по даден модел.


24
4
Ана и Асен с немирното коте Б, с. 15
Затвърдяване
	Разпознава малка и главна печатна и ръкописна буква А.
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.

Усвоява механизъм за четене на думи и изречения.
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Съставят разказ по сюжетна картина. Четат думи по смисло- ва догадка. Ориентират се за участниците в комуникативната ситуация и съставят диалози. Съставят изречение по графичен модел с опора на картина, в кое- то А е дума. Ограждат мястото на буквата а върху клавиатура- та. Пишат буквата А с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване

25
4
Главна ръкописна буква А
УТ2, с. 5
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква А
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Съставят изрече- ние по модел.
Самооценяване

26
4
Преди карнавала Б, с. 16
Нови знания
	Открива и разпознава звука и в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква И. 
	Разпознава малка и главна буква и – печатна и ръкописна. 
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.
Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви единици.
Буква И, гласен звук И, малка печатна буква И, главна печатна буква И
Съчиняват кратък разказ по картина. Откриват звука И в думи. Изясняват особеностите му – артикулационна, смисло- различителна.
Възприемат малка и главна печатна буква И.
Правят звуков и сричков анализ. Съставят изречения по картина и графичен модел. Игра – свърз- ване на предметна картина с герой от сюжетната.
Формиращо оценяване


27
4
Малка ръкописна буква и
УТ2 с. 6
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква и
Изписват самостоятелно буква- та. Спазват правилата за вярно изписване. Оцветяват дадената скрита картина.


28
4
Главна ръкописна буква и
УТ2, с. 7
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква И
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Съставят изрече- ние по модел.
Самооценяване

29
5
У дома Б, с. 17
Затвърдяване
	Познава малката и главната печатна и ръкописна буква И.
	Ориентира се за участниците в речева ситуация.
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.

Разбира смисловата цялост на изречението.
	Познава реда на буквите в българската азбука.


Съставят разказ по сюжетна картина. Четат думи по смисло- ва догадка. Ориентират се за участниците в комуникативната ситуация и съставят диалози. Съставят изречение по графичен модел с опора на картина, в кое- то и е дума. Ограждат мястото на буквата и върху клавиатура- та. Пишат буквата и с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

30
5
Ръкописни букви а А, м М
УТ2, с. 8 – 9
Затвърдяване
	Затвърдява уменията си за изписване на изучените букви.
	Решава логически задачи.
	Оцветява картините.

Ръкописни букви аа, мм
Изписват буквите правилно. Правят самостоятелен звуков анализ. Довършват илюстрация- та по свой избор.


31
5
Трите мечета Б, с. 18
Нови знания
	Открива и разпознава звука в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква.
	Разпознава малка и главна буква – печатна и ръкописна.
Ориентира се за участниците в речевата ситуация.
Ориентира се в основните езикови единици.
	Различава сричките в думата.
	Усвоява механизъм за четене на срички и думи, изречения.
Буква М, съгласен звук, мал- ка печатна буква м, главна печатна буква М
Съчиняват на кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука М в думи. Изясняват
Се особеностите на звука М. Възприемат малка и главна печатна буква М. Правят звуков и сричков анализ с опора на моделите в буквара. Звуково-бу- квен анализ на думи, в които
М е в различни позиции. Четат затворени и отворени срички, думи и изречения. Игра „избя- галата сричка“.
Формиращо оценяване и самооценка

32
5
Малка ръкописна буква м
УТ2, с.10
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.
	Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.

Малка ръкописна буква м
Изписват малката ръкописна буква. Изписват правилно срички, думи и изречения. Оц- ветяват доминото, като попълва липсващите картини.


33
5
Мама и Мими Б, с. 19
Затвърдяване
	Познава малката и главната печатна и ръкописна буква М.
	Ориентира се за участниците в речевото общуване.
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.
	Различава дума от из- речение.
	Разбира смисловата цялост на изречението.

Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат думи с допълване на срич- ка. Четат текст и отговарят на въпроси. Съставят изречение с опора на графичен модел и кар- тина. Четат изречение с разли- чен шрифт. Ограждат буквата М на клавиатурата. Пишат буквата М с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

34
5
Главна ръкописна буква М
УТ2, с.11
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.
	Изписва я самостоятелно и свързано. 
	Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.

Главна ръкописна буква М
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Преписват изрече- ние. Откриват пътя на мечето.


35
5
Бабата и мечката Б, с. 20 – 21
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печат- ни и ръкописни букви А, И, М.
	Различава устен от писмен текст. 
	Открива звуковете в състава на думата.
	Разбира лексикалното значение на думата.


Съчиняват кратък текст по сюжетни картини от позна- та приказка. Откриват дума по зададен звуков и сричков
модел. Откриват и четат думи в игрословица.
Формиращо оценяване и самооценка

36
6
На гости у Ани Б, с. 22
Нови знания
	Открива и разпознава звука Н в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Н.
	Разпознава малка и главна буква – печатна и ръкописна.
Ориентира се за участниците в речевото общуване.
	Усвоява механизъм за четене на срички, думи и диалогичен текст.
	Различава езиковите единици в потока на речта.
Разграничава сричките в думата.
Буква Н, съгласен звук Н, малка печатна буква н, главна печатна буква Н
Съчиняват кратък разказ по кар- тина. Откриват звук Н в думи. Изясняват се особеностите на звука Н. Възприемат малка и главна печатна буква Н.
Правят звуков, сричков и звуко- во-буквен анализ на думи с Н, които са в различни позиции. Четат затворени и отворени срички, думи и смесен диало- гичен текст. Игра „Избягалата сричка“.
Формиращо оценяване и самооценка

37
6
Малка ръкописна буква н
УТ2 с. 12
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.
	Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.

Малка ръкописна буква н
Изписват букви, срички и из- речения. Откриват и оцветяват различната сричка.


38
6
На улицата Б, с. 23
Затвърдяване
	Разграничава в потока на речта основните езикови единици.

Разпознава средствата за неези- кова комуникация.
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.
Различава дума от изречение.
Разбира смисловата цялост на изречението.
Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Познава реда на буквите в българската азбука.


Прогнозиращо четене на имена с опора на картина. Четене на смесен текст. Отговаряне на въпроси към текста. Обсъждат с опора на картините поведение- то на децата. Споделят собстве- ни преживявания на улицата. Четат изречение с ръкописен шрифт. Ограждат буквата н на клавиатурата и пишат буквата
Н с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

39
6
Главна ръкописна буква Н
УТ2, с.12
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано. 
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Н
Изписват главната ръкописна буква. Съставя кратък разказ по илюстрация. Съставя имена на момичетата.
Самооценка

40
6
Ани и Емин Б, с. 24
Нови знания
	Открива и разпознава звука Е в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Е.
Разпознава малка и главна
	Буква Е – печатна и ръкописна.
	Ориентира се в участниците на общуване.
	Усвоява механизъм на четене на срички, думи.
Усвоява механизъм на четене с разбиране на текст.
Буква Е, гласен звук Е, малка печатна буква е, главна печатна буква Е
Съчиняват кратък разказ по картина. Откриват звука е в думи. Изясняват се особено- стите на звука е. Възприемат малка и главна печатна буква е. Правят звуков и сричков анализ на думи, в които е е в различни позиции. Четат затворени и отворени срички, думи, текст – съчетание от букви и картини. Отговарят на въпрос към текста и показват, че са разбрали про- четеното.
Формиращо оценяване и самооценка



41
6
Малка ръкописна буква е
УТ2, с.13
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.
	Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.

Малка ръкописна буква е
Изписват буквата самостоятелно и в думи. Пишат изречение.
Оцветяват скрита картинка.


42
6
Главна ръкописна буква Е
УТ2, с.15
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.
	Изписва я самостоятелно и свързано.

Главна ръкописна буква Е
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Довършват изрече- ния. Решават логическа задача.
Самооценка

43
7
На излет Б, с.25
Затвърдяване
	Разграничава в потока на речта основните езикови и речеви еди- ници.
	Усвоява механизъм за четене с разбиране.

Разпознава препинателните знаци за край на изречението.
Разбира смисловата цялост на изречението.
Участва в диалог по зададена тема.
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат прогнозиращо имена. Четат смесен текст. Отговорят на въпрос към текста, за да докажат, че разбират прочете- ното. Четат думи с ръкописен шрифт. Игра „Свържи имената“. Ограждата буква е на клавиату- рата. Пишат букви с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

44
7
Ръкописни букви н Н, е Е с. 16, 17
Затвърдяване
	Затвърдява уменията за правилно изписване.
	Съставя имена.

Ръкописни букви нН, еЕ
Пишат самостоятелно букви, думи и изречения. Преписват от печатен текст. Оцветяват илюс- трацията. Разказват за обичаите в своя град/село.


45
7
Мони и Нона Б, с. 26
Нови знания
	Открива и разпознава звука О в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква О.
Разпознава малка и главна буква О – печатна и ръкописна.
Ориентира се в участниците на общуването.
Различава езиковите единици.
	Чете правилно думи в съответствие със звуковия им състав.
	Усвоява механизъм на четене с разбиране на текст.
Буква О, гласен звук О, малка печатна буква о, главна печатна буква О
Съставят кратък текст по кар- тина. Откриват звука О в думи. Изясняват се особеностите на звука О. Възприемат малка и главна печатна буква О. Правят анализ – звуков, сричков и зву- ково-буквен, на думи, в които О е в различни позиции. Четат срички, думи, текст. Отговорят на въпрос към текста, за да покажат, че са разбрали проче- теното.
Формиращо оценяване и самооценка



46
7
Малка ръкописна буква о
УТ2, с. 18
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква о
Пишат новата буква. Откриват начините за свързването ѝ в срички. Съставят кратък разказ по илюстрация.


47
7
Мое е Б, с. 27
Затвърдяване
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.
	Участва в диалози по зададена тема.

Чете изречение с различен шрифт.
Разпознава препинателните знаци за край на изречение. 
	Усвоява механизъм за четене на текст.
	Познава реда на буквите в българската азбука.


Четат прогнозиращо имена. Четат смесен текст. Съставят ди- алози на тема: „Моят домашен любимец“. Игра „Коя картин-
Ка ще свържеш с модела?“. Четат изречение с друг шрифт. Ограждат буквата О на клавиа- турата. Пишат на кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

48
7
Главна ръкописна буква О
УТ2, с. 19
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.
	Изписва я самостоятелно и свързано.

Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква О
Изписват главната ръкописна буква. Преписват изречение по модел. Правят самостоятелен звуков анализ.
Самооценка

49
7
Двете козлета. Как е правилно да постъпят Б, 28 – 29
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печатни и ръкописни букви Н, Е, О.

Различава устен от писмен текст.
	Съчинява кратък текст по сюжетна картина.
Различава сричките в думата.
Разбира лексикалното значение на думата.

Съчиняват кратък текст по сюжетната картина и позната приказка. Игра „избягалата сричка“. Откриват и четат думи в игрословица.
Формиращо оценяване и самооценка

50
8
Марин и Нора Б, с. 30
Нови знания
	Открива и разпознава звука р в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Р.
	Разпознава малка и главна буква – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене на срички, думи, текст.
Буква Р, съгласен звук Р, малка печатна буква р, главна печатна буква Р
Съчиняват разказ по сюжетна- та картина. Откриват звука р в думи. Изясняват се особености- те на звука р. Възприемат малка и главна печатна буква р. Звуков и сричков анализ. Четат срички, думи, текст.
Формиращо оценяване и самооценка



51
8
Малка ръкописна буква р
УТ2, с. 20
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква р
Изписват малка ръкописна буква – самостоятелно и в комбинации с други букви. Прочитат изречение, преписват го и съотнасят текста спрямо картинките.


52
8
Арон и Рени Б, с. 31
Затвърдяване
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.

Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Изговаря правилно звуковете в думите.
Разбира лексикалното значение на думите.
	Познава реда на българската азбука.

Четат думи с буква Р. Опис- ват сюжетната картина. Четат
Смесен текст. Четат изречение с друг шрифт. Ограждат буквата Р на клавиатурата. Пишат думи на кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

53
8
Главна ръкописна буква Р
УТ2, с. 21
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Р
Изписват главната ръкописна буква. Преписват изречения. Съставят изречение по схема и ги довършват.
Самооценка

54
8
Емил, Лили, Нели и елена Б, с. 32
Нови знания
	Открива и разпознава звука Л в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
Разграничава звук от буква Л.
Разпознава малка и главна буква Л – печатна и ръкописна.
Включва се уместно в диалог по зададена тема.
	Усвоява механизъм за четене на срички, думи, текст.
Разграничава сричките в думата.
Буква Л, съгласен звук Л, малка печатна буква л, главна печатна буква Л
Съчиняват кратък разказ по кар- тина. Откриват звука Л в думи. Изясняват се особеностите на звука Л. Възприемат малка и главна печатна буква Л. Звуков и сричков анализ. Съставят из- речения по картина. Четат думи. Игра „избягалата сричка“.
Формиращо оценяване и самооценка

55
8
Малка ръкописна буква л
УТ2, с.22
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква л
Изписват буквата самостоятелно и в комбинации. Преписват изречение. Съставят изречение от дадени думи. Осмислят зна- чението на думата и я свързват с илюстрация.


56
8
Главна ръкописна буква Л УТ2, с. 23
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
	Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.

Главна ръкописна буква Л
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Осмислят упо- требата на главна и малка буква.
Самооценка

57
9
На Рила (1)Б, с. 33
Затвърдяване
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Изговаря правилно звуковете в думите.

Разбира лексикалното значение на думите.
	Усвоява механизъм за четене с разбиране.
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат думи и смесен текст. От- говарят на въпроси към текста. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Л на постера в класната стая.
Ограждат буквата Л на клавиату- рата. Пишат думи с Л с кирили- ца чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

58
9
Ръкописни букви р Р, л Л
УТ2, с. 24 – 25
Затвърдяване
	Съставя думи от дадени срички
	Преписва ръкописен и печа- тен текст.

Решава логическа задача.
Ръкописни букви рР, лЛ
Съставят и записват правилно димите, които са съставили. Преписват имената. Препис- ват от печатен текст. Съставят изречение от дадени срички. Попълват липсващите букви.


59
9
На Рила (2)Б, с. 34
Нови знания
	Открива и разпознава звука У в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква У.
	Разпознава малка и главна бук- ва У – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене на срички, думи, текст.
Разграничава сричките в думите.
Включва се уместно в диалог по конкретна тема.
Буква У, гласен звук У, малка печатна буква у, главна печатна буква У
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука У в думи. Изясняват се особе- ностите на звука У. Възприемат малка и главна печатна буква У. Звуков и сричков анализ. Игра
„избягалата сричка“.
Формиращо оценяване и самооценка

60
9
Малка ръкописна буква у
УТ2, с. 26
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква у
Изписват малката ръкописна буква самостоятелно и в ком- бинации. Записват изречения. Свързват буквата на звука У с дадените картини.


61
9
Наум Б, с. 35
Затвърдяване
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.

Усвоява механизъм за четене с разбиране на думите.
Разбира лексикалното значение на думи- те.
Изговаря правилно звуко- вете в думите.
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат думи и текст. Отговарят  на въпроси, за да докажат, че са разбрали прочетеното. Съставят диалози с опора на сюжетната картина. Четат изречение с друг
Шрифт и коментират значението на думите в него. Отбелязват
На постера в класната стая мястото на буквата У в азбуката. Ограждат буквата У на клави- атурата. Пишат думи с буквата У с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

62
9
Главна ръкописна буква У
УТ2, с. 27
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква У
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Преписват въпросителните изречения. Свързват думите в изречения и ги записват.


63
9
Кой какво прави Б, с. 36 – 37
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печат- ни и ръкописни букви Р, Л, У.
	Усвоява механизъм за четене на думи, изречения и текст.

Разпознава препинателните знаци за край на изречение.

Четат сричкосливащо думи с Р, Л, У. Четат изречения. Четат смесен текст. Откриват думи в игрословица.
Формиращо оценяване и самооценка

64
10
Миро и Ърни Б, с. 38
Нови знания
	Открива и разпознава звука Ъ в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Ъ.
	Разпознава малка и главна буква Ъ – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене на срички, думи, текст.
Различава в потока на речта езиковите единици.
Различава писмен от устен текст.
Буква Ъ, гласен звук Ъ, малка печатна буква ъ, главна печатна буква Ъ
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука Ъ в думи. Изясняват се особе- ностите на звука Ъ – артикула- ционни, смислоразличителни, сричкообразуващи. Възприемат малка и главна печатна буква Ъ. Звуков и сричков анализ. Четат срички, думи, текст.
Формиращо оценяване и самооценка

65
10
Малка ръкописна буква ъ
УТ2, с.28
Нови знания
	Изписват главната ръкописна буква.
	Съставят кратък разказ по илюстрация.
	Преписват въпросителните изречения.

Свързват думите в изречения и ги записват.
Малка ръкописна буква ъ
Изписват буквата самостоятелно и в срички. Осмислят значение- то на думата „ръми“ в сравне- ние с познатата дума „вали“.
Преписват звукоподражател- ното междуметие. Откриват различни шрифтове на буквата в различни геометрични фигури.


66
10
Мъри Б, с. 39
Затвърдяване
	Познава малка и главна печатна и ръкописна буква Ъ.

Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Разграничава сричките в думата.
Разпознава препинателните знаци за край
	На изречение.
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат текст. Отговарят на въпрос към текста, за да докажат, че са го разбрали. Правят описание на сюжетната картина. Игра „избя- галата сричка“. Четат изречение с друг шрифт, като използват подходяща интонация. Опре- делят мястото на буквата ъ на постера в класната стая. Ограж- дат буквата Ъ на клавиатурата. Пишат думи с Ъ с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

67
10
Главна ръкописна буква Ъ
УТ2, с. 29
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква. 

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Ъ
Изписват главната ръкописна буква. Откриват новата буква сред буквите на другите гласни звукове.


68
10
Айри Б, с. 40
Нови знания
	Открива и разпознава звука Й в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Й.
	Разграничава съгласния звук Й от гласния и.
Разпознава малка и главна буква Й – печатна и ръкописна.
	Усвоява механизъм за четене на срички, думи, текст.
	Различава сричките в състава на думата.
Буква Й, съгласен звук Й, малка печатна буква й, главна печатна буква Й
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука Й в думи. Изясняват се особе- ностите на звука Й. Възприемат малка и главна печатна буква Й. Звуков и сричков анализ. Четат срички, думи, текст. Игра „избя- галата сричка“.
Формиращо оценяване и самооценка

69
10
Малка ръкописна буква Й УТ2, с. 30
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква й
Пишат буквата самостоятелно и в къси думи. Преписват от печа- тен текст. Осмислят на практи- ческо ниво разликата между И и Й – единствено и мн. Число; свързване на картини с вярната буква.




70
10
Главна ръкописна буква Й
УТ2, с.31
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Й
Изписват главната ръкописна буква. Съставят кратък разказ по илюстрация. Преписват изреченията. Съставят имена от дадени букви.
Самооценка

71
11
Райна Б, с. 41
Затвърдяване
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Изговаря правилно звуковете в думата.
	Усвоява механизъм за четене на текст и четене с разбиране.
	Познава реда на буквите в българската азбука.


Разказват по сюжетна картина. Четат слято имена, текст. Обръ- щат внимание на правописа на частицата най. Игра „Мой, мои, мое“. Четат изречение с разли- чен шрифт. Отбелязват място- то на буквата Й на постера в класната стая. Ограждат буквата Й на клавиатурата. Пишат думи с Й с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

72
11
Ръкописни букви ъ Ъ, й Й
УТ2, с. 32, 33
Затвърдяване
	Затвърдява умения за вярно изписване на думи и изречения с изучените букви.
	Свързва части на изречения и ги записва.

Открива изучените букви в наименованията на частите на тялото.
Ръкописни букви ъ ъ, й Й
Изписват изучените букви. Преписват дадените междуме- тия, като обръщат внимание на начина на изписване. Преписват думите. Свързват и записват разбърканите изречения.
Самооценка

73
11
Мая и мама Б, с. 42
Нови знания
	Открива и разпознава буквата Я. Изговаря правилно думи с Я.
	Разпознава малка и главна бук- ва Я – печатна и ръкописна.

