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                                                                                                                            Утвърдил: ……………. 

                                                                                                                            Директор: Ж. Тулевски 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Н А  У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

 

за ученичка със специални образователни потребности  

за 2019 / 2020  учебна година 

 

по Български език и литература 

 

 

За обучение на:   Никол Петрова Георгиева -  5 „б“ клас 

 

 

         

Преподавател: Катерина Цветанова - ......................... 
                                                                     /подпис/ 

 

Седмичен брой часове, заложени в ИУП - 3 от общия брой 102 часа по предмета за учебната година 

Форма на работа: работа в клас  
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1. Общо представяне на Индивидуалната учебна програмата. 

Учебната програма е предназначена за ученичка от пети  клас  със специални образователни потребности и идентифицирани 

затруднения за усвояване минимума знания според ДОС по предмета.  

Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на учениичката, съобразно 

степента на нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученика/ученичката. Тя 

позволява постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите на ученичката 

и в съответствие с нейните актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния 

процес. 

Обучението по български език и литература е процес на развитие на компетентност в три основни направления: 

- развитие на речеви и социокомуникативни умения, които да способстват за осъществяване на смислено общуване в реални 

комуникативни ситуации; 

- развитие на общообразователни знания и практически умения, които да съдействат за интелектуалното, социалното и 

нравствено-естетическото формиране на личността на ученика; 

- овладяване на емпирично равнище на определени езикови знания и умения на основата на положително отношение към 

общуването, желание за усвояване на книжовния език, радост и удоволствие от учебния процес. 

Обучението по български език и литература има за цел да съдейства за постепенното развитие на устната и писмената реч на 

учениците, на уменията им да общуват, на познавателните им интереси, на мисленето, паметта и въображението им. 

 

2. Описание на възможностите на ученичката.. (описва се актуалното състояние – знания, умения и компетентности по учебния 

предмет, в резултат на наблюдение, оценка или резултат от входно ниво) 

 

По БЕЛ  са изградени умения за слушане на текстове, като показва, че разбира семантиката им. Изградени представи за различните 

графични знаци и техните елементи. Формирани  умения за самостоятелно писане на букви. Прави кратко описание на наблюдавана 

случка, обект, явление, но речта й е неразбираема за околните. Формирани са основни понятия, характерни за възрастта. Разпознава и 

назовава повечето букви от азбуката, не може да ги свързва в сричка. Рисува по прекъсната линия, не умее да подбира правилно 

цветовете.  По опорни точки може да изписва букви и срички.   
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3. Описание на областите, в които ученичката среща затруднения. 
Трудно овладява механизмите на четенето и писането. Не умее да използва разнообразието от техники по БЕЛ. Слабо развити 

комуникативно-речеви умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за адекватен 

избор на изразни средства за нейното реализиране. Беден речников запас от думи. Затруднени са уменията за семантично възприемане 

на литературно произведение и неговото правилно интерпретиране и преразказване. 

 

4. Цел и задачи на обучението по български език и литература. 
Чрез обучението по български език и литература се цели: 

- стимулиране на мотивацията за овладяване на знания по български език и литература, на умения за подбиране на подходящи 

комуникативни модели, на интерес и положителна нагласа към учебния труд; 

- усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с 

комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване 

на собствен текст по словесна или визуална опора; 

- усъвършенстване на уменията на ученичката да чете правилно, съзнателно и изразително, да пише грамотно и четливо; 

- задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, 

правописни, пунктуационни и граматически норми; 

- усъвършенстване на уменията на ученичката за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с 

помощта на учителя при изучаването на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене 

на художествени  и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното; 

- развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси на ученичката; 

- формиране на ценностно отношение към изучаването на езика и литературата, приобщаване към общочовешките ценности и 

изграждане на ясно съзнание за национална идентичност. 

 

o Образователни задачи: Формиране на умения да се ориентира в последователността на звуковете,  да открива звука в състава на 

думи в различни позиции.  Да усвои умения за изписване графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките 

между тях. Изграждане на умения за звуково-буквен анализ.  Изграждане на умения за самостоятелно четене на срички и думи.  

o Възпитателни задачи: Формиране на положително отношение към учебната дейност. Усвояване на правилен речеви етикет и 

умения за правилно общуване в училище. Да може да оценява постъпки и отношения с близки и непознати хора. Формиране на 

собствена потребност за осъществяване на четивна дейност и умения за самоподготовка на уроците.  
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o Корекционно- развиващи задачи: Да се развият графичните умения и въображение чрез прилагане на подходящи рисувателни 

техники и методики. Усъвършенстване координацията на ръцете. Подобряване общото нивото на когнитивните процеси и 

разширяване обема от знания за съответната възраст.  

 

5. Очаквани резултати от обучението по български език и литература. 

 

Области на компетентност 

 

 

 

Знания, умения и отношения 

Социокултурни компетентности Ученичката може да: 

- се ориентира в ситуацията на общуване; 

- разпознава начало и  край  на комуникацията; 

- разбира и изпълнява различни по сложност инструкции; 

- разбира зависимостта на средствата за общуване от ситуацията на общуване, като ги 

използва в съответствие с нея. 

Ученичката  има елементарни представи за: 

- уместно използване на невербални и вербални средства, адекватни на ситуацията на 

общуване, участниците в нея, темата, целта и условията. 

Социокултурна и езикова компетентност:  

Устно общуване 

Ученичката може да: 

-представя себе си и друг човек -умее да каже имената си, възрастта си, адреса си и т.н.; 

- поздравява, като се съобразява с правоговорните норми и ситуацията на общуване; 

- използва етикетните формули за поздрав в ежедневното общуване, като е ориентиран във 

времето; 

- използва традиционни поздравления по шаблон, модел, в които се изказват 

благопожелания за лични и официални празници. 

Ученичката има елементарни знания за: 

-представяне на себе си и друг човек според правилата на речевия етикет; 

-поздравление, съобразено с правоговорните норми и ситуацията на общуване. 
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Социокултурна и езикова компетентност:  

Писмено общуване 

Ученичката има елементарни знания за: 

- графични знаци; 

- букви; печатни букви; - графичните знаци на  букви;  

- малка и главна буква; - сричка, дума; 

- ред. 

Ученичката умее да: 

- проследява редове – зрително и с посочване, с помощ; 

- сравнява буквения състав на думи; 

- разпознава графични знаци и символи на емпирично ниво;  

- различава букви от други знаци;  

- разпознава, посочва и назовава гласни и съгласни буквите /с и без визуална опора/;  

- чете срички /като се ориентира към гласния звук/, малки думи; 

- съотнася буква към картинка;  

главна към малка буква; фонемата към нейния графемен аналог; 

- реди срички и малки думи. 

Езикови компетентности Ученичката може да: 

- разпознава думите като речникови единици; 

- определя с помощ от учителя основното и преносното значение на думите; 

- разбира с помощ многозначността на някои думи 

- използва ги в речта си. 

Ученичката има елементарни знания за: 

- думите като речникови единици; 

- основното и преносното значение на думите; 

- правилното и целесъобразно използване на някои многозначни думи. 

Възприемане на литературно произведение Ученичката може да: 

- възприема отначало до край кратко литературно произведение; 

- различава и назовава литературни произведения: стихотворения, разкази; 

- определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение;  

- назовава героите от познато литературно произведение; 

- разпознава епизод от познато литературно произведение. 
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6. Теми с адаптирано учебно съдържание спрямо възможностите на учениците (Залагат се теми и учебно 

съдържание, въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, на 

учебните програми по общообразователните учебни предмети)  

                                                                                                                                                                 

                       

№ МЕСЕЦ ТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 

НОВИ 

ПОНЯТИЯ 

1.  1. 

 2. 

 

 

 3. 

 4. 

Септември, 

2019 г. 

Българската азбука  

Диагностика  

Буквите на моето име 

Играя със звукове и 

букви  

Ученичката: 

- Разпознава и назовава буквите от българската азбука  

- Изписва правилно името си 

- Определя мястото и броя на звуковете в думата 

 

 Октомври, 

2019 г. 

Съставяне на 

изречения по картина  

Слухово възприемане 

на текст 

/стихотворение/   

Изреченията в 

българския език 

Упражнение в четене и 

писане на срички и 

едносрични думи 

Ученичката може да:  

 - Образува различни изречения по визуална опора, модел, 

инструкция 

- Използва различни по цел на изказването изречения в процеса на 

общуване 

- Разбира и изпълнява различни по сложност инструкции 

- разбира зависимостта на средствата за общуване от ситуацията на 

общуване, като ги използва в съответствие с нея. 
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Златна есен – разказ по 

картина 

Думи за учтивост при 

общуване                 

Ден на будителите 

2.  Ноември,2019г. Гатанкище ти задам. 

Помисли, отгатни. 

Упражнение в четене и 

писане на срички и 

едносрични думи 

Любими приказки 

Думите в речта 

Изреченията в 

българския език 

Съобщително 

изречение  

Ученичката може да: 

 

 

 Декември,  

2019 г. 

Съставяне на изречения 

по сюжетна картина  

„Тримата братя и 

златната ябълка “ – 

слухово възприемане 

Фолклорен календар на 

българите                  

Коледа. Бъдни вечер.                           
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 Януари, 2020г. Въпросително 

изречение          

Изреченията при 

общуване   

Упражнение в четене и 

писане на срички и 

едносрични думи  

Разказ по серия от 

картини     

  

 Февруари, 

2020г. 

„Златното момиче” – 

слухово възприемане  

Упражнение за 

краснопис            

Велики личности на 

България                   

„Хайдути”             

„Мартеници” - 

найзустяване 

  

 Март, 2020г. Развитие на речта чрез 

преразказване на текст. 

Упражнение в четене и 

писане на срички и 

думи                       

Героите в приказката 

„Котаракът в Чизми” 

„Пролетен празник” - 

наизустяване 

  

 Април, 2020г. Лично местоимение     
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„Грозното патенце” – 

слухово възприемане  

Упражнение за 

краснопис            

Великден                   

 

 

 

 

 

Май, 

2020г. 