Усвоява механизъм за четене на срички, думи и текст.
	Усвоява механизъм за четене с разбиране.
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.
	Различава видовете общуване.
	Прилага правилата за речева учтивост.
Буква Я, малка печатна буква я, главна печатна буква Я
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина, като
Изиграват въображаем диалог. Възприемат малка и главна печатна буква Я. Четат и изго- варят правилно думи с Я. Четат диалогичен текст. Четат по роли текста. Отговарят на въпрос за четене с разбиране.
Формиращо оценяване и самооценка



74
11
Малка ръкописна буква я
УТ2, с. 34
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.
	Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.

Малка ръкописна буква я
Изписват новата буква са- мостоятелно и в комбинации. Преписват дадените думи и изречение. Откриват разликите в дадените картини.


75
11
Мария и Илия Б, с. 43
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Я.
	Изговаря правилно звуковете в думите.

Разбира лексикалното значение на думата.
Разграничава устен от писмен текст.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат предтекстово думи от текста. Четат текста. Съчиняват разказ по сюжетната картина. Четат изречение с друг шрифт и изговарят правилно думите в него. Отбелязват буквата Я на мястото ѝ в постера. Ограж- дат буквата Я на клавиатурата.
Пишат думи с Я с кирилица чрез електронно средство.


76
11
Главна ръкописна буква Я
УТ2, с. 35
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Я
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадените изречения. Съставят думи от да- дени срички. Решават логическа задача.
Самооценка

77
11
Игра на буквите Б, с. 44 – 45
Обобщение
	Познава малки и главни, печатни и ръкописни букви А, Ъ, Е, И, О, У, М, Н, Р, Л, Й.
	Усвоява механизъм за правилно четене на думи, изречение и текст.


Разпределят изучените звукове според техните особености в двата коша със стрелки. Допъл- ват изречения с думи. Четат прогнозиращо изречения с опо- ра на картини. Свързват думи със звукови модели. Свързват правилно думите в изречение. Оформят графически правилно началото и края на изречения. Четат слято текст.
Самооценка

78
12
На мотори Б, с. 46
Нови знания
	Открива и разпознава звука Т в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
Разграничава звук от буква Т.
Разпознава малка и главна буква Т – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене на думи.
	Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Използва правилата за речева учтивост.
Ориентира се за участниците в ситуацията на общуването.
Буква Т, съгласен звук Т, малка печатна буква т, главна печатна буква Т
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука Т в думи. Изясняват особености- те на звука Т. Възприемат малка и главна печатна буква Т. Правят звуков и сричков анализ. Четат
И изговарят правилно думи с Т. Четат текст с разбиране и отговарят на въпрос по текста. Игра
„Кой кой е?“.
Формиращо оценяване и самооценка

79
12
Малка ръкописна буква т
УТ2, с. 36
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква т
Изписват малката ръкописна буква т самостоятелно и в ком- бинации. Преписват изречение- то. Решават логическа задача.


80
12
Ярето Тити Б, с. 47
Затвърдяване
	Усвоява механизъм за четене с разбиране.

Изговаря правилно звуковете в думите.
Разбира лексикалното значение на думите.
	Познава реда на буквите в българската азбука.


Четат предтекстово думи от те- кста. Четат текста и отговарят на въпрос към него, за да докажат, че са разбрали прочетеното. Оп- исват сюжетната картина. Четат изречение с друг шрифт, като изговарят правилно думите. От- белязват буквата Т на постера. Ограждат буквата Т на клавиату- рата. Пишат думи с Т с кирилица чрез електронно средство.


81
12
Главна ръкописна буква Т
УТ2, с. 37
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Т
Изписват главната ръкописна буква. Пишат имане на хора и градове. Прочитат и преписват изречения. Съотнасят прочете- ното с илюстрациите и довърш- ват изреченията.
Самооценка

82
12
Имен ден Б, с. 48
Нови знания
	Открива и разпознава звука д в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
	изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Д.
	Разпознава малка и главна буква Д – печатна и ръкописна.
Чете правилно думи в съот- ветствие със звуковия им състав.
Усвоява механизъм за четене с разбиране.
	Ориентира се за участниците в ситуацията на общуване.
Буква Д, съгласен звук Д, малка печатна буква д, главна печатна буква Д
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука Д в думи. Изясняват се особе- ностите на звука Д. Възприемат малка и главна печатна буква Д. Правят звуков и сричков анализ. Четат думи от картина и текст.
Отговарят на въпрос към текста. Изиграват диалог, като спазват правилата за учтивост.
Формиращо оценяване и самооценка

83
12
Малка ръкописна буква д
УТ2, с. 38
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква д
Изписват малката ръкописна буква самостоятелно и в ком- бинации. Съставят изречение от дадени думи. Осмисляне на изписването на т и д в края на думата на практическа осно- ва. Свързват дадените думи с числителните бройни имена.


84
12
Главна ръкописна буква Д
УТ2, с.39
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Д
Изписват главната ръкописна буква. Съставят изречение по дадени думи. Съставят думи от дадени срички.
Самооценка

85
13
Мир да е! Б, с. 49
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Д.

Ориентира се за участниците в общуването.
	Усвоява механизъм на четене с разбиране.
Проверява правописа на думи чрез други думи.
Изговаря правилно звуковете в думите.
Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат думи и диалогичен текст. Четат по роли текста. Отговарят на въпрос към текста, за да докажат, че са разбрали проче- теното. Проверяват правописа. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват буквата Д на постера в класната стая. Ограждат буквата Д на клавиатурата.
Пишат думи с Д с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

86
13
Ръкописни букви Т и д, с. 41, 42
Затвърдяване
	Изписва изучените букви.

Свързва и записва изречения.
	Осмисля правописа на думи, завършващи на Д и Т.
Ръкописни букви тТ
и дД
Изписват букви и думи по даден образец. Съставят изречения по дадени думи и части на изрече- нието. Изписват думи и думи за проверка. Преписват изречения- та, които са съставили.


87
13
Силни са Б, с. 50
Нови знания
	Открива и разпознава звука С в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква С.
	Разпознава малка и главна бук- ва С – печатна и ръкописна.
Чете правилно думи в съответ- ствие със звуковия им състав.
	Изговаря правилно думите.
	Усвоява механизъм за четене с разбиране на текст.
Буква С, съгласен звук С, малка печатна буква с, главна печатна буква С
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука С в думи. Изясняват се особе- ностите на звука С. Възприемат малка и главна печатна буква С. Правят звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи със С. Четат текст и отгова- рят на въпрос към него.
Формиращо оценяване и самооценка

88
13
Малка ръкописна буква с
УТ2, с. 42
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква с
Изписват малката ръкописна буква с самостоятелно и в комбинации. Преписват изре- ченията.Осмислят правилото за употреба на предлога с/със на практическа основа.


89
13
Сърдит Б, с. 51
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква С.
	Изговаря правилно звуковете в думите.
	Ориентира се за учас- тниците в общуването.
	Разпознава средствата за неезикова комуникация.

Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Проверява правописа на думи.
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Назовава различните видове общуване.

Четат думи двупосочно. Описват картината и назовават как общуват героите. Четат текста. Проверяват правописа на думи. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват буквата С на мястото
Ѝ върху постера. Ограждат бук- вата С на клавиатурата. Пишат думи със С с кирилица чрез електронно средство.


90
13
Главна ръкописна буква С
УТ2, с. 43
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква С
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят кратък разказ по илюстрация. Съставят изречение.
Самооценка

91
13
На пазара Б, с. 52 – 53
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печат- ни и ръкописни букви Т, Д, С.

Ориентира се за участниците в общуването.
	Прилага правилата за речева учтивост.
	Усвоява механизъм на четене с разбиране.

Съставят кратък текст по сю- жетната картина. Четат по роли диалогичен текст. Четат изрече- ния с опора на картини. Описват продукт с думи или изречения.
Формиращо оценяване и самооценка

92
14
Златун Б, с. 54
Нови знания
	Открива и разпознава звука З в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква З.
	Разпознава малка и главна буква З – печатна и ръкописна.
Чете думи в съответствие със звуковия им състав.
Изговаря правилно думите.
Разбира лексикалното значение на думата.
Усвоява механизъм за четене на текст.
Буква З, съгласен звук З, малка печатна буква з, главна печатна буква З
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука З в думи. Изясняват се особеностите на звука З – ар- тикулационни, смислоразли- чителни. Възприемат малка и главна печатна буква З. Правят звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи със З и текст. Четат омонимни двойки думи в изречения. Обсъждат по групи и съчиняват продължение на текста.


93
14
Малка ръкописна буква з УТ2, с. 44
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква з
Изписват малка ръкописна бук- ва з. Преписват дадени думи и изречение. Откриват и записват думи в дадена игра.


94
14
Главна ръкописна буква З
УТ2, с. 45
Затвърдяване
	Запознаване и усвояване на главна ръкописна буква З.

Осмисля разликата между буквите е и З.
	Осъзнава на практическо равнище.
	Правописа на думи, завършващи на З.
Главна ръкописна буква З
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Работят за осъзна- ване на правописните правила. Решават логическа задача.
Самооценка

95
14
Зайо, с. 55
Нови знания
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква З.

Усвоява механизъм за четене на текст.
	Проверява правописа на думи с други думи.
Изговаря правилно звуковете в думата.
Познава реда на буквите в българската азбука.

Четат слято думи със З. Четат текст с подходяща интонация. Описват сюжетната картина. Проверяват правописа на думи. Допълват изречение с думи.
Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата З на постера. Ограждат буквата З на клавиатурата. Пишат думи със З с кирилица чрез електрон- но средство.
Формиращо оценяване и самооценка

96
14
Калинка Б, с. 56
Нови знания
	Открива и разпознава звука К в състава на думата.
	Ориентира се в последователността на звуковете в думата.

Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква К. 
Разпознава малка и главна буква К – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене на текст.
Разбира лексикалното значение на думите.
Разпознава препинателните знаци за край на изречение.
Разпознава средствата за езикова и неезикова комуникация
Буква К, съгласен звук К, малка печатна буква к, главна печатна буква К
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука К в думи. Изясняват особености- те на звука К. Възприемат малка и главна печатна буква К. Правят звуков и сричков анализ. Четат
И изговарят правилно думи с К, четат текст. Четат правилно омо- нимни двойки в изречения.
Формиращо оценяване и самооценка

97
14
Малка ръкописна буква к
УТ2, с. 46
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква к
Изписват малката ръкописна буква к самостоятелно и в да- дени думи. Съставяне на думи по дадени букви. Преписват изречение. Свързват части на изречения.