Преразказ на кратък 

слухово- възприет 

текст                   

Диалог. Представяне и 

самопредставяне        

На Кирил и Методий. 

Похвално слово за 

буквите 

  

 

 

Юни, 

2020г. 

Упражнение за 

краснопис            

Любими приказки 

  

3.  Какво знам и мога в 5-

ти  клас. /контролен 

тест изходно ниво/ 

Всички основни знания, умения и компетентности, заложени в 

ИУП за 5 клас. 

 

                                                                                                                                                                                               

7. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученичката. 

Постиженията на ученичката се оценяват по следната скала: 

- участва в съвместна дейност с учителя; 

- има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, нагледно-действена и словесна опора и 

да показва знанията си; 

- включва се в групова дейност; 

- има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 
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- има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 

- има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето, четенето и писането. 

 

8. Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки 

-  нагледно представяне на звуково-буквения състав на думите; 

-  изписване на буквите и връзките между тях - четливо и красиво;  

-  преписване на букви и думи;  

-  определяне броя на звуковете и буквите в думите, на  думите в изречението и на изреченията в текст; 

 

9. Критерии за оценка 
Начини за оценяване на напредъка: 

Оценяване на напредъка на  ще се извършва в писмен или устен вид,като предложените варианти ще са адаптирани и 

съобразени със знанията, уменията и възможностите на ученика. 

Оценка на напредъка ще се извършва в края на първи учебен срок, след приключване на учебната година и при необходимост.  

Оценяване на резултатите от обучението се осъществява съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и съгласно условията и реда за оценяване, определени от държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите 

от обучение на ученици със специални образователни потребности и държавния стандарт за приобщаващо образование. 

При провеждане на оценяване на знанията и уменията се очаква ученикът да покрива едно от следните нива на овладяване на 

учебния материал: 

Ниво 1 

Постига изискванията – Ученичката успява да се справи с всички задачи, заложени в индивидуалния учебен план. Разпознава 

собственото си име.  Познава по име хора от близкото си обкръжение. Ползва възможностите за речево поведение при вербално и 

невербално общуване с възрастни и деца. Изразява емоционално отношение. Изпълнява различни роли в процеса на общуване. Разбира 

правилно указания, свързани с ежедневни дейности. Посочва назован предмет върху картинен материал. Ориентира се в графичната 

мрежа на тетрадката и умее да изписва правилно букви и думи. 

Ниво 2 

Справя се – Ученичката е овладяла на елементарно ниво заложения учебен материал. Умее да общува с деца и възрастни, 

изразява емоционално отношение.   Разпознава собственото си име и имената на хора от близкото си обкръжение. Разбира елементарни 

инструкции, свързани с ежедневни дейности. Успява да задържи молив/химикал в ръка и да повтаря по контур с помощ от учител.  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

Ниво 3 

Среща затруднения – Ученичката е усвоила умения за невербално общуване с деца и учители. Среща затруднения при 

овладяване на вербалното общуване и правилното  разбиране на подадена инструкция от възрастен.  

 

10.  Срок за периодична диагностика: 

 

- Януари 2020 год. 

-  Юни  2020 год. 

 

11. Използвани тестове, специални методи и подходи при диагностициране:  

 

-          Методи за подобряване на фонемния гнозис и развитие на свързана реч. 

- Методи за подобряване графичното възприемане на буквите и намаляване нарушенията в четивната дейност; 

- Рисувателни техники за по- лесно възприемане и подобряване на образните представи; 

- Методи за намаляване нарушенията в писмената дейност; 

- Индивидуално консултиране и корекционно- развиващи игри; 

- Диагностични методи и средства /работни листове за звукови модели, за откриване на звукове и букви, за подобряване 

графомоторните умения и четивните способности/. 

 

                                                 Изготвил: 

  

                                                                                           Преподавател по български език и литература: Катерина Цветанова 

 

                                                                                 Съгласувал: 

 

                                                                                             Ресурсен учител: София Воденичарова 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

 

 

 

 

 

Утвърдил: ……………. 

Директор: Ж. Тулевски 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

за оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие по 
 

 

                              1. Български език и литература 

                          2. Математика 

                          3. Човекът и природата 

                           

на дете/ ученик със специални образователни потребности  
за 2020/ 2021  учебна година 

 
(документът се изготвя съгласно чл.95, ал. 7,8 от Закона за предучилищното и училищното образование) 

 

 

 

Лични данни 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

Трите имена на детето или ученика:   Стойка Калинова Янкова 

Година и дата на раждане:   24.05.2010 год.  

Възраст: 10 години 

Група/Клас: IV „в“ клас 

Форма на обучение:  дневна 

 

Данни за родителите /настойниците 

 

    Имена на майката:  Калина Янкова 

     Адрес: гр. Петрич ул. „Солунска“ 34 

     Месторабота: безработна  

     Телефон:0895802316 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Съдържание на програмата 
Индивидуалната учебна програма за учениците със специални образователни потребности се разработва въз основа на 

рамкови изисквания, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование /чл.95, ал.7 и 8 

от Закона за предучилищното и училищното образование/. 

 

Учебната програма е предназначена за ученичка от четвърти клас  със специални                   образователни потребности и 

идентифицирани затруднения за усвояване минимума знания по учебните предмети български език и литература, математика. 

Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на ученика, съобразно степента на 

нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученика. Тя позволява 

постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите му в съответствие с 

неговите  актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния процес. 

 

      Възможности на детето/ ученика (знания и умения по предмети, които са усвоени през миналата учебна 

година). 

Общото моторно развитие е в норма. Изградени умения и навици за самообслужване. Емоционалната зрялост на ученичката е ниска и 

не отговаря на календарната възраст. Занижен самоконтрол и волеви действия.  Рядко се включва в колективни мероприятия.  Работи 

бавно и неуверено, търси помощтта и одобрението на учителя.  Слаба психическа активност по време на работа. Затруднена 

обработка, съхранение и преработка на информация. Мотивацията за процеса на обучение е  занижена. Поведението е пасивно - 

социално, самоконтролът- занижен.   

 

mailto:nvaptzarov@abv.bg
http://www.vapcarov.net/


  СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ  

        ул. „ Хр. Чернопеев” №12, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:  

 Среща затруднения при усвояване на четивната и писмена техника.  Разпознава и назовава повечето от буквите, може да ги свързва в 

сричка само с помощ от обучаващия. Пише букви и срички по образец. Прави кратко описание на наблюдавана случка, обект, явление, 

но изреченията са неправилно построени. Използва думи само от ежедневието. Умее да конструира проста фраза, в процес на 

формиране е многозначността на думите. Формирани умения за  оцветяване, моделиране и апликиране. Обича да слуша приказки и с 

желание оцветява любимите си герои.  

 

            МАТЕМАТИКА:  

Налице са  занижени обучителни възможности. Може да брои до 100 само в прав ред, разпознава  цифрите на числата,  справя се със 

събиране и изваждане на числата до 20.  Може да сравнява предмети по форма, големина и цвят. По картинен материал разпознава 

годишните времена,  може да изброи дните на седмицата, затруднява се при месеците. Разпознава българските монети и банкноти. 

Усвояването на знания винаги е съпроводено с използването на редица нагледни средства-сметало, мозайка, пръчици, картинен 

материал и други.  

 

Потребности на детето/ ученика 
(учебен предмет, календарно време, учебни единици, критерии за оценяване) 

 

       Български език и литература 
 

Месец 

от 

учебното 

време 

Учебни теми и урочни единици, по 

които се работи 

Очаквани резултати и 

критерии за оценяване 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Септември Моето прекрасно лято - беседа  

Уча се като играя                                      Диагностика 

Съставяне на изречения по картина 

Обогатен речников 

запас от думи. 

Формирани умения да 

слуша внимателно и да 

използва уместни думи 

при говорене. Да задава 

въпроси и отговаря на 

въпроси. 

Да открива поредността 

на звуковете в думата.  

Да може да показва и 

назовава всички букви.  

Формирани умения да 

декламира стихотворна 

реч, ориентирана към 

слушателите с 

определени чувства и 

интонация. 
Може да четене  

многосрични думи и думи 

със струпани съгласни. 

Изградена способност за 

трансформиране на 

Октомври „Как гъсеничката се събуди или как се раждат 

пеперуди „– слухово възприемане  

 Буквите на моето име  

Четене и писане на срички и едносрични думи – 2ч 

Диалог. Разговарям вежливо. Познавам и 

използвам думи за учтивост  

Лични имена на хора  

Измислям и пиша имена на хора  

„Братя“ – слухово възприемане 

Упражнение в четене и писане на срички и 

едносрични думи  

Гатанки ще ти задам. Помисли, отгатни 

„Моята учителка“ – наизустяване  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

„Старият щърк“ – слухово възприемане 

Ден на будителите 

печатен текст в ръкописен. 

 Подобрена устно- 

диалогична реч и 

формирани умения за 

правилно изразяване по 

време на общуване. 

Изградени способности за 

смислово възприемане на 

литературно произведение 

и неговото правилно 

интерпретиране и 

преразказване. 

Подобрени умения за 

общуване с връстници и 

възрастни. 

Усвоени знания за 

лексикалното значение на 

думите. 

Изградени знания и умения 

за самостоятелно 

образуване и записване на 

Ноември С думите играем, не е лесно , но е интересно 

Упражнение за краснопис  

„Как Крали Марко се сдобива със слава и кон“  

Диктовка – писане на  срички и едносрични думи   

Кои думи се пишат с начална главна буква  

Имена на животни  

Упражнение – Измислям и пиша имена на 

животни 

Препинателни  знаци  в изречението  

 Съставяне на изречения по картина  

Съобщително изречение  

Упражнение – Измислям и пиша изречения  

Декември  Въпросително изречение  

Любими приказки  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Упражнение в четене и писане на кратки изречения 

Коледари – наизустяване  

Състезание с думи  

Превръщане на съобщително изречение във 

въпросително  

 Питка с паричка  

Нова година - наизустяване 

изречения. 