98
14
Главна ръкописна буква К
УТ2, с. 47
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква К
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят кратък разказ по илюстрация. Съставят изречение.
Самооценка

99
15
Зунка и Котаран Б, с. 57
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква К.

Усвоява механизъм за четене на текст.
	Ориентира се за участниците в общуването.
	Познава препинателните знаци за край на изречение.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Познава реда на буквите в българската азбука.


Четат думи двупосочно. Четат текст. Четат текст по роли. Изиграват диалог по сюжетната картина. Отговарят на въпроси към текста. Четат изречения с ръкописен шрифт. Отбелязват мястото на буквата К на постера. Ограждат буквата К на клавиату- рата. Пишат думи с К с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценя- ване и самооценка

100
15
Ръкописни букви с С, з З, к К УТ2, с. 48, 49
Затвърдяване
	Затвърдява уменията за писане на думи и изречения.

Упражнява умението да преписва от печатен текст.
Затвърдява практическото умение да изписва предлога с/със.
Ръкописни букви сС, зЗ, кК
Преписват от ръкописен и печа- тен текст. Съставят думи и изре- чения. Работят за усвояване на правилна употреба на предлога с/със. Преписват свързан текст.
Самооценка

101
15
Самотният Глиго Б, с. 58
Нови знания
	Открива и разпознава звука Г в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
Разграничава звук от буква Г.
Разпознава малка и главна буква Г – печатна и ръкописна.
	Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Различава устен от писмен текст.
Буква Г, съгласен звук Г, малка печатна буква г, главна печатна буква Г
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука Г в думи. Изясняване на особеностите на звука Г –
Артикулационни, смислоразли- чителни. Възприемат малка и главна печатна буква Г. Правят звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи с Г. Четат текста по роли и съчиня- ват продължение.
Формиращо оценяване и самооценка



102
15
Малка ръкописна буква г
УТ2, с. 50
Нови знания
	Разпознава малката ръкопис- на буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
Запознаване с правилното изписване на думи, завършващи на Г и К.
Малка ръкописна буква г
Изписват малка ръкописна буква г. Изписват срички, думи и изречения. Запознават се с правописа на думи, завършва- щи на Г/К.


103
15
Гайдари Б, с. 59
Затвърдяване
	Познават малка и главна, пе- чатна и ръкописна буква Г.
	Ориентират се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.

Изговаря правилно звуковете в думите.
Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат предтекстово думи с Г. Четат текст. Отговарят на въпрос към текста. Проверяват право- писа на думи. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Г на постера. Ограж- дат буквата Г на клавиатурата. Пишат думи с Г с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценя- ване и самооценка

104
15
Главна ръкописна буква Г
УТ2, с. 52
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква. 

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Г
Изписват главна ръкописна бук- ва Г. Пишат срички, собствени имена. Преписват печатен текст. Съставят и записват изречение. Решават логическа задача.
Самооценка

105
15
Коледна история Б, с. 60 – 61
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печат- ни и ръкописни букви З, К, Г.
	Ориентира се за участниците в общуването.

Различава писмен от устен текст.
Усвоява механизъм за четене на текст.

Четат текста. Проследяват историята и коментират нейния край. Споделят свои преживява- ния от празничните дни. Разказ- ват по сюжетната картина.
Формиращо оценяване и самооценка

106
16
Лаптопът Б, с. 62
Нови знания
	Открива и разпознава звука П в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква П.
	Разпознава малка и главна бук- ва П – печатна и ръкописна.
Чете правилно думи в съответ- ствие със звуковия им състав.
Усвоява механизъм за четене на текст.
Разбира лексикалното значение на думите.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на текст.
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.
Буква П, съгласен звук П, малка печатна буква п, главна печатна буква П
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука П в думи. Изясняват се особеностите на звука П – ар- тикулационни, смислоразли- чителни. Възприемат малка и главна печатна буква П. Звуков и сричков анализ. Четат и изго- варят правилно думи с П. Четат текст и отговарят на въпрос по текста. Четат правилно омоним- ни двойки думи.
Формиращо оценяване и самооценка

107
16
Малка ръкописна буква п
УТ2, с. 52
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква п
Изписват малката ръкописна буква п. Пишат думи. Съставят и записват изречение от дадени думи. Довършват пословици. Решават логическа задача.


108
16
Петко и Поли Б, с. 63
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква П.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат думи с П двупосочно. Четат текст. Отговарят на въпрос към текста. Обръщат внимание на правописа на частицата ПО. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата П на постера. Ограждат буквата П на клавиатурата. Пишат думи с П с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

109
16
Главна ръкописна буква П
УТ2, с. 53
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква П
Изписват главната ръкописна буква П. Преписват имена на хора и градове. Преписват из- речения. Довършват пословица. Оцветяват скрита картина.
Самооценка





110
16
България Б с. 64
нови знания
	Открива и разпознава звука Б в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
	изговаря правилно звуковете в думата.
	разграничава звук от буква Б.
	разпознава малка и главна буква Б – печатна и ръкописна.
	Усвоява механизъм за четене с разбиране.
	Отговаря кратко на въпроси по текста.
Буква Б, съгласен звук Б, малка печатна буква б, главна печатна буква Б
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука Б в думи. изясняват се особеностите на звука Б – ар- тикулационни, смислоразли- чителни. Възприемат малка и главна печатна буква Б. Звуков и сричков анализ. Четат думи с Б. Четат текст и отговарят на въпроси по текста.
Формиращо оценяване и самооценка

111
16
Малка ръкописна буква б
УТ2, с. 54
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква б
Запознават се с малката ръко- писна буква. Изписват буквата самостоятелно и в комбинации. Преписват изречение. Допълват и преписват думи, завършващи на Б/П.


112
16
Главна ръкописна буква Б
УТ2, с.55
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Б
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят кратък разказ по илюстрация. Опреде- лят имена на хора и градове.
Самооценка

113
17
За гъби Б, с. 65
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Б.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното значение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат думи с Б. Четат текст. Отговарят на въпрос към текста. Проверяват правописа на думи. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Г на постера. Ограждат буква Г на клавиатурата. Пишат думи с Г с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

114
17
Ръкописни букви г Г, п П, б Б
УТ2, с. 56, 57
Затвърдяване
	Затвърдява уменията за правилно писане.
	Довършва изречения.

Открива думи и ги записва. 
	Довършват изречения с дума по избор.
	Откриват и записават думи.

Ръкописни букви г Г, п П, б Б
Изписват изучените букви. Изписват имена. Записват по- следната съгласна буква, като се съобразяват с дадената дума за проверка. Довършват изречения с дума по избор. Откриват и записват думи.
Самооценка

115
17
Пуфи Б, с. 66
Нови знания
	Открива и разпознава звука Ф в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
	Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Ф.
	Разпознава малка и главна бук- ва Ф – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Буква Ф, съгласен звук Ф, малка печатна буква ф, главна печатна буква Ф
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука Ф в думи. Изясняване на особеностите на звука Ф –
Артикулационни, смислоразли- чителни. Възприемат малка и главна печатна буква Ф. Звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи с ф.
Четат текст, обсъждат по групи
И избират край на историята. От- говарят на въпроси по текста, за да докажат, че са го разбрали.
Формиращо оценяване и самооценка

116
17
Малка ръкописна буква ф
УТ2, с. 58
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква ф
Изписват малката ръкописна буква ф самостоятелно и в ком- бинации. Довършват изречения.
Самооценка

117
17
При феите Б, с. 67
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Ф.
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.

Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат предтекстово думи с Ф. Четат текста по роли. Отго- варят на въпроси към текста. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Ф на постера. Ограждат буквата Ф на клавиатурата. Пишат думи с Ф с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка



118
17
Главна ръкописна буква Ф
УТ2, с. 59
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.
	Изписва я самостоятелно и свързано.
	Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.

Главна ръкописна буква Ф
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят кратък разказ по илюстрация. Съставят изречение.
Самооценка

119
17
Билкари. Добрите думи Б, с. 68 – 69
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печатни и ръкописни букви П, Б, Ф.
	Усвоява механизъм за слято четене на думи, четене с разбиране на текст.

Различава писмен от устен текст.
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.
	Прилага правилата за речева учтивост.

Четат думи със замяна на една буква. Четат текст. Описват сюжетната картина. Подреждат изречения в текст. Съставят диа- лози на тема „добрите думи“.
Формиращо оценяване и самооценка

120
18
Вратар Б, с. 70
Нови знания
	Открива и разпознава звука В в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква В.
	Разпознава малка и главна буква В – печатна и ръкописна.
Разграничава сричките в думата.
Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Буква В, съгласен звук В, малка печатна буква в, главна печатна буква В
Съчиняват кратък разказ по сю- жетната картина. Откриват звука В в думи. Изясняват се особе- ностите на звука В. Възприемат малка и главна печатна буква В. Правят звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи с В. Четат текст и отговарят на въпроси към него.
Формиращо оценяване и самооценка

121
18
Малка ръкописна буква в
УТ2, с. 60
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква в
Изписват малка ръкописна буква в самостоятелно и в ком- бинации. Пишат думи. Усвояват на практическо ниво правопис на думи, завършващи на В и
На предлога в/във. Съставят и записват изречение.
Самооценка



122
18
Февруари Б, с. 71
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква В.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.
	Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
	Назовава различните видове общуване.

Четат думи с В. Четат текст. Описват сюжетната картина. Проверяват правописа на думи. Допълват изречения. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата В на постера. Ограждат буквата В на клавиатурата. Пишат думи с В с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

123
18
Главна ръкописна буква В
УТ2, с. 61
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква В
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят изречение. Оцветяват скрита картина.
Самооценка

124
18
Шапката Б, с. 72
Нови знания
	Открива и разпознава звука Ш в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Ш.
	Разпознава малка и главна бук- ва Ш – печатна и ръкописна.
Ориентира се за участниците в общуването.
Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Буква Ш, гласен звук Ш, малка печатна буква ш, главна печатна буква Ш
Съчиняват кратък разказ по сюжетната картина. Откриват звука Ш в думи. Изясняват се особеностите на звука Ш – артикулационни, смислоразли- чителни. Възприемат малка и главна печатна буква Ш. Звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи с Ш. Четат текст и съчиняват по групи продължение.
Формиращо оценяване и самооценка

125
18
Малка ръкописна буква ш
УТ2, с.62
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква ш
Пишат малка ръкописна буква Ш самостоятелно и в комбина- ции. Довършват изречения с да- дени думи. Съставят и записват изречение.


126
18
Главна ръкописна буква Ш
УТ2, с.63
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Ш
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят думи. Решават логическа задача.
Самооценка

127
19
Мишки Б, с. 73
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Ш.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното значение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат думи с Ш. Четат текст. Отговарят на въпрос към текста. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Ш на постера. Ограждат буквата Ш на клавиатурата. Пишат думи с Ш с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

128
19
Ръкописни букви Ф и Ш
С. 64, 65
Затвърдяване
	Затвърдяване на умението да пишат дадените букви.

Препис на изречение.
Усвояват имението да подреждат изреченията в текст разграничават думите в изречението.
Ръкописни букви Ф
И Ш
Изписват букви. Съставят и записват изречения. Преписват вярно текст, на който са подре- дили изреченията.
Самооценка



129
19
Жаба, оса и жерав Б, с. 74
Нови знания
	Открива и разпознава звука Ж в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
	Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Ж.
	Разпознава малка и главна бук- ва Ж – печатна и ръкописна.
	Разбира лексикалното значение на думата.
Усвоява механизъм за четене на думи и текст.
	Чете правилно и с разбиране кратки по обем художествени текстове.
Буква Ж, съгласен звук Ж, малка печатна буква ж, главна печатна буква Ж
Описват картина и съчиняват кратък разказ по нея. Откри- ват звука Ж в думи. Изясняват се особеностите на звука ж. Възприемат малка и главна печатна буква Ж. Правят звуков и сричков анализ. Четат и изго- варят правилно думи с Ж. Четат текст, коментират постъпките на героите. Игра „Кой съм аз?“.
Формиращо оценяване и самооценка

130
19
Малка ръкописна буква ж
УТ2, с. 66
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква ж
Изписват малка ръкописна буква ж самостоятелно и в комбинации. Пишат правилно дадените думи ж/ш. Решават логическа задача.


131
19
Жълъдите Б, с. 75
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Ж.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
Чете кратки по обем художест- вени текстове.
Разбира лексикалното значение на думата.
	Изговаря правилно звуковете в думите. 
	Усвоява механизъм за четене на текст.
	Назовава различните видове общуване.

Четат правилно думи с Ж. Четат текст. Проверяват правописа на думи. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Ж на постера. Ограждат буквата Ж на клавиатурата. Пишат думи с Ж с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

132
19
Главна ръкописна буква Ж
УТ2, с. 67
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква ж
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят изрече- ние. Решават задача за звуков анализ.
Самооценка

133
19
Съгласните звуко- ве и техните бук- ви. Васил Левски Б, с. 76 – 77
Обобщение
	Познава буквите на съгласните звукове.
	Проверява правописа на думите чрез други думи.

Чете кратки по обем художест- вени текстове.

Изговарят съгласните звукове по двойки и си припомнят техните особености. Наблюдават про- верка на правопис. Образуват нови думи. Проверяват сами правописа на думи. Четат и коментират текст.
Формиращо оценяване и самооценка

134
20
Пазач Б, с. 78
Нови знания
	Открива и разпознава звука Ч в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Ч.
Разпознава малка и главна буква Ч – печатна и ръкописна.
	Усвоява механизъм за четене на думи и текст.
Различава сричките в състава на думата.
	Свързва правилно думите в из- речение.
	Чете правилно кратки по обем художествени текстове.
Буква Ч, съгласен звук Ч, малка печатна буква ч, главна печатна буква Ч
Съчиняват кратък разказ. Откри- ват звука Ч в думи. Изясняват се особеностите на звука Ч. Въз- приемат малка и главна печатна буква Ч. Звуков и сричков ана- лиз. Четат и изговарят правилно думи с Ч. Четат и коментират текст. Игра.
Формиращо оценяване и самооценка

135
20
Малка ръкописна буква ч УТ2, с. 68
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква ч
Изписват малка ръкописна буква ч самостоятелно и в ком- бинации. Преписват изречения. Решават логическа задача.
Оцветяват скрита картина.


136
20
Кумчо Вълчо овчар Б, с. 79
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Ч.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат правилно думи с Ч. Четат текст. Съчиняват края на при- казката. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Ч на постера. Ограж- дат буквата Ч на клавиатурата. Пишат думи с Ч с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка



137
20
Главна ръкописна буква Ч
УТ2, с. 69
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
	Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.

Главна ръкописна буква Ч
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят и записват изречение. Решават логическа задача.
Самооценка

138
20
Гатанки Б, с.80
Нови знания
	Открива и разпознава звука Х в състава на думата.

Ориентира се последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Х. 
	 Разпознава малка и главна буква Х – печатна и ръкописна.
	Усвоява механизъм за четене на думи и текст.
Отговаря кратко на въпроси от текста.
	Чете правилно и с разбиране кратки по обем художествени текстове.

Буква Х, съгласен звук Х, малка печатна буква х, главна печатна буква Х
Откриват звука Х в думи. Изя- сняват се особеностите на звука Х. Възприемат малка и главна печатна буква Х. Правят звуков и сричков анализ. Четат гатанки и отговарят.
Формиращо оценяване и самооценка

139
20
Малка ръкописна буква х
УТ2, с. 70
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква х
Изписват малката ръкописна буква. Пишат думи и изречения. Решават логическа задача.


140
20
Главна ръкописна буква Х
УТ2, с. 71
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Х
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Откриват различ- ната сричка, подпомогнати от илюстрацията.
Самооценка



141
21
Хитър Петър и майсторът Б, с. 81
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Х.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат предтекстово думи с Х. Че- тат текста по роли. Четат изре- чение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Х на постера. Ограждат буквата Х на клавиату- рата. Пишат думи с Х с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

142
21
Ръкописни букви ж ж, ч Ч, х Х
УТ2, с. 72, 73
Затвърдяване
	Прилага умението за правилно писане.

Диференцира вярно изписаните букви.
Открива думи и осмисля изречения.
Ръкописни букви жж, ч Ч, х Х
Пишат думи и изречения. Преписват от печатен текст. Със- тавят думи. Довършват изрече- ния, като заместват илюстрации с думи.
Самооценка

143
21
Пролет Б, с. 82
Нови знания
	Открива и разпознава звука Ц в състава на думата.

Ориентира се в последователността на звуковете в думата.
Изговаря правилно звуковете в думата.
	Разграничава звук от буква Ц.
	Разпознава малка и главна бук- ва Ц – печатна и ръкописна.
Усвоява механизъм за четене на думи и текст.
Разбира лексикалното значение на думите.
Буква Ц, съгласен звук Ц, малка печатна буква ц, главна печатна буква Ц
Описват картината и съчиняват кратък разказ. Откриват звука Ц в думи. Изясняват се особе- ностите на звука Ц. Възприемат
Малка и главна печатна буква Ц. Правят звуков и сричков анализ. Четат и изговарят правилно думи с Ц.Четат текст. Игра.
Формиращо оценяване и самооценка

144
21
Малка ръкописна буква ц
УТ2, с. 74
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Прилага наученото самостоятелно и в комбинации.
Анализира занимателната задача.
Малка ръкописна буква ц
Изписват малка ръкописна бук- ва ц. Пишат думи и изречения. Съставят и записват изречения.


145
21
Мартеници Б, с. 83
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печатна и ръкописна буква Ц.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното значение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат правилно думи с Ц. Четат текст. Отговарят на въпрос към текста. Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Ц на постера. Ограж- дат буквата Ц на клавиатурата. Пишат думи с Ц с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

146
21
Главна ръкописна буква Ц
УТ2, с. 75
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Ц
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Правят самодик- товка.
Самооценка

147
21
Хитър Петър и майсторът (про- дължение) Б,
с. 84 – 85
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печат- ни и ръкописни букви Ч, Х, Ц.

Чете кратки по обем худо- жествени текстове.
Усвоява механизъм за четене с разбиране.
Свързва правилно думите в изречение.
Оформя графически правилно началото и края на изречението.

Четат по роли приказката. Съотнасят илюстрацията към епизод от текста. Подреждат думи в изречения и ги записват. Съотнасят текст към литерату- рен герой.
Формиращо оценяване и самооценка

148
22
Проблем Б, с. 86
нови знания
	Разпознава малка и главна бук- ва Ю – печатна и ръкописна.

Чете правилно думите в съот- ветствие със звуковия им състав.
Усвоява механизъм за четене на текст.
Включва се уместно в диалог по зададена тема.
Буква Ю, малка печатна буква ю, главна печатна буква Ю
Възприемат малка и главна пе- чатна буква Ю. Четат и изговарят правилно думи с Ю. Съставят из- речения по картина. Четат текст. Групово обсъждат поставения проблем и постигат консенсус. игра.
Формиращо оценяване и Самооценка

149
22
Малка ръкописна буква ю Т2, с. 76
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
Малка ръкописна буква ю
Пишат малка ръкописна буква ю самостоятелно и в комбина- ции. Преписват от печатен текст.
Преписват словосъчетания, като възприемат правилното съгласу- ване по род и число на имената.
Самооценка

150
22
Любопитка Б, с. 87
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Ю.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното значение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат правилно думи с Ю. Четат текст. Обсъждат по групи и отговарят на въпрос към текста. Описват сюжетната картина.
Четат изречение с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Ю на постера. Ограждат буквата Ю на клавиатурата. Пишат думи с Ю с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и Самооценка

151
22
Главна ръкописна буква Ю
УТ2, с. 77
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.

Изписва я самостоятелно и свързано.
Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.
Главна ръкописна буква Ю
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Записват собствени- те си имена. Решават логическа задача.
Самооценка

152
22
Нощен гост Б, с. 88
Нови знания
	Разпознава малка и главна, печатна и ръкописна буква Щ.
	Изговаря правилно думи с Щ.
	Усвоява механизъм за четене на текст.