Овладяване и 

задълбочаване на знанията 

за езиковите речеви 

единици, за основните 

правоговорни, правописни, 

пунктуационни и 

граматически норми. 

Усвоени знания за 

съобщително и 

въпросително изречение.  

Да умее да превръща 

съобщително изречение 

във въпросително. 

Подобряване на 
комуникативно- речевите 
умения за ориентация в 
комуникативната ситуация, 
за съобразяване с 
комуникативната цел и за 
адекватен избор на 
изразни средства за 
нейното реализиране.  

Януари Снежни човеци  

Упражнение за краснопис  

Котката и мишките 

Части на речта. Съществително име  

Слънчево зимно утро – наизустяване  

Упражнение – измислям и пиша съществителни 

имена  

Род и число на съществително име 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Февруари Прилагателно име  

Четене на достъпен текст 

Откриване на прилагателно име в изречение 

Най-светлият български син  

Апостолът в премеждие  

Упражнение – Дописване на изречението с 

подходящо прилагателно име  

Скакалецът и охлювът  

Диктовка  

Индже войвода 

Мартенички - наизустяване 

Усвоени знания за четене 
на кратки изречения и 
достъпен текст. 
Формирани умения за 

разбиране на прочетеното 

Усвоени елементарни 

знания за частите на речта. 

Март Трети март  

Обичам те,  родино 

Глагол  

Празникът на мама. „Ти, майко“ 

Четене на достъпен текст 

mailto:nvaptzarov@abv.bg
http://www.vapcarov.net/


  СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ  

        ул. „ Хр. Чернопеев” №12, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Упражнение – Дописване на изречението с 

подходящ глагол 

Пролет идва   

Упражнение за правопис и краснопис 

Първоаприлска лъжа 

Април Четене по роли  

Пиша вярно и красиво- писане на думи и кратки 

изречения  

Лазарки/Цветница  

Упражнение – Подреждане на думи в изречение 

Срещу Великден  

Упражнение за правопис и краснопис  

Пролетна песен 

Гатанки.  

Май Защо не се срещат слънцето и месечината  

Видове изречения по цел на изказване (преговор) 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Пиша вярно и красиво- писане на  изречения  

Празник на буквите. Венец за Кирил и Методий  

Части на речта (преговор) 

Изходна диагностика  

Любими приказки  

 

Юни Ти и аз в нашия клас  

 

 Математика 
                    

Месец 

от учебното 

време 

Учебни теми и урочни единици, 

по които се работи 

Очаквани резултати и 

критерии за оценяване 

Септември Обследване на образователните 

възможности  

Вълшебство от геометрични фигури 

Събиране и изваждане на числата до 20 

Усвоени компетентности за 

определяне на брой обекти 

и сравняване на 

количества. 

Усвоени знания за 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА.  

Октомври Цветове и форми. Групиране на фигури по 

цвят и форма.  

Игрово упражнение – свързване по точки и 

оцветяване  

Дни на седмицата   

Събиране и изваждане на числата до 20 

Сантиметър. Отсечка – Чертане и измерване 

на отсечки  

Рисуване чрез шаблони и групиране на 

геометрични фигури  

Числата от 21 до 100 – броени, четене, 

писане, сравняване 

Единица, десетица  

едноцифрени и 

двуцифрени числа и 

формирани умения за 

определяне на броя на 

единиците и десетиците в 

тях. Определя мястото на 

всяко число в редицата на 

естествените числа.  

Усвоени знания за връзката 

между:  

- действията събиране и 

изваждане;  

- компонентите и 

резултатите на събирането 

и изваждането. 

Затвърдени знания за  

действията събиране и 

изваждане с числата до 20 

и умения за описване на 

ситуации от реалния свят с 

математически 

Ноември Седмица, месец, годишни времена  

Свързване по точки и оцветяване  

Събиране на числата до 100 без 

преминаване 

Триъгълник. Елементи на триъгълника 
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Чертане на триъгълници по зададени точки.  

Видове триъгълници според  дължината на 

страните  

Обиколка на триъгълник  

Изваждане на числата до 100 без заемане  

Текстови задачи  

модел /текстови задачи с 

едно и две пресмятания/. 

Изградени способности да 

намира неизвестен 

компонент при действията 

събиране и  изваждане 

(неизвестно събираемо, 

умаляемо).  

Усвоени знания за видове 

ъгли и видове 

триъгълници.  

 Разпознава и назовава 

основните геометрични 

фигури,  умее да ги чертае 

по зададени точки, 

измерва страните и намира 

обиколката.   

Може да брои, чете и 

записва числата до 100 

Усвоени знания за 

събиране и изваждане на 

Декември  Игрово упражнение – свързване по точки и 

оцветяване  

Ъгъл. Елементи на ъгъла. Видове ъгли 

Видове триъгълници според ъглите  

Текстови задачи  

Обиколка на триъгълник 

Събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване   

 Януари Игри със зарче  

Събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване  
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Текстови задачи  

Умножение. Множители, произведение 

Умножение с числото 2  

Деление. Делимо, делител, частно  

Деление с числото 2  

Игрово упражнение – решаване на задачи и 

оцветяване 

числата до 100.  

Изградени способности да 

намира неизвестен 

компонент при действията 

събиране и  изваждане 

(неизвестно събираемо, 

умаляемо).  

 Да разбере връзката 

между умножението и 

събирането.  
Да знае връзката между 

умножението и делението 

и да я използва за 

проверка на последното.  

Решава текстови задачи.  

Запознат е с мерната 

единица за маса – 

килограм, разпознава 

българските монети и 

банкноти.  

Усвоени знания за 

Февруари Умножение и деление с числото 3  

Решаване на задачи от умножение и 

деление с числото 3  

Умножение и деление с числото 4  

Решаване на задачи от умножение и 

деление с числото 4  

Правоъгълник и квадрат – сравняване  

Чертаене на правоъгълник и квадрат по 

зададени точки  

Обиколка на правоъгълник и квадрат  
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Март Мерни единици за дължина. Метър  

Текстови задачи 

Събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване  

Умножение и деление с числото 5  

Решаване на задачи от умножение и 

деление с числото 5  

Чертане на геометрични фигури по зададени 

точки. Обиколка на триъгълник, квадрат и 

правоъгълник   

решаване на задачи от 

умножение и деление с 

числата до 5. 

Април Игра „Хоп-стоп“  

Решаване на задачи от умножение и 

деление с числата до 5   

Игрово упражнение – решаване на задачи и 

оцветяване 

Събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване и заемане  

Май Мерни единици за маса. Килограм 
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Игрово упражнение – решаване на задачи и 

оцветяване 

Цветове и форми – преговор  

Събиране и изваждане на числата до 100 с 

преминаване и заемане  

Решаване на задачи от умножение и 

деление с числата до 5   

Юни Какво знам и мога в  

4-ти клас /контролен тест, изходно ниво/ 

Решаване на задачи 

Знае термините „сбор“, 

„разлика”, 

„произведение”, ”частно” и 

разбира техния смисъл. 

         

 

 

Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученика. 

Постиженията на ученичката се оценяват по следната скала: 

- участва в съвместна дейност с учителя; 
- има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, нагледно-действена и словесна опора 

и показва знанията си; 
- включва се в групова дейност; 
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- има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 
- има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 
- има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето, четенето, писането и обясняването. 

 

Критерии за оценка 

 

Начини за оценяване на напредъка: 

Оценяване на напредъка ще се извършва в писмен или устен вид, като предложените варианти ще са адаптирани и 

съобразени със знанията, уменията и възможностите на ученичката. 

Оценка на напредъка ще се извършва в края на първи учебен срок, след приключване на учебната година и при 

необходимост.  

Оценяване на резултатите от обучението се осъществява съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и съгласно условията и реда за оценяване, определени от държавния образователен стандарт за 

оценяване на резултатите от обучение на ученици със специални образователни потребности и държавния стандарт за 

приобщаващо образование. 

При провеждане на оценяване на знанията и уменията се очаква учениците да покриват едно от следните нива на 

овладяване на учебния материал: 
 

Ниво 1 

Постига изискванията – Ученичката успява да се справи с всички задачи, заложени в индивидуалната учебна програма. Прави 

изводи. Разбира правилно указания, свързани с ежедневни дейности.  

Ниво 2 
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Справя се –Ученичката е овладяла на елементарно ниво заложения учебен материал. Умее да общува с деца и възрастни, изразява 

емоционално отношение.   

Ниво 3 

Среща затруднения-Ученичката е усвоила умения за невербално общуване с деца и учители. Среща затруднения при овладяване на 

вербалното общуване и правилното  разбиране на подадена инструкция от възрастен.  

                                                                                                                           

 
 

 Срок за периодична диагностика: 

          - януари  2021 год. 

- май 2021 год. 

Дата: 14. 10. 2020 год. 

 

           Изготвил: Тинка Литова 
 

  Съгласувал: София Воденичарова 
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Утвърдил: ……………. 

Директор: Ж. Тулевски 

 

 

ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

за оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие по 

 

                              1. Български език и литература 

                          2. Математика. 

                            

на дете/ ученик със специални образователни потребности  

 

за 2020 / 2021  учебна година 
 

(документът се изготвя съгласно чл.95, ал. 7,8от Закона за предучилищното и училищното образование) 

 

 

I. Лични данни 
11.1.  

11.1.1. Трите имена на детето или ученика:  Калоян Христов Станойски 

11.1.2. Година и дата на раждане:  21. 04. 2014 г.          

11.1.3. Възраст: 6 години 

Група/Клас:   П Г  

Форма на обучение:  дневна 
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Данни за родителите /настойниците 

 

    Имена  на   майката:   Величка Иванова 

     Адрес: гр.Петрич ж.к. “Самуил“ бл.19 

     Месторабота: Безработна 

     Телефон за връзка: 0878105186
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II. Съдържание на програмата 
За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за личностно развитие разработва 

индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището. 