Ориентира се за участниците в общуването.
Буква Щ, малка печатна буква щ, главна печатна буква Щ
Възприемат малка и главна печатна буква Щ. Четат и изго- варят правилно думи с Щ.Четат художествен текст. Обсъждат в група и предлагат продължение на текста с опора на илюстра- циите.
Формиращо оценяване и Самооценка

153
22
Малка ръкописна буква щ
УТ2, с. 78
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Малка ръкописна буква щ
Изписват малката ръкопис- на буква щ самостоятелно и различни думи. Преписват
Изречение. Съставят и записват изречение. Решават логическа задача.


154
22
Главна ръкописна буква Щ
УТ2, с. 79
Нови знания
	Разпознава главната ръкописна буква.
	Изписва я самостоятелно и свързано.
	Използва я, за да отбележи начало на изречение и собствено име.

Главна ръкописна буква Щ
Изписват главната ръкописна буква. Преписват дадени думи и изречения. Съставят изречение. Допълват изречение.
Самооценка



155
23
Пещерняци Б, с. 89
Затвърдяване
	Познава малка и главна, печат- на и ръкописна буква Щ.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното зна- чение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат правилно думи с Щ. Четат текст. Обсъждат правописа на частицата Ще. Четат текст с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата Щ на постера. Ограждат буквата Щ на клавиатурата. Пи- шат думи с Щ с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

156
23
Ръкописни букви Юи Щ
УТ2, с. 80, 81
Затвърдяване
	Разширява знанията за буквите Ю и Щ.
	Осмисля разликата между Ш и Щ.

Ръкописни букви Юи Щ
Пишат изучените букви. Пре- писват изречения. Попълват и преписват текст. Измислят край на приказката.
Самооценка

157
23
Буква ь Б, с. 90
Нови знания
	Разпознава малка буква ь – печатна и ръкописна.

Изговаря правилно думи с ь.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
	Разбира лексикалното значе- ние на думите.
	Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени текстове.

Буква ь, печатна буква ь, печатна буква ь
Възприемат малка печатна бук- ва ь. Четат и изговарят правилно на думи с ьо. Четат текста. Игра.
Формиращо оценяване и самооценка

158
23
Писане на ь с. 82
Нови знания
	Разпознава малката ръкописна буква.

Изписва буквата самостоятелно и в комбинации.
	Решава занимателната задача.
Писане на ь
Изписват буква ь самостоятелно и в комбинация с о. Правят самодиктовка. Преписват от ръкописен и печатен текст.
Самооценка

159
23
Враньо Б, с. 91
Затвърдяване
	Познава малка печатна и ръко- писна буква ь.
	Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация. 

Разбира лексикалното значение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.

Четат правилно думи с ьо. Четат текст. Четат текст с друг шрифт. Отбелязват мястото на буквата ь на постера. Ограждат буквата ь на клавиатурата. Пишат думи с ь с кирилица чрез електронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

160
23
Диктовка с. 83
Нови знания
	Възпроизвеждат в писмен вид текст, който са чули.

Придобиват умения за писане под диктовка, като се съобразяват с правописните правила.

Слушат внимателно текста. Записват текста. Проверяват на- писаното, докато слушат третия прочит.
Самооценка

161
23
Пред компютъра или. Сбогом, шарено букварче Б,
С. 92 – 93
Затвърдяване
	Познава малки и главни, печат- ни и ръкописни букви Ю, Щ, ь.

Ориентира се за участниците в комуникативната ситуация.
	Разбира лексикалното значение на думата.
Изговаря правилно звуковете в думите.
	Усвоява механизъм за четене на текст.
Назовава различните видове общуване.
	Чете кратки по обем художествени текстове.


Четат текстове. Отговарят на въпрос към текста. Пишат думи с ЙО и ЬО с кирилица чрез елек- тронно средство.
Формиращо оценяване и самооценка

СЛЕДБУКВЕН ЕТАП – 63 ЧАСА ЧИТАНКА И  УТ3
162
24
КРК Общуване УТ3, с. 4
Нови знания
	Назовава различни видове общуване – езиково и неезиково, устно и писмено, електронно и неелектронно.
	Ориентира се за участниците в речевата ситуация.

Устно и писмено общува- не, елек- тронно,не- електрон- но
Наблюдават и коментират илюс- трации. Изясняват се елементи- те на комуникативната ситуа- ция: Кой с кого говори? Защо разговарят? Къде разговарят?
Какво биха могли да си кажат? Коментират се средствата на общуване. Назовават видовете общуване.
Формиращо оценяване и самооценка

163
24
КРК Общуване УТ3, с. 5
Затвърдяване
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.

Прилага правилата за речева учтивост.
	Различава писмен от устен текст.

Изиграват диалог при зададени речеви ситуации: разговор по телефон с родител, приятел, учител. Писане на покана до различен адресат.


164
24
ЛО „аз съм бъл- гарче“, иван Вазов
Нови знания
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.
	Рецитира наизуст кратки стихотворения.
	Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Стихотво- рение
Прилага се интерактивният метод Светкавица: Как се казва твоята родина? Как се казва родното ти място? И др. Интерпретират съдържанието на литературното произведе- ние. Изясняват значението на непознати думи. Четат изрази-
Телно стихотворението. Участват в групова работа.
Формиращо оценяване, устна проверка

165
24
ЕО нашата азбука УТ3, с. 6 – 7
Нови знания
	Познава реда на буквите в българската азбука.

Азбука
При възможност урокът се провежда в библиотека. Уп- ражнения от УТ № 3: Записват пропуснатите букви в азбуката. Подчертават думите, които не са по азбучен ред. Дописват списък. Подреждат букви в думи на указано място. Решават задачка-закачка.
Формиращо оценяване и самооценка

166
24
ЛО „родна стряха“, ран Босилек
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на литературното произведение.

Разбира значението на непознати думи в контекста на произведението.
Рецитира наизуст кратки стихотворения.
	Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Записват всички асоциации на думата дом чрез интерактивния метод асоциативен облак. Об- съждат рисунки на тема „Моят роден дом“.Четат наум и на глас художествен текст. Задават въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.
Четат изразително художествен текст.
Формиращо оценяване, устна проверка

167
24
ЕО Текст. Заглавие на текста Т3,
С. 8 – 9
Нови знания
	Различава писмен от устен текст.
	Озаглавява текст.

Текст, заглавие на текст
Изиграват практическо упраж- нение за съставяне на текст. Избират заглавие. Четат и коментират стихотворение и схема. Изпълняват последова- телно упражненията в учеб- ната тетрадка: откриват текст; подреждат изречения в текст и го записват;избират подходящо заглавие; определят броя на изреченията в текста; определят броя на думите в последното изречение.


168
24
ЛО „В гнездото“, ангел Каралийчев
Нови знания
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава разказ.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно произведение.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.
	Ориентира се в случката, мястото и героите.
	Преразказва устно художествен текст.
Разказ
Отговарят на въпроса: „Какво знаете за птиците през пролет- та?“. Събиране на информация чрез натрупване с интерактив- ния метод лавина. Четат наум и на глас художествен текст. Участ- ват в групова работа, свързана
С интерпретацията на текста. Преразказват устно разказа.
Формиращо оценя- ване, устна проверка

169
25
КРК диктовка УТ3, с. 10 – 11
Затвърдяване
	Пише под диктовка.

Ориентира се за поредността на звуковете в думата.
	Означава с букви звуковия състав на думата, без да пропуска и заменя букви.
	Разбира смисловата цялост на изречението.
Оформя графически правилно началото и края на изречението.
	Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

Съставят изречения по картина. Моделират с графични линии думите в изреченията. С лига- тури отбелязват сричките. Уче- ниците записват изреченията с думи. По зададен алгоритъм за самопроверка всеки проверява написаното. Учителят оценява със скала за формиращо оценя- ване. Поправката се изпълнява за домашна работа.
Самооценка

170
25
Моята родина
„В родината“, Петя дубарова
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Разбира значението на непознати думи в контекста на произведението.
	Рецитира наизуст кратки стихотворения.

Четат изразително художествен текст. Участват в диалог по кон- кретната тема чрез изказване и защитаване на мнение. Задават въпроси по съдържанието на изучаваното литературно произ- ведение. Рецитират стихотворе- ния за родината.
Формиращо оценяване, устна проверка

171
25
ЛО „Моето семей- ство“, ангелина жекова
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на литературното произведение.
	Разбира значението на непо- знати думи в контекста на изуча- ваното произведение.

Рецитира наизуст кратки стихотворения.
	Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Четат изразително художест- вен текст. Откриват прилики и разлики с разказа „В гнездото“. Интерпретират съдържанието и задават въпроси по текста.
Обясняват (с помощта на учите- ля или в контекст) лексикалното значение на непознати думи.
Формиращо оценяване, устна проверка

172
25
ЕО изречение УТ3, с. 12
Нови знания
	Разбира смисловата цялост на изречението.

Свързва правилно думите в изречението.
Оформя графически правилно началото и края на изречението.
	Разпознава препинателните знаци за край на изречение.
Определя границите на изрече- нието в текста.
Разбира лексикалното значение на думите.
Изрече- ние
Изпълняват практическо уп- ражнение – по двойки със- тавят изречение от изрязани думи. Променят словореда на думите в изреченията Четат и коментират правописа. Изпъл- няват упражненията в УТ № 3: подреждат думите в изречение; разграничават думите в изре- чение и оформят графически правилно началото и края на изречението; определят грани- ците на изреченията в текст и
го пишат правилно; изпълняват задачка-закачка.
Формиращо оценяване и самооценка

173
25
ЛО „Котето“, Геор- ги Господинов
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава разказ.

Ориентира се в случката, мястото и героите.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано произведение.
	Умее да преразказва устно кратък художествен текст.


Участват в беседа за грижите, които полагат родителите за децата си. Четат наум и на глас разказа. Отговарят кратко на въпроси с думи от текста. Ори- ентират се в случката. Прераз- казват устно разказа.
Формиращо оценяване, устна проверка

174
25
ЕО Пренасяне
на част от думата УТ3, с. 13
нови знания
	Пренася правилно части от думи.
	разграничава сричките в думата.

Пренасяне
Четат и коментират стихотво- рението „Как да пренасяме“. изпълняват практическо упраж- нение – подчертават в текст, предоставен от учителя, думи, които не се пренасят. изпълня- ват последователно упражнени- ята от УТ № 3 разделят думите на срички; ограждат едносрич- ни думи; подчертават думите, които могат да се пренасят; решават задачка-закачка.