Индивидуалната учебна програма за учениците със специални образователни потребности се разработва въз основа на 

рамкови изисквания, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование /чл.95, ал.7 и 8 от 

Закона за предучилищното и училищното образование/. 

Учебната програма е предназначена за ученик от подготвителна група  със специални образователни потребности и 

идентифицирани затруднения за усвояване минимума знания. Ученикът се обучава по индивидуален учебен план, изискваш 

адаптиране и дозиране на учебното съдържание по предмети, заложени за изучаване в плана.  

Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на ученика, съобразно степента 

на нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученика. Тя позволява 

постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите и в съответствие с 

неговите  актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния процес. 

1. Възможности на детето/ ученика (знания и умения по предмети, които са усвоени през миналата учебна 

година). 

 Детето е плахо и неуверено и проявява определена тревожност при силен шум, по-резки движения и високи гласове. Трудно 

комуникативен, не създава контакти с  връстниците си, поради липсата на свързана реч. Поведението е дезорганизирано – често става 

от чина и излиза от кабинета, не може да се занимава с една дейност продължително време. Значително засегнати процеси на 

вниманието. Трудно се привлича и ангажира за учебна дейност.  Елементарен за възрастта мисловен процес. Няма изградени навици 

за самостоятелност и самообслужване и се нуждае от постоянно придружаване, подпомагане и насочване от възрастен.   

2. Потребности на детето/ ученика 
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(учебен предмет, календарно време, учебни единици, критерии за оценяване)  

Адаптиране на учебното съдържание спрямо възможностите на детето.  

Осигуряване на условия за социално развитие  и успешно участие в учебно- възпитателния процес.  Формиране на умения за 

общуване. 

Развитие на фината моторика. Палчикова гимнастика с предмети.  

Упражнения в точковане, драскане върху лист, свързване по точки и рисуване.  

Запознаване и въвеждане в понятията едно-много, висок-нисък, лек-тежък. 

Да осъзнае предназначението на предметите от ежедневието.  

Формиране на представи за цветове и форми. 

Овладяване на първоначални умения за сравняване на предмети и подреждането им в ежедневието и по време на празници. 

Упражнения в правилно звукопроизношение. 

Умения за разграничаване на шумове от различни предмети.  

 

2. 1. Български език и литература                    

Месец 

от учебното 

време 

Учебни теми и урочни 

единици, по които се 

работи 

Очаквани резултати и 

критерии за оценяване 
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Септември Моето училище  

Знам и мога. Диагностика 

Формиран фонематичен 

слух, чрез многократно 

повторение на фрази. 

Правилно произношение 

на фонеми. 

Придобити умения за  

произнасяне на гласните 

звукове.  

Добре развито слухово 

внимание.  

Правилно 

звукопроизношение.  

Да може да разграничава 

шумове от различни 

предмети; да знае как 

прави кучето, котето, 

магарето, пилето, прасето. 

Изградени умения за 

звукоподражание. 

Интонира звука в рамките 

на думата с цел долавяне и 

Октомври Добре дошла есен  

Прелетни птици 

Правилен захват на молив и химикал 

Играя със звукове и букви 

Ноември Драскане и точковане върху лист 

Моята любима играчка  

„Заекът и костенурката“-  слухово 

възприемане 

Рисувам и пиша елементи на букви 

Декември „Най-голямото богатство“- слухово 

възприемане  

Играя с думи и срички 

Коледна елха. Оцветяване  

„Нова година“, Асен Босев 
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Януари Магазин с гатанки 

Весела пързалка  

Кой звук е в началото на думата?  

Болен Зайко  

Рисувам и пиша елементи на букви  

отделяне. 

Запознаване с основните 

характеристики на 

играчките и други 

предмети от 

заобикалящата реалност и 

начините на действие с тях.  

Формирани умения за 

показване на подходящо 

поведение при вербално и 

невербално общуване в 

съответствие с конкретни 

ситуации.  

Подобрени движения на 

пръстите на ръцете и 

повишаване на  контрола 

върху тях.  

Февруари Кой звук е в края на думата?  

„Рожден ден“, Георги Струмски 

На работа ръчички. Изработване на 

мартеници 

„Мартенички“, Виолета Кънчева 

Март „Трети март“, Ангелина Жекова 

Играя със звук и буква А  

„Дървено конче“, Леда Милева  

Играя със звук и буква О 

„Пролет в гората“, Леда Милева 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

Април Играя със звук и буква Е 

Развитие на фината моторика. Украса на 

великденско яйце  

Играя със звук и буква И 

Май Ден на храбростта  

Буквите на моето име  

 „Книжка пъструшка“, Калина Малина 

„Буквите на Кирил и Методий“, 

 

11.1.4. 2. 2. Математика 
                   

Месец 

от учебното 

време 

Учебни теми и урочни 

единици, по които се 

работи 

Очаквани резултати и 

критерии за оценяване 

Септември Знам и мога. Диагностика 

Един - много 

Определя и посочва 

положениято на предмети. 

Формирани умения за 

пространствена 

ориентация.  

Усвоени понятия – горе, 

Октомври Цветове и форми  

Очертаване но пунктир  

Групиране и сравняване на предмети по 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

признак 

Редица на числата до 5 

Ориентиране в пространството  

долу, ляво, дясно, под, 

над,  дълаг, къс. 

Развитие на основните 

мисловните операции 

посредством ангажиране 

на детето със задачи, 

свързани с групиране на 

предмети по определен 

признак - големина, форма 

и цвят. 

Да се поставят 

елементарни, стереотипни 

задачи, техники и игри, с 

които да се тренира 

устойчивостта и обхвата на 

вниманието.  

Работа с мозайка, цветни 

моливи, моделин  и 

флумастери.  

Усвоени знания за 

понятията - много и едно. 

Ноември Сглобяване на пъзел  

Определяне и посочване местоположението 

на предмети 

Сезони 

Кръг или квадрат 

Декември Числото 6 

Висок или дълъг  

Смятам до 6  

Откриване на определен предмет в купа с 

други предмети  

Януари Числото 7  

Дни на седмицата 

Формиране на елементарни времеви 

представи- части на денонощието, сезони, 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

днес-утре. Запознаване с основните  

геометричните фигури. 

Правилно използване на 

понятието „кръгъл 

предмет”.  

Формирани умения да 

различава еднакви и 

различни предмети и да ги 

групира по съществен 

признак.  

Изградени представи за 

геометричните фигури 

кръг, триъгълник, квадрат, 

правоъгълник.  

Да може да посочва с 

пръст основните 

геометрични фигури  

Февруари Уча се като играя  

Числото 8  

Смятам до 8 

Пространствени отношения. Определяне и 

посочване местоположението на предмети.  

Март Геометрични фигури  

Очертаване с шаблон  

Числото 9  

Добавяне и отнемане 

Забавни фигури 

Април Лек или тежък. Представа за тегло. 

Измерване практически теглото на два 

предмета чрез „претегляне” на ръце: по- 

лек, по- тежък  

Накъде? (Играта „Топло студено“) 

Моделиране  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

Май Преоткриване геометрични фигури в 

апликации и рисунки.  

Отношенията близо- далече. Определяне на 

разстояния.  

Свързване по точки и оцветяване 

Добавяне и отнемане 

   

5. Срок за периодична диагностика: 

         - месец януари 2021 год. 

- месец май 2021    

                                                              Дата: 15. 10. 2020 год.                                                              

                                                              Изготвил: Ваня  Танчева, Рени Стойкова          

                                                             Съгласувал: София Воденичарова 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

 

 

 

 

Утвърдил: ……………. 

Директор: Ж. Тулевски 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

за оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие по 
 

 

                              1. Български език и литература 

                          2. Математика 

                           

на дете/ ученик със специални образователни потребности  
за 2020/ 2021  учебна година 

 
(документът се изготвя съгласно чл.95, ал. 7,8 от Закона за предучилищното и училищното образование) 

 

 

 

Лични данни 
 

Трите имена на детето или ученика:  Венцислав Чавдаров Марчев 

Година и дата на раждане:   10.04.2010 год.  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА...  

Възраст: 10 години 

Група/Клас: IV „а“ клас 

Форма на обучение:  дневна 

 

Данни за родителите /настойниците 

 

    Имена на бащата: Чавдар Альошев Марчев 

     Адрес: гр. Петрич ул. „Солунска“ 34 

     Месторабота: безработен 

     Телефон: 0894808551 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Съдържание на програмата 
Индивидуалната учебна програма за учениците със специални образователни потребности се разработва въз основа на рамкови 

изисквания, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование /чл.95, ал.7 и 8 от Закона за 

предучилищното и училищното образование/. 

 

Учебната програма е предназначена за ученик от четвърти клас  със специални                   образователни потребности и 

идентифицирани затруднения за усвояване минимума знания по учебните предмети български език и литература, математика, 

човекът и природата. 

Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на ученика, съобразно степента на 

нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученика. Тя позволява 

постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите му в съответствие с 

неговите  актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния процес. 

 

      Възможности на детето/ ученика (знания и умения по предмети, които са усвоени през миналата учебна 

година). 

 

 Ученикът е с ниско интелектуално равнище на развитие. Налице е социална незрялост. Общо моторно ловък. Общува свободно с 

връстниците си и с възрастни.  Венцислав е добронамерен и лесно се привързва се към хора, които отделят специално внимание към 

него. Много често обаче към съучениците си е груб, агресивен и нападателен – плюе, рита, хапе.  Поведението е дезорганизирано – 

често става от чина и излиза от кабинета, не може да се занимава с една дейност продължително време. Стимулирано е желание да се 

включва в мероприятията, организирани в клас.   
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:  

Разпознава повечето букви от българската азбука,  може да чете отделни срички и едносрични думи.  Обогатени представи за 

предмети и явления от заобикалящата го среда.  Прави кратко описание на наблюдавана случка, обект, явление, но изреченията са 

неправилно построени. 

Формирани умения за писане на букви и срички по опорни точки, рисуване, моделиране и апликиране. Обича да слуша приказки и с 

желание оцветява любимите си герои.  

 

            МАТЕМАТИКА:  

Ориентира се добре  пространството. Може да брои до 20 само в прав ред, разпознава  цифрите на числата до 10. Извършва частични 

логически операции само чрез богат набор от нагледни средства. Формирани са представи за количествените отношения  “повече”, 

“по-малко”, “един-много”. Усвои умения за откриване на прилики и разлики, за групиране и броене на предмети. Справя се с 

насочване при групиране на предмети по форма, големина и цвят.  

 

 

Потребности на детето/ ученика 
(учебен предмет, календарно време, учебни единици, критерии за оценяване) 

 

       Български език и литература 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Месец 

от 

учебното 

време 

Учебни теми и урочни единици, по 

които се работи 

Очаквани резултати и 

критерии за оценяване 

Септември Моето прекрасно лято - беседа  

Уча се като играя                                      Диагностика 

Съставяне на изречения по картина 

Обогатен речников 

запас от думи. 

Формирани умения да 

слуша внимателно и да 

използва уместни думи 

при говорене. Да задава 

въпроси и отговаря на 

въпроси. 

Да открива поредността 

на звуковете в думата.  

Да може да показва и 

назовава всички букви.  

Формирани умения да 

декламира стихотворна 

реч, ориентирана към 

слушателите с 

определени чувства и 

интонация. 
Може да четене  

многосрични думи и думи 

Октомври „Как гъсеничката се събуди или как се раждат 

пеперуди „– слухово възприемане  

 Буквите на моето име  

Четене и писане на срички и едносрични думи – 2ч 

Диалог. Разговарям вежливо. Познавам и 

използвам думи за учтивост  

Лични имена на хора  

Измислям и пиша имена на хора  

„Братя“ – слухово възприемане 

Упражнение в четене и писане на срички и 

едносрични думи  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Гатанки ще ти задам. Помисли, отгатни 

„Моята учителка“ – наизустяване  

„Старият щърк“ – слухово възприемане 

Ден на будителите 

със струпани съгласни. 

Изградена способност за 

трансформиране на 

печатен текст в ръкописен. 

 Подобрена устно- 

диалогична реч и 

формирани умения за 

правилно изразяване по 

време на общуване. 

Изградени способности за 

смислово възприемане на 

литературно произведение 

и неговото правилно 

интерпретиране и 

преразказване. 

Подобрени умения за 

общуване с връстници и 

възрастни. 

Усвоени знания за 

лексикалното значение на 

Ноември С думите играем, не е лесно , но е интересно 

Упражнение за краснопис  

„Как Крали Марко се сдобива със слава и кон“  

Диктовка – писане на  срички и едносрични думи   

Кои думи се пишат с начална главна буква  

Имена на животни  

Упражнение – Измислям и пиша имена на 

животни 

Препинателни  знаци  в изречението  

 Съставяне на изречения по картина  

Съобщително изречение  

Упражнение – Измислям и пиша изречения  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Декември  Въпросително изречение  

Любими приказки  

Упражнение в четене и писане на кратки изречения 

Коледари – наизустяване  

Състезание с думи  

Превръщане на съобщително изречение във 

въпросително  

 Питка с паричка  

Нова година - наизустяване 

думите. 

Изградени знания и умения 

за самостоятелно 

образуване и записване на 

изречения. 

Овладяване и 

задълбочаване на знанията 

за езиковите речеви 

единици, за основните 

правоговорни, правописни, 

пунктуационни и 

граматически норми. 

Усвоени знания за 

съобщително и 

въпросително изречение.  

Да умее да превръща 

съобщително изречение 

във въпросително. 

Подобряване на 
комуникативно- речевите 
умения за ориентация в 
комуникативната ситуация, 

Януари Снежни човеци  

Упражнение за краснопис  

Котката и мишките 

Части на речта. Съществително име  

Слънчево зимно утро – наизустяване  

Упражнение – измислям и пиша съществителни 

имена  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Род и число на съществително име 

 

за съобразяване с 
комуникативната цел и за 
адекватен избор на 
изразни средства за 
нейното реализиране.  
Усвоени знания за четене 
на кратки изречения и 
достъпен текст. 
Формирани умения за 

разбиране на прочетеното 

Усвоени елементарни 

знания за частите на речта. 

Февруари Прилагателно име  

Четене на достъпен текст 

Откриване на прилагателно име в изречение 

Най-светлият български син  

Апостолът в премеждие  

Упражнение – Дописване на изречението с 

подходящо прилагателно име  

Скакалецът и охлювът  

Диктовка  

Индже войвода 

Мартенички - наизустяване 

Март Трети март  

Обичам те,  родино 

Глагол  

mailto:nvaptzarov@abv.bg
http://www.vapcarov.net/


  СУ„НИКОЛА Й .  ВАПЦАРОВ”гр .ПЕТРИЧ  

        ул. „Хр. Чернопеев”№12, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Празникът на мама. „Ти, майко“ 

Четене на достъпен текст 

Упражнение – Дописване на изречението с 

подходящ глагол 

Пролет идва   

Упражнение за правопис и краснопис 

Първоаприлска лъжа 

Април Четене по роли  

Пиша вярно и красиво- писане на думи и кратки 

изречения  

Лазарки/Цветница  

Упражнение – Подреждане на думи в изречение 

Срещу Великден  

Упражнение за правопис и краснопис  

Пролетна песен 

Гатанки.  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Май Защо не се срещат слънцето и месечината  

Видове изречения по цел на изказване (преговор) 

Пиша вярно и красиво- писане на  изречения  

Празник на буквите. Венец за Кирил и Методий  

Части на речта (преговор) 

Изходна диагностика  

Любими приказки  

 

Юни Ти и аз в нашия клас  

 

 Математика 
                    

Месец 

от учебното 

време 

Учебни теми и урочни единици, 

по които се работи 

Очаквани резултати и 

критерии за оценяване 

Септември Обследване на образователните 

възможности  

 Диференцирани представи 

за цветове и форми 
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Вълшебство от геометрични фигури 

Събиране и изваждане на числата до 10 

Усвоени знания за броене в 

прав и обратен ред до 10. 

Може да образува всяко 

число от предходноточрез 

прибавяне на единица 

Затвърдени  знания за 

събиране и изваждане на 

числата до 10. 

Умее да спазва определена 

последователност при 

извършване на различни 

по вид пресмятания  

Формирани умения за 
обосновано мислене. 
Формирани понятие за 
съответното число; умения 
за писане на цифрата.   
Броене,четене, писане 
цифрите на числата до 20. 
Усвоени знания за 
едноцифрени и 
двуцифрени числа и 
формирани умения за 

Октомври Цветове и форми. Групиране на фигури по 

цвят и форма.  

Игрово упражнение – свързване по точки и 

оцветяване  

Дни на седмицата   

Събиране и изваждане на числата до 10 

Сантиметър. Отсечка – Чертане и измерване 

на отсечки  

Рисуване чрез шаблони и групиране на 

геометрични фигури  

Числата от 11 до 20 – броени, четене, 

писане, сравняване 

Единица, десетица  

Ноември Седмица, месец, годишни времена  

Свързване по точки и оцветяване  
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Събиране на числата до 20 без преминаване 

Триъгълник. Елементи на триъгълника 

Чертане на триъгълници по зададени точки.  

Видове триъгълници според  дължината на 

страните  

Обиколка на триъгълник  

Изваждане на числата до 20 без заемане  

Текстови задачи  

определяне броя на 
единиците и десетиците. 
Усвояване на 
аритметичните действия 
събиране и изваждане с 
числата до 20. 
Умения за използване на 

геометричните фигури в 

игрови и изобразителни 

ситуации. 

Разпознава и правилно 

назовава геометричните 

фигури кръг, триъгълник, 

квадрат, правоъгълник.  

Диференцирани 

представи за посоки, 

цифри, стрелки, 

банкноти и монети. 

Формирани времеви, 

количествени и 

пространствени 

представи.  
Усвоени умения за чертане 

Декември  Игрово упражнение – свързване по точки и 

оцветяване  

Ъгъл. Елементи на ъгъла. Видове ъгли 

Видове триъгълници според ъглите  

Текстови задачи  

Обиколка на триъгълник 

Събиране и изваждане на числата до 20 без 

преминаване   
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 Януари Игри със зарче  

Събиране на едноцифрени числа със сбор 11  

Изваждане на едноцифрени числа от 11 

Събиране на едноцифрени числа със сбор 12  

Изваждане на едноцифрени числа от 12  

Игрово упражнение – решаване на задачи и 

оцветяване 

на отсечки и геометрични 

фигури по зададени точки. 

Запознат е с мерната 

единица за дължина – 

сантиметър и мерната 

единица за маса – 

килограм, разпознава 

българските монети и 

банкноти.  

 Февруари Събиране на едноцифрени числа със сбор 13  

Изваждане на едноцифрени числа от 13 

Събиране на едноцифрени числа със сбор 14  

Изваждане на едноцифрени числа от 14  

Март  Игрово упражнение – решаване на задачи и 

оцветяване  

Събиране и изваждане на числата до 20 с 

преминаване  

Монети и банкноти  

Текстови задачи  
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Свързване по точки и оцветяване 

Април Игра „Хоп-стоп“  

Правоъгълник. Чертане на правоъгълник по 

зададени точки.  

Обиколка на правоъгълник 

Текстови задачи  

Събиране и изваждане на числата до 20 с 

преминаване  

Май Събиране и изваждане на числата до 20 с 

преминаване  

Цветове и форми – преговор  

Чертане на геометрични фигури по зададени 

точки. Обиколка на триъгълник, квадрат и 

правоъгълник   

Мерни единици за маса. Килограм 

Игрово упражнение – решаване на задачи и 

оцветяване 
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Юни Какво знам и мога в  

4-ти клас /контролен тест, изходно ниво/ 

Решаване на задачи 

Знае термините „сбор“, 

„разлика” и разбира техния 

смисъл. 