175
25
ЛО „Отмъщение“, Виктор Самуилов
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.

Рецитира наизуст кратки стихотворения.
Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.
	Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Включват се уместно в диалог за семейните празници и участи- ето на детето в тях. Отговарят кратко на въпроси с думи от текста. Четат изразително худо- жествен текст.
Формиращо оценяване, устна проверка

176
26
КРК
Вълшебните думи УТ3, с. 14 – 15
Нови знания
	Прилага правилата за речева учтивост – поздрав, благодар- ност, молба
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.

Учтивите форми за поздрав, молба, благодар- ност
Изпълняват практически упражнения за изграждане на диалогово единство на речевия етикет. Упражняват устно разго- вор с равнопоставен събесед- ник и разговор с неравнопос- тавен събеседник. Изпълняват упражненията от с. 14. (реплика
– стимул/реплика – реакция). Работят с учебни карти.
Формиращо оценяване и самооценка

177
26
КРК Вълшебните думи
Затвърдяване
	Прилага правилата за речева учтивост.
	Включва се уместно в диалог по зададена тема.

Разпознава средствата за неезикова комуникация.

Избират етикетни формули с оглед на различни ситуа- ции. Разпознават средствата за неезикова комуникация.
Изиграват диалог. Споделят и защитават мнение по зададена- та задачка-закачка.




178
26
ИЧ  „айфелова кула – жираф“, Георги Господинов
Нови знания
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава в практически план авторска приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно произведение.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.
	Умее да се ориентира в случката, мястото и героите.
	Умее да преразказва устно кратки приказки.
Книга страница корица
Записват асоциации на думата цирк с интерактивния метод асоциативен облак. Интерпре- тират текста и задават въпроси по съдържанието му. Отгова- рят кратко на въпроси с думи от текста. Преразказват устно разказа.
Формиращо оценяване, устна проверка

179
26
ЕО дума. Значние на думата
УТ3, с. 16
Нови знания
	Ориентира се в последовател- ността на звуковете в думата.
	Разграничава дума от изре- чение.

Разбира лексикалното значение на думата.
Дума, значение на думата
Изпълняват практическо уп- ражнение за съставяне на думи с подвижни букви. Работят в
УТ № 3: подреждат букви, за да открият и запишат думи;
Ограждат букви, които променят значението на думите; откри- ват думи с разменени срички; определят броя на сричките в думите;образуват и записват изречения; откриват и поправят грешки в думи.
Формиращо оценяване и самооценка

180
26
ЛО „Първоклас- ник“, Калина Малина
Нови знания
	Чете правилно и с разбиране художествен текст.

Разпознава стихотворение и гатанка.
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
	Умее да рецитира наизуст кратки стихотворения.
Гатанка
Включват се уместно в диалог по конкретна тема. Интерпре- тират текста и задават въпроси по съдържанието му. Четат изразително художествен текст. Отгатват гатанка.
Формиращо оценяване, устна проверка

181
26
ЕО дума. Значе- ние на думата УТ3, с. 17
Затвърдяване
	Разбира лексикалното значение на думата.


Презентация. Игра
„Познай по смисъла“.


182
26
ЛО „Първите уроци“, елисавета Багряна
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Рецитира наизуст кратки стихотворения.
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Отгатват гатанка за училището. Четат наум и на глас художест- вен текст. Интерпретират съ- държанието и задават въпроси по текста. Рецитират стихотво- рение. Участват в интерактивна игра за установяване на съответ- ствия И аз!.
Формиращо оценяване, устна проверка

183
27
КРК диктовка УТ3, с. 18 – 19
Затвърдяване
	Пише под диктовка.

Ориентира се за поредността на звуковете в думата.
	Означава с букви звуковия състав на думата, без да пропуска и заменя букви.
	Разбира смисловата цялост на изречението.
Оформя графически правилно началото и края на изречението.
	Пренася част от думата на нов ред.
	Пише графически правилно и четливо буквите и връзките между тях.

Учителят избира кратък откъс от читанката. Учениците го про- учват у дома. Учителят диктува откъса в клас. Учениците правят самопроверка. Учителят прове-
Рява диктовката (при оценяване се включва нов критерий – пренасяне на част от думите на нов ред). Поправката на с. 19 се изпълнява за домашна работа.
Формиращо оценяване и самооценка

184
27
ИЧ „Франклин тръгва на учили- ще“, Полет Буржоа
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.
Ориентира в случката, мястото и героите.
	Преразказва устно достъпни за възрастта кратки приказки.
Ориентира се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации).
Книга, страница, корица
Участват в беседа за първия учебен ден. Четат и преразказ- ват устно истории за Франклин. Участват в индивидуална и гру- пова работа, както и в дискусия за ориентиране в оформлението на книгата. Подреждат изложба от книги за Франклин.
Формиращо оценяване, устна проверка

185
27
ЛО „жмичка“, ата- нас Цанков „не ис- кам да порасна“, Кирил назъров
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Рецитира наизуст кратки стихо- творения.
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Участват в беседа за любима игра „Познай ме“ – откриват играта по ключови думи или правила. Четат наум и на глас художествен текст. Интерпре- тират съдържанието и задават въпроси по текста. Рецитират стихотворение.
Формиращо оценяване, устна проверка

186
27
ЕО Писане на собствени имена УТ3, с. 20
Нови знания
	Използва главна буква при писане на собствените имена

Право- пис на собствени имена
Игра: „название или име“. Пи- шат трите си имена. Допълват изречение с име. Подчертават имена в текст. Решават задач- ка-закачка.


187
27
ЛО „Барабур“, иван Цанев
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.
	Рецитира наизуст стихотворе- ние.
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.

Четат наум и на глас художест- вен текст. Интерпретират съдър- жанието и задават въпроси по текста. Изясняват значението на непознати думи. Четат изрази- телно стихотворение.
Формиращо оценяване, устна проверка

188
27
ЕО писане на собствени имена ут3, с. 21
Затвърдяване
	Използва главна буква при писане на собствени имена.


Изпълняват по групи изследо- вателски задачи по ономастика: по предоставен от учителя спи- сък на учениците от първи клас в училище трябва да открият кои са трите най-често срещани мъжки и женски имена. Работят в ут № 3: име в картината; рису- ват картина със своето име. За домашна работа се изпълняват задачите „проучи и напиши“.


189
27
ЛО „най-хубавото птиче“, Георги райчев
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.
	Ориентира се в случката, мястото и героите.
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно произведение.

Четат наум и на глас художест- вен текст. Интерпретират съдър- жанието и задават въпроси по текста. Обясняват (с помощта на учителя или в контекст) лекси- калното значение на непознати думи.
Формиращо оценяване, устна проверка

190
28
КРК и това е об- щуване
УТ3, с. 22 – 23
Нови знания
	Различава начини и средства за общуване.

Разпознава средствата за неезикова комуникация.
Назовава различните видове общуване.
Елек- тронно, неелек- тронно, жест, поза, мимика
Наблюдават и коментират илюстративния материал от упр. 1 в УТ № 3. Изиграват по двойки комуникация с жестове и мимики – игра „няма да кажа, а ще го покажа“. Коментират
Електронното общуване и пишат с кирилица есемес.
Формиращо оценяване и самооценка



191
28
КРК и това е об- щуване
Затвърдяване
	различава начини и средства за общуване.

разпознава средствата за неезикова комуникация.
	назовава различните видове общуване.


рисуват картина, на която учени- ците общуват без думи. Комен- тират защо децата не общуват успешно в задачката-закачка.


192
28
ЛО „Най-хубавото птиче“, Георги Райчев
Затвърдяване
	Преразказва устно достъпни за възрастта кратки приказки.

Участва в драматизация на приказката.

Преразказват устно приказка. Участват в групова работа за разпределяне на ролите, подго- товка на костюмите и органи- зиране на пространството за сценично представяне.
Формиращо оценяване, устна проверка

193
28
ЕО думи с ДЖ и ДЗ УТ3, с. 24
Нови знания
	Пише правилно в думи с ДЖ и ДЗ.

Изговаря правилно звуковете в думата.
Разграничава сричките в думата.
	Означава с букви звуковия състав на думата.

Звукосъче- тание
Откриват и преписват думи с ДЖ. Разделят думи с ДЖ на части за пренасяне. Подчертават думи с ДЗ. Решават задачка-закачка. Игра „Ловци на думи с ДЖ“.
Формиращо оценяване и самооценка

194
28
ЛО „Мързеливата снаха“, българска народна приказка
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно произведение.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно произведение.
Ориентира се в случката, мяс- тото и героите.

Свързват заглавие на приказка с думи на герои чрез литературна загадка. От коя приказка сме? Четат наум и на глас художест- вен текст. Интерпретират съдър- жанието и задават въпроси по текста. Обясняват (с помощта на учителя или в контекст) лекси- калното значение на непознати думи.
Формиращо оценяване, устна проверка

195
28
ЕО думи с И и Й УТ3, с. 25
Затвърдяване
	Пише правилно в думи с И и Й.
	Изговаря правилно звуковете в думата.


Игра „Един и много“. Допълват изречение с дума. Поправят сгрешени думи и ги записват правилно.
Формиращо оценяване и самооценка



196
28
ЛО „Мързеливата снаха“, българска народна приказка
Затвърдяване
	Умее да преразказва устно достъпни за възрастта кратки на- родни приказки.
	Умее да влиза в ролята на герой от приказка.


Преразказват устно приказка. Участват в драматизация на приказка.
Формиращо оценяване, устна проверка

197
29
КРК диктовка УТ3, с. 26 – 27
Затвърдяване
	Пише под диктовка.

Ориентира се за поредността на звуковете в думата.
	Означава с букви звуковия състав на думата, без да пропуска и заменя букви.
	Разбира смисловата цялост на изречението.
	Оформя графически правилно началото и края на изречението.

Пишат под диктовка текст, който съдържа думи с И и Й. Поправ- ката на текста се задава за домашна работа.


198
29
ИЧ „Бърканица в приказките“,
Дж. Родари
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.
	Ориентира се в случката, мястото и героите.
	Преразказва устно достъпни за възрастта кратки приказки.

Четат наум и на глас художест- вен текст. Участват в диалог по конкретна тема чрез изказва- не и защитаване на мнение. Преразказват устно достъпни за възрастта кратки приказки.
Формиращо оценяване, устна проверка

199
29
ЛО „Червената шапчица“, Шарл Перо
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.

Разбира значението на непозна- ти думи в контекста на изучава- ното произведение.

Участват в групова работа и записват имената на герои от приказки. Откриват верни
Твърдения от познати приказки с интерактивния метод све- тофар. Четат наум и на глас художествен текст.
Формиращо оценяване, устна проверка

200
29
ЕО думи с ЙО и ЬО УТ3, с. 28
Затвърдяване
	Пише правилно в думи с ЙО и ЬО.

Изговаря правилно звуковете в думите.

Пишат подборна диктовка чрез играта „Ловци на думи“. Работят в УТ № 3: преписват думи с ЙО
И ЬО; допълват думи с ЙО и ЬО; решават задачка-закачка.
Формиращо оценяване и самооценка

201
29
ЛО „Червената шапчица“, Шарл Перо

	Умее да се ориентира в случка- та, мястото и героите.
	Умее да преразказва устно достъпни за възрастта кратки приказки.

Умее да участва в драматиза- ция на приказка.

Поставят въпроси по съдържа- нието с играта Учителят съм аз. Преразказват устно достъпни за възрастта кратки авторски приказки. Участват в групова работа за разпределяне на ролите, подготовка на маските и организиране на пространство- то за сценично представяне.
Формиращо оценяване, устна проверка

202
29
ЕО думи с Щ, Ю, Я УТ, с. 29
Затвърдяване
	Пише правилно в думи с Щ, Ю, Я.

Изговаря правилно звуковете в думите.

Откриват и преписват думи с Щ, Ю, Я. Самодиктовка с опора на картини. Подчертават сгрешени- те думи и ги записват правилно.
Формиращо оценяване и самооценка

203
29
ЛО „Сушинка за една самотна душа“, Методи Бежански
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.
	Умее да се ориентира в случката, мястото и героите. • Умее да преразказва устно достъпни за възрастта кратки приказки.

Участват в беседа за приятел- ството. Четат наум и на глас художествен текст. Интерпре- тират съдържанието и задават въпроси по текста. Обясняват (с помощта на учителя или в кон- текст) лексикалното значение на непознати думи. Преразказват приказката.
Формиращо оценяване, устна проверка

204
30
КРК Съчинение по серия картини УТ3, с. 30 – 31
Нови знания
	Съчинява кратък писмен текст по серия картини.

Съчине- ние по серия картини
Подреждат на дъската картини- те, които учителят е поставил
В разбъркан ред. Проверяват подредбата с тази от УТ. Описват устно всяка картина, като си помагат с въпросите: „Кой какво прави? Къде? Защо? Как?“.
Формиращо оценяване и самооценка

205
30
КРУ Съчинение по серия картини
УТ, с. 31
Затвърдяване
	Съчинява кратък писмен текст по серия картини.


Пишат текста на съчинението в УТ № 3.
Формиращо оценяване и самооценка



206
30
ЛО „Цветница“, Ангелина Жекова
„Върбови клонки“, Ангел Каралийчев
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст.

Разграничава стихотворна и нестихотворна реч.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.
Разбира значението на непознати думи
	В контекста на изучаваното ли- тературно произведение.
	Чете изразително художествен текст.

Участват в беседа за пролетните празници, изказват и защитават мнение. Четат наум и на глас художествен текст. Интерпре- тират съдържанието и задават въпроси по текста. Обясняват (с помощта на учителя или в кон- текст) лексикалното значение на непознати думи.
Формиращо оценяване, устна проверка

207
30
ЕО Гласните звуко- ве и техните букви УТ, с. 32
Нови знания
	Разграничава гласни от съглас- ни звукове.

Изговаря правилно гласните звукове в думата.
Владее техники за писане на думи с гласни звукове.
Проверява правописа на думи чрез други думи.
Правопис на гласни- те звукове
Изговарят гласните звукове. Подчертават буквите на гласни- те звукове. Оцветяват думата, в която гласният звук звучи ясно. Игра „а или ъ, О или У, е или  и“.


208
30
ЛО „Великден“, атанас Цанков
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.
Рецитира наизуст кратки стихо- творения.
Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно произведение.

Четат изразително художест- вен текст. Включват се уместно в диалог по конкретна тема. Интерпретират съдържанието и задават въпроси по текста.
Формиращо оценяване, устна проверка

209
30
ЕО Гласните зуко- ве и техните букви УТ3, с. 33
Затвърдяване
	Изговаря правилно гласните звукове в думи.
	Проверява правописа на думи чрез други думи.


Допълват думи с буква на гласен звук. Зачертават неправилно на- писана дума. Преписват смесен текст.


210
30
ЛО „Гергьовска люлка“, Панчо Панчев
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.
	Разбира значението на непо- знати думи в контекста на изуча- ваното произведение.
	Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.


Интерпретират съдържанието на изучавани произведения. Задават въпроси по съдържа- нието. Четат изразително худо- жествен текст. Участват в диалог по конкретна тема, споделят мнение.
Формиращо оценяване, устна проверка


211
31
КРУ Поправка на съчинението
УТ, с. 31
Затвърдяване
	Съчинява кратък текст по серия картини.

Пишат поправка на съчине- нието.



212
31
ИЧ Пролетни праз- ници „Гергьовден“
Затвърдяване
	Чете с разбиране и преразказва устно нехудожествен текст.
	Чете кратки текстове от детски списания, енциклопедии и достъпна информация от интернет за пролетните празници.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.


Интерпретират съдържанието и задават въпроси по текста.
Преразказват устно нехудожест- вен текст. Споделят впечатления от прочетеното. Дават примери за благопожелания, свързани с празници и обичаи.
Формиращо оценяване, устна проверка

213
31
ЛО „Празник“, Веса Паспалеева
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение и гатанка.

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано про- изведение.
Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.
	Рецитира наизуст кратки стихотворения.
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.
	Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за възрастта

Участват в беседа за подготовка- та на празника в училище. Четат наум и на глас художествен текст. Интерпретират съдържа- нието и задават въпроси по те- кста. Рецитират стихотворение.
Формиращо оценяване, устна проверка

214
31
ЕО Съгласните звукове и техните букви УТ3, с. 34
Нови знания
	Различава гласни и съгласни звукове.

Изговаря правилно съгласните звукове в думи.
Проверява правописа на думи чрез други думи
Право- пис на съгласните звукове
Изговарят съгласните звукове. Подчертават буквите на съглас- ните звукове. Оцветяват думата, в която съгласният звучи ясно. Допълват думи с правилната буква.


215
31
ЛО „Върви, наро- де възродени“, Стоян Михайлов- ски 24 май

	Чете правилно и с разбиране малки по обем художествени или нехудожествени текстове.
	Разпознава стихотворение и гатанка.

Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.
Разбира значението на непознати думи
	В контекста на изучаваното про- изведение.
	Преразказва устно нехудожествен текст.
	Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за възрастта.

Използват допълнителен мате- риал – изучени стихотворения и песни за празника. Интерпрети- рат съдържанието на изучавани произведения. Четат изразител- но художествен текст. Участват в диалог по конкретна тема, споделят мнение.
Формиращо оценяване, устна проверка

216
31
ЕО Съгласните звукове и техните букви
УТ3, с. 35
Затвърдяване
	Различава гласни и съгласни звукове.
	Проверява правописа на думи чрез други думи


Четат стихотворение. Проверя- ват правописа на думи. Зачерта- ват неправилно изписана дума в текст.


217
31
ЛО
„Най-хубавото“, Петя Алексан- Дрова

	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава приказка.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.

разбира значението на не- познати думи в контекста на изучаваното произведение.
Отгатва фолклорни и литературни гатанки, достъпни за възрастта.

Четат наум и на глас художест- вен текст. интерпретират съдър- жанието и задават въпроси по текста. Обясняват (с помощта на учителя или в контекст) лекси- калното значение на непознати думи.
формиращо оценяване, устна проверка

218
32
КРК
Устен преразказ УТ3, с. 36
Нови знания
	Прави устен преразказ на откъс от повествователен текст.

Устен пре- разказ
Учителят мотивира учениците за речева изява – речева ситуация, упр. 1. Наблюдават и комен- тират сюжетната илюстрация.
Четат текста от упр. 1 и отгова- рят на въпроси по текста.
Формиращо оценяване и самооценка

219
32
КРК Устен прераз- каз Т3, с. 36
Нови знания
	Прави устен преразказ на откъс от повествователен текст.


Съставят устен преразказ. Текстът се записва, прослушва и коментира.


220
32
ЛО „Най-хубаво- то“, Петя Алексан- Дрова
Затвърдяване
	Умее да преразказва устно достъпни за възрастта кратки приказки.
	Участва в драматизация на приказката.


Преразказват устно приказката. Участват в групова работа за разпределяне на ролите и орга- низиране на пространството за сценично представяне.
Формиращо оценяване, устна проверка

221
32
Какво научих в първи клас ЕО Т3, с. 37 – 39
Обобщение
	Разграничава в потока на речта основните езикови единици.


Свързват звуков модел с картина. Подреждат названия според мястото на първата им буква в азбуката. Допълват думи с йо и ьо. Подреждат думи в изречение. Допълват изречение с подходяща дума. Допълват пропуснати букви и преписват текст.
Формиращо оценяване и самооценка

222
32
ЛО „Облачето Оби“, Венцислав Божинов
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст.

Разграничава стихотворна от нестихотворна реч. 
Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение.
Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.

Участват в беседа за приятел- ството. Установяват прилики с приказката „Сушинка за една самотна душа“, Методи
Бежански. Четат наум и на глас художествен текст. Интерпре- тират съдържанието и задават въпроси по текста. Обясняват (с помощта на учителя или в кон- текст) лексикалното значение на непознати думи.
Формиращо оценяване, устна проверка

223
32
Изходно ниво Помагало – „За твоето портфо- лио“, изд. „Рива“
Диагностика





224
32
ЛО „Слънчево зайче“, Георги Господинов
Затвърдяване
	Чете правилно и с разбиране художествен текст; разпознава стихотворение.
	Отговаря кратко на въпроси по съдържанието.

Рецитира наизуст кратки стихо- творения.
Разграничава стихотворна от нестихотворна реч.

Участват в разговор за лятото и игрите. Интерпретират съдър- жанието и задават въпроси
По текста. Четат изразително стихотворението.
Формиращо оценяване, устна проверка

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