         

 

Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученика. 

Постиженията на ученика се оценяват по следната скала: 

- участва в съвместна дейност с учителя; 
- има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, нагледно-действена и словесна опора 

и и показва знанията си; 
- включва се в групова дейност; 
- има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 
- има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 
- има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето, четенето, писането и обясняването. 

 

Критерии за оценка 

 

Начини за оценяване на напредъка: 

Оценяване на напредъка ще се извършва в писмен или устен вид,като предложените варианти ще са адаптирани и 

съобразени със знанията, уменията и възможностите на ученика. 
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Оценка на напредъка ще се извършва в края на първи учебен срок, след приключване на учебната година и при 

необходимост.  

Оценяване на резултатите от обучението се осъществява съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и съгласно условията и реда за оценяване, определени от държавния образователен стандарт за 

оценяване на резултатите от обучение на ученици със специални образователни потребности и държавния стандарт за 

приобщаващо образование. 

При провеждане на оценяване на знанията и уменията се очаква учениците да покриват едно от следните нива на 

овладяване на учебния материал: 
 

Ниво 1 

Постига изискванията – Ученикът успява да се справи с всички задачи, заложени в индивидуалния учебен план. Прави изводи. 

Разбира правилно указания, свързани с ежедневни дейности.  

Ниво 2 

Справя се –Ученикът е овладял на елементарно ниво заложения учебен материал. Умее да общува с деца и възрастни, изразява 

емоционално отношение.   

Ниво 3 

Среща затруднения-Ученикът е усвоил умения за невербално общуване с деца и учители. Среща затруднения при овладяване на 

вербалното общуване и правилното  разбиране на подадена инструкция от възрастен.  
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 Срок за периодична диагностика: 

          - януари  2021 год. 

- май 2021 год. 

Дата: 14. 10. 2020 год. 

 

           Изготвил: Милена Танева 
 

  Съгласувал: София Воденичарова 
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                                                                                                                            Утвърдил: ……………. 

                                                                                                                            Директор: Ж. Тулевски 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Н А  У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

за ученици със специални образователни потребности  

за 2019 / 2020  учебна година 

 

по Математика 

 

 

За обучение на:  Никол Петрова Георгиева -  5 „б“ клас, 

                    

 
Обучава се по индивидуален учебен план съгласно чл. 94, чл. 95 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 

16, чл. 17, чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план, Приложение № 1 към същата Наредба и протокол № 1/ 

10.09.2019 г. на училищен екип за подкрепа за личностно развитие. 

 
 

Преподавател: Мария Митова - ......................... 
                                                           /подпис/ 

Седмичен брой часове, заложени в ИУП-2  от общия брой 68 часа по предмета за учебната година 
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Форма на работа: работа в клас  
12. Общо представяне на Индивидуалната учебна програмата. 

 

Учебната програма е предназначена за ученичка от пети клас  със специални образователни потребности и идентифицирани 

затруднения за усвояване минимума знания според ДОС по предмета. Ученичката се обучават по индивидуален учебен план, 

изискващ адаптиране и дозиране на учебното съдържание.  

Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на учениичката, съобразно 

степента на нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученичката. Тя позволява 

постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите на ученичката и в 

съответствие с нейните актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния процес. 

В обучението по математика са включени елементи от следните области на математическата компетентност: „Числа“, 

„Геометрични фигури и тела“, „Измерване“ и „Моделиране“. Учебното съдържание е разпределено в четирите теми „Числата до 10“, 

„Събиране и изваждане на числата до 10“, „Чертане на отсечки и геометрични фигури по зададени точки“, „Числата 11, 12, 13, 

.......20“.Понятията, включени в учебната програма, се изясняват на практическа основа, без да се разглеждат в пълния им обем и 

съдържание. В същото време те са в основата на активния математически речник, който учителят изгражда последователно и системно 

чрез ежедневната си комуникация с ученичката. Реализирането на учебната програма в конкретните училищни условия предполага 

използване на разнообразие от методи, форми и средства на работа. Обучението по математика е насочено към овладяване на базисни 

знания, умения и отношения, свързани с математическата грамотност и съвременните ключови компетентности на учениците. Чрез 

него се обогатяват и разширяват аритметичните и геометричните знания и умения, като същевременно се развиват логическото и 

творческото мислене, уменията за боравене с информация, за самостоятелна работа и работа в екип, овладяват се общи способи за 

интелектуален труд. 

 

13. Описание на възможностите на ученичката. (описва се актуалното състояние – знания, умения и компетентности по учебния 

предмет, в резултат на наблюдение, оценка или резултат от входно ниво) 

 

По математика са усвоени компетентности за определяне на брой обекти до 10. Mоже да брои до 10 само в прав ред. Извършва 

частични логически операции само чрез богат набор от нагледни средства. Формирани са диференцирани представи за количествените 

отношения  “повече”, “по-малко”, “един”, “много”. Справя се с насочване при групиране на предмети по форма, големина и цвят. 

mailto:nvaptzarov@abv.bg
http://www.vapcarov.net/


  СУ„НИКОЛА Й .  ВАПЦАРОВ”гр .ПЕТРИЧ  

        ул. „Хр. Чернопеев”№12, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Изградени умения за ориентиране в пространството.  Изписва цифрите на числата. Не може да използва знаците  по-голямо, по-малко, 

плюс, минус и равно. Налице са трайни и устойчиви нарушения при овладяване на учебния материал. Не разпознава българските 

монети и банкноти. Добре се представя при работа с конструиращи пособия - конструктор, редене на пръчици, мозайки. Старае се да 

подрежда пъзели до постигане на цялостен образ. 

14. Описание на областите, в които ученичката среща затруднения. 
Трудно овладяват механизмите на смятането. Включва се с интерес и желание в различните видове занимания, но се нуждаят от 

стимулиране, насоки и постоянна подкрепа от обучаващите. Ниска устойчивост на натоварване, бързо настъпване на умората при 

учебна дейност. Предпочита  индивидуални дейности с учителя. При фронтална работа все още проявяват  раздразнителност. Налице 

са нарушени психомоторни и графични умения. Затруднени концентрация, устойчивост и обхват на вниманието. Ограничени 

представи и възприятия. 

 

15. Цел и задачи на обучението по математика. 
 

15.1. Образователни:  Затвърдяване на знанията за числата до 10 и извършване на аритметичните операции събиране и 

изваждане.  Задълбочаване и разширяване на знанията за измерване на отсечки и усвояване на основните понятия за измерване 

на дължини, претегляне на тежести и времеви зависимости. Да разпознава българските монети и банкноти. Решаване на 

текстови и практически задачи с банкноти и монети, които имат повече от едно решение и планиране и проследяване 

изпълнението на възложените задачи. Формиране на умения за откриване на числа в редицата на числата до 20. Откриване на 

зависимостта между числата в числова редица и продължаване на редицата.  Съставяне на увеличаващи се и намаляващи 

поредици, установяване на връзки чрез използване на символите =, < и >.  Прилагане на рационални и устни начини за 

пресмятане на числови изрази. 

15.2. Възпитателни:. Да се обогатят представите на ученичката за околната среда, усвояване на знания за обекти и явления, 

действия и състояния, използвайки целесъобразно думите.Да се подобри логическото мислене чрез развитие на способностите 

за разкриване на причинно - следствени връзки и зависимости между предмети и явления. Формиране на умения за решаване на 

житейски ситуации. Записване на ситуации от заобикалящата действителност с числови изрази, свързване на числови изрази с 

конкретни ситуации. 

15.3. Корекционно- развиващи: Подобряване на мотивацията по време на час. Подобряване на фината моторика на пръстите 

и китката на ръката чрез разнообразни писмени и рисувателни упражнения. Подобряване на възприятно- представната дейност, 
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концентрацията и устойчивостта на вниманието чрез употреба на различни стимули за запаметяване. Решаване на задачи за 

пространствена ориентация и изграждане на умения за учене в зависимост от индивидуалните възможности и предпочитания. 

16. Очаквани резултати от обучението по математика. 

 

 

 

Области на компетентност 

 

 

 

Знания, умения и отношения 

Числа - Познава  числа до 20.   

-  Познава принципа за построяване на редицата на числата до 20. 

- Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20 без 

преминаване. 

- Разпознава и назовава българските монети и банкноти 

Геометрични фигури и тела - Познава геометричните фигури триъгълник, правоъгълник и квадрат и елементите 

им. 

-  Може да измерта и чертае отсечки и геометрични фигури по зададени точки. 

 

Измерване - Познава мерните единици за дължина (сантиметър), време (минута, час, 

денонощие, седмица, месец, година) и връзката между тях.   

-  Използва чертожна линия за измерване на страните на геометрични фигури 

триъгълник, квадрат и правоъгълник. 

Моделиране - Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „повече” и “по-

малко”.  

-   Обяснява получените резултати при решаване на даден проблем. 

 

17. Теми с адаптирано учебно съдържание спрямо възможностите на учениците (Залагат се теми и учебно 

съдържание, въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, на 

учебните програми по общообразователните учебни предмети)                                                                                                                                                                  
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№ МЕСЕЦ ТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

4. 1. 

 

 

2. 

 

3. 

Септември, 

2019 г. 

Количествена представа 

за числата до 10 

Диагностика  

Цветове и форми  

Ученичката може да:  

 - Брои, чете и записва числата до 10                                                            

- Формирани времеви, количествени и пространствени представи.   -

- Усвоени знания за цветове  и форми.  

 

 
 

Октомври, 

2019 г. 

Седмица. Дни на 

седмицата.  

Разпознаване, 

преоткриване и писане 

цифрите на числата до 

10  

Игрово упражнене – 

Свързване по точки и 

оцветяване  

Моделиране цифрите на 

числата до 10                   

Един – много. 

Сравняване         

Събиране и изваждане 

на числата до 10 

Групиране на фигури 

по цвят  

  - Може да изброи дните на седмицата  

  - Чете, записва и брои с числата до 10.  

  - Познава  значението на цифрите според позицията им в записа на 

числото  

 - Формирани елементарни аритметични представи чрез моделиране 

на житейски и игрови ситуации за добавяне и отнемане.  
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 Ноември,2019г. Права линия. 

Отсечка.Сантиметър. 

Измерване на отсечка. 

Чертане на отсечка  

Събиране и изваждане 

на числата до 10 

Вълшебство от 

геометрични фигъри 

Уча се като играя  

Лабиринти  

 - Може да измирва и чертае отсечки.  

 - Прави разлика между права линия и отсечка 

 - Знае термините „сбор“, „разлика“ и разбира техния смисъл.                  

- Знае понятията „четно“, „нечетно“ число.  

 - Изградени представи и знания за основните геометрични фигури и 

форми.  

 

 

 

 

 
Декември,  

2019 г. 

 Игрово упражнение – 

свързване по точки до 

10 и оцветяване  

Събиране и изваждане 

на числата  до 10   

Игри със зарче 

 - Решава  задачи и оцветява като подбира правилните цветове.            

- Чрез нагледни опори съставя таблицата за събиране на всяко от 

числата от 1 до 10.    

 - Изградени способности да прилага придобитите знания за 

решаване на приложни задачи, достъпни за познавателните й 

възможности.  

 

 

 

 

 

Януари, 2020г. Кръг. Триъгълник. 

Снежен човек  и дете - 

апликация           

Монети и банкноти 

Събиране и изваждане 

на числата  до 10 

Седмица, месец, 

 - Разпознава и назовава геометричните фигури триъгълник и кръг.  

 - Разпознава и сравнява монети и банкноти с различна стойност.          

- Владее умения за практическа работа с монети или банкноти, 

предварително подготвени от учителя. 

 - Решава задачи от събиране и изваждане на числата до 10 
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годишни времена  

5.  Февруари, 

2020г. 

Рисуване чрез шаблони 

и групиране на 

геометрични фигури 

Събиране и изваждане 

на числата до10 

Числата от 11 до 20 – 

броене, четене, писане 

Единица. Десетица. 

- Разпознава геометрични фигури триъгълник, квадрат, 

правоъгълник, кръг, отсечка и елементите им. 

- Измерва страни на геометрични фигури. 

- Работи в квадратна мрежа.  

 - Решава задачи от събиране и изваждане на числата до 10. 

 - Брои, чете и записва числата до 20 

 

 

 

 

 

 

Март, 2020г. Числата 11 и 12  – 

получаване         

Числата 13 и 14  – 

получаване         

Числата 15 и 16  – 

получаване         

Числата 17 и 18  – 

получаване         

Квадрат. Правоъгълник 

 - Формирани умения за броене в прав ред до 20                                                    
- Познава значението на цифрите според позицията им в записа на 

числото.  

 - Изградени умения за използване на геометричните фигури в 

игрови и изобразителни ситуации. 

 

 

 

 Април, 2020г. Числата 19 и 20  – 

получаване         

Числата до 20 – 

сравняване  

Моделиране на 

геометрични фигури 

 - Представя числата до 20 като сбор от десетици и единици  

 - Нарежда и сравнява числата до 20  

 - Решава задачи от събиране на числата до 20 без преминаване  

 - Разпознава и назовава основните геометрични фигури и умее да ги 

моделира чрез пръчици, пластелин, мозайка 
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чрез пръчици, 

пластилин, мозайка, 

изрязване          

Събиране на числата  до 

20 без преминаване 

6.  

7.  

Май, 

2020г. 

Изваждане на числата 

до 20 без преминаване 

Упражнение – 

практическа работа с 

линия, триъгълник 

Килограм         

Събиране и изваждане 

на числата  до 20 без 

преминаване 

Цветове и форми – 

преговор 

 - Решава задачи от изваждане на числата до 20 

 - Познава  значението на цифрите според позицията им в записа на 

числото. 

 - Усвоени знания за килограм 

- Разпознава и сравнява монети и банкноти с различна стойност. 

- Решава обикновени текстови задачи . 

 

 

8.  Юни, 

2020г. 

Изходна диагностика  

Решаване на задачи и 

оцветяване 

 

- Решава  задачи и оцветява като подбира правилните цветове. 

 

9.  Какво знам и мога в 5-

ти  клас. /контролен 

тест изходно ниво/ 

Всички основни знания, умения и компетентности, заложени в ИУП 

за 5. клас. 

 

10.      
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18. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на учениците. 

Постиженията на ученичката се оценяват по следната скала: 

- участва в съвместна дейност с учителя; 

- има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, нагледно-действена и словесна опора и 

да показва знанията си; 

- включва се в групова дейност; 

- има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 

- има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 

- има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето и смятането. 

 

8.  Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки. 
- четене и писане на числа, числови изрази и задачи с числа; 

-   съпоставяне на текстовете на задачи и на техните решения; 

-   писане под диктовка на математически задачи (математически диктовки); 

- откриване на числа в редицата на числата до 20 по предварително зададени условия;  откриване на зависимостта между числата 

в числова редица и продължаване на редицата; 

-   съставяне на увеличаващи се и намаляващи поредици, установяване на връзки чрез използване на символите =, < и >;   

- прилагане на рационални и устни начини за пресмятане на числови изрази; 

-   решаване на задачи за пространствена ориентация; 

-   измерване на дължини с чертожна линийка (отсечки, размери на предмети, страни на геометрични фигури);   

-   записване на ситуации от заобикалящата действителност с числови изрази, свързване на числови изрази с конкретни ситуации; 

-   представяне на число по различен начин като сбор, разлика; 

-   проверяване на резултат от изваждане чрез използване на връзката между събирането и изваждането. 

 

9. Критерии за оценка. 
Начини за оценяване на напредъка: 
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Оценяване на напредъка на  ще се извършва в писмен или устен вид,като предложените варианти ще са адаптирани и 

съобразени със знанията, уменията и възможностите на ученичката. 

Оценка на напредъка ще се извършва в края на първи учебен срок, след приключване на учебната година и при необходимост.  

Оценяване на резултатите от обучението се осъществява съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и съгласно условията и реда за оценяване, определени от държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите 

от обучение на ученици със специални образователни потребности и държавния стандарт за приобщаващо образование. 

При провеждане на оценяване на знанията и уменията се очаква ученичката да покрива едно от следните нива на овладяване на 

учебния материал: 

Ниво 1: 

Постига изискванията – Ученичката успява да се справи с всички задачи, заложени в индивидуалния учебен план. Извършва 

аритметичните действия събиране и изваждане на числата до 20. Познава мерните единици за време: минута, час, денонощие, 

седмица, месец, година; за дължина: сантиметър.  Преобразува мерните единици за време от една в друга: час и минута; денонощие 

и час; седмица и ден; месец и ден; година и месец. Определя времето по часовник в часове и минути. Изразява емоционално 

отношение. Изпълнява различни роли в процеса на общуване. Разбира правилно указания, свързани с ежедневни дейности. 

Разпознава основните геометрични фигури, може да ги чертае по опорни точки и измерва страните им.                                                     

 

Ниво 2: 

      Справя се – Ученичката е овладяла на елементарно ниво заложения учебен материал. Решава задачи от събиране и изваждане на 

числата до 10. Измерва и чертае отсечки. Владее умения за практическа работа с монети и банкноти. Разбира елементарни инструкции, 

свързани с ежедневни дейности. Успява да задържи правилно молив/химикал в ръка и да повтаря по контур с помощ от учител.  

 

Ниво 3: 

-  Среща затруднения – Ученичката е усвоила умения  за извършване на елементарни аритметични операции. Разбира 

отношения „повече” и „по-малко”. Усвоила е знания за основните цветове  и форми. Изградени са  умения за използване на 

геометричните фигури в игрови и изобразителни ситуации.Среща затруднения при овладяване пресмятания от събиране и 

изваждане и правилното  разбиране на подадена инструкция от учителя.  

10.  Срок за периодична диагностика: 
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- Януари 2020 год. 

- Юни  2020 год. 

 

11. Използвани тестове, специални методи и подходи при диагностициране: 

Нагледен илюстративен материал, рисувателни техники за по- лесно възприемане и подобряване на образните представи, методи за 

намаляване нарушенията в смятането, индивидуално консултиране и корекционно- развиващи игри. 

Диагностични методи и средства /тестове, помощни техники и подкрепящи методи за повишаване устойчивостта и мотивацията за 

учене, работни листове, илюстративни и нагледни средства/. 

- корекционно – развиващо обучение и възпитание                                                                                                                                       

Целенасочено и организирано взаимодействие между учителя и учениците за успешно решаване на определени образователни и 

възпитателни цели. 

- въздействие на социалната среда                                                                                                                      

Нужда от постоянно стимулиране, сигурност, изграждане  способност у учениците сами да вземат решения, да се грижат сами за себе 

си и едно за друго, да могат сами да планират и организират своето лично време, да бъдат отговорни участници в днешното общество. 

Словесни 

      -беседата /при повторение на учебния материал, при наблюдение на сюжетни картини, при проверка на знанията по дадена тема/                                                                                                                                                                                                                                                                       

      -разказът/при сюжетни картини,за изясняване на явления и събития/                                                      

      -работа с учебник  и книгата   

 Нагледни 

       -наблюдение на дидактичен материал                                                                                                                                                          

       -наблюдение на предмети от заобикалящата ни действителност 
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       -наблюдение на  илюстрации                                                                                                                                                                               

       - демонстрация                                                                                                                                                         

       -наблюдение по време на игра в естествени условия                                                                                                                                                                                                                                             

Практически                                                                                                                                                             

  -упражнения в лепене,защриховане,оцветяване,писане / при затвърдяване на количества при сравняване,при звуков анализ на буквите/  

- поставяне в ситуации от ежедневието  /за грижливо отношение към приборите, култура на обществени места/. 

-познавателни игри  /за повишаване продуктивността на обучението и формиране на интерес към учебния процес/                                                                                                                                                                                                  

- самостоятелна работа /за получаване на обратна връзка за придобитите знания и умения/. 

 

 

 

                                                 Изготвил:  

                                                                                           Преподавател по математика: Мария Митова 

 

                                                                                 Съгласувал: 

                                                                                             Ресурсен учител: София Воденичарова 
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                                                                                                                            Утвърдил: ……………. 

                                                                                                                            Директор: Ж. Тулевски 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Н А  У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

за ученици със специални образователни потребности  

за 2019 / 2020  учебна година 

 

по Математика 

 

За обучение на:  Алекс Димитров Методиев -  5 „а“ клас, 

                            

 
 

Преподавател: Светлана Гегова - ......................... 
                                                           /подпис/ 

Седмичен брой часове, заложени в ИУП - 4 от общия брой  136 часа по предмета за учебната година 

Форма на работа: работа в клас  

 
19. Общо представяне на Индивидуалната учебна програмата. 

Учебната програма е предназначена за ученик от пети  клас  със специални образователни потребности и идентифицирани 

затруднения за усвояване минимума знания според ДОС по предмета. Ученикът се обучават по индивидуална учебна програма, 

изискваща адаптиране и дозиране на учебното съдържание.  
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Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на ученика, съобразно степента на 

нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученика. Тя позволява 

постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите на ученика и в 

съответствие с неговите актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния процес. 

В обучението по математика са включени елементи от следните области на математическата компетентност: „Естествени 

числа“, „Геометрични фигури и тела“, „Измерване“ и „Моделиране“. Учебното съдържание е разпределено в петте теми “Събиране и 

изваждане на  числата  до 1000 с преминаване“, „ Умножение и деление”, „Обикновени и десетични дроби“, „Усвояване на знания за 

числата до 10 000“,  “Обиколка и лице на геометрични фигури”. Реализирането на учебната програма в конкретните училищни условия 

предполага използване на разнообразие от методи, форми и средства на работа. Обучението по математика е насочено към овладяване 

на базисни знания, умения и отношения, свързани с математическата грамотност и съвременните ключови компетентности на 

учениците. Чрез него се обогатяват и разширяват аритметичните и геометричните знания и умения, като същевременно се развиват 

логическото и творческото мислене, уменията за боравене с информация, за самостоятелна работа и работа в екип, овладяват се общи 

способи за интелектуален труд. 

20. Описание на възможностите на ученикът. (описва се актуалното състояние – знания, умения и компетентности по учебния 

предмет, в резултат на наблюдение, оценка или резултат от входно ниво) 

Работи по-активно и целенасочено при индивидуалите занимания със съответните специалисти.  Използва съзнателно понятията  

стотици, десетици, единици в речника си.  Усвоени знания за таблично умножение на числата до 5, делението остава неосъзнато. 

Усвоени аритметични операции   събиране и  изваждане  на числата до 1000. Запознат е с мерните единици за дължина – километър, 

метър и сантиметър. Чертае основните геометрични фигури по зададени точки, намира обиколката им. 

21. Описание на областите, в които ученикът среща затруднения.  

Адаптиран е към режима в училище. Ученикът е доброжелателен, спокоен и не нарушава дисциплината със своето поведение. 

Емоционално-волевите действия са  слабо диференцирани. Самооценка и самоконтрол- занижени. Включва се в различните видове 

занимания, но се нуждаят от стимулиране, насоки и  подкрепа от обучаващите.  

22. Цел и задачи на обучението по математика. 
 

22.1. Образователни: Затвърдяване на знанията за събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване. Прилагане на 

рационални и устни начини за пресмятане на числови изрази. Задълбочаване и разширяване на знанията за геометричните 
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фигури и тела. Решаване на текстови и практически задачи, които имат повече от едно решение и проследяване изпълнението на 

възложените задачи. Усвояване на знания за числата до 10 000. Усвояване на знания за обикновени и десетични дроби. 

22.2. Възпитателни: Подобряване качествата на мисловните процеси. Да бъде по- самостоятелен в часовете и да решава 

самостоятелно задачите си. Да се подобри логическото мислене чрез развитие на способностите за разкриване на причинно - 

следствени връзки и зависимости между предмети и явления. Формиране на умения за решаване на житейски ситуации, описани 

в текстови задачи с две пресмятания, преобразуване и допълване на съставни текстови задачи. Записване на ситуации от 

заобикалящата действителност с числови изрази, свързване на числови изрази с конкретни ситуации. 

22.3. Корекционно- развиващи: Да се подобри мотивацията и адаптацията в различните социални дейности. Формиране на 

морално-волеви качества и култура на общуване. Подобряване на мотивацията по време на час. Да се стимулира увереност в 

собствените знания, умения и възможности.                                                                                                                                                                            

23. Очаквани резултати от обучението по математика. 

 

 

Области на компетентност 

 

 

 

Знания, умения и отношения 

 Естествени  числа  Ученикът може да:  

 - Познава естествените числа до 10 000.   

 - Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 10 000. 

 - Извършва аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено число 

(табличните случаи). 

 Намира неизвестно събираемо, умаляемо, умалител и неизвестен множител. 

Геометрични фигури и тела  - По зададени точки може да чертае геометричните фигури триъгълник, правоъгълник, 

квадрат и намира обиколката  и лицето им. 

 - Определя вида на триъгълник според страните и ъглите.  

 - Разпознава и назовава геометричните фигури успоредник, ромб и трапец. 

 - Знае елементите и развивката на куб. 

Измерване  - Познава мерните единици за дължина (сантиметър, метър, километър), време (минута, 

час, денонощие, седмица, месец, година) и връзката между тях.  Извършва действия с 

мерните единици сантиметър, метър и километър.                                                          -
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Използва чертожна линия за измерване на страните на геометрични фигури 

 - Намира обиколката и лицето на триъгълник, квадрат и правоъгълник. 

Моделиране  -  Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „повече”, „по-малко”, 

„пъти повече” и “пъти по-малко”.  

 - Решава текстови задачи с едно и с две пресмятания. 

 - Обяснява получените резултати при решаване на даден проблем. 

  - Използва информация, представена в табличен и в схематичен вид. 

 

 

24. Теми с адаптирано учебно съдържание спрямо възможностите на учениците (Залагат се теми и учебно 

съдържание, въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, на 

учебните програми по общообразователните учебни предмети)                                                                                                                                                                  

                      

№ МЕСЕЦ ТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

11. 1. 

 

 

2. 

 

3. 

Септември, 

2019 г. 

Обследване 

образователните 

възможности  

Метър, сантиметър, 

километър 

Събиране и изваждане 

на числата до 1000  

Ученикът: 

 

- Решава задачи от събиране и изваждане на  числата до 1000.   

 - Извършва действия с мерните единици за дължина сантиметър, 

метър и километър.  

- Знае термините „сбор“, „разлика” и разбира техния смисъл. 

 

 

12.  
 

 

 

 

Октомври, 

2019 г. 

Чертане на геометрични 

фигури по зададени 

точки. Обиколка на 

триъгълник, квадрат и 

правоъгълник             

Текстови задачи 

Решаване на задачи и 

 -  Разпознава основните геометрични фигури, измерва страните и 

намира обиколката им. 

- Решава  текстови задачи . 

- Съставя текстови задачи.  

- Знае термините „произведение“, „частно” и разбира техния смисъл. 
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оцветяване         

Решаване на задачи от 

умножение и деление с 

числата до 5      

Събиране и изваждане 

на числата до 1000 

13.  Ноември,2019г. Намиране на 

нейзвестно събираемо           

Намиране на 

нейзвестно  умаляемо, 

умалител      

Умножение и деление с 

числото 6                  

Видове триъгълници 

според дължината на 

страните               

Видове триъгълници 

според ъглите          

Обиколка и лице на 

триъгълник    

  

14.  
 

 

 

 

Декември,  

2019 г. 

Умножение и деление с 

числото 7               

Успоредни прави         

Успоредник, ромб, 

трапец                       
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Умножение и деление с 

числото 8                                 

15.  
 

 

Януари, 2020г. Обиколка на 

успоредник, ромб, 

трапец                   

Лице на успоредник, 

ромб, трапец      

Умножение и деление с 

числото 9         

Решаване на задачи от 

умножение и деление               

  

 

 

 

 

Февруари, 

2020г. 

 Числата 1000, 2000, 

3000 .......10 000  

Редица на числата до  

10 000. Единици, 

десетици, стотици, 

хиляди                   

Събиране на числата до 

10 000 без преминаване 

Изваждане на числата 

до 10 000 без 

преминаване 

  

16.  
 

Март, 2020г. Събиране и изваждане 

на  числата до 10 000 

без преминаване      

Куб. Елементи. 

Развивка.           

Събиране на  числата до 

10 000 с преминаване  

Изваждане на  числата 
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до 10 000  със заемане                         

17.  Април, 2020г. Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

на  числата до 10 000 с 

преминаване    

Обикновени дроби      

Разширяване на дроби 

Съкращаване на дроби  

Привеждане на дроби 

към общ знаменател          

  

18.  
 

 

 

19.  

Май, 

2020г. 

Събиране и изваждане 

на дроби с общ 

знаменател      

Десетични дроби         

Съриране и изваждане 

на десетични дроби 

 

 

 

20.  
 

Юни, 

2020г. 

Какво знам и мога в  

5-ми клас /контролен 

тест, изходно ниво/ 

Решаване на задачи 

Всички основни знания, умения и компетентности, заложени в ИУП 

за 5-ти клас. 

 

21.     
                                                                                                                                                                                                

25. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на учениците. 

Постиженията на ученикът се оценяват по следната скала: 

- участва в съвместна дейност с учителя; 

- има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, нагледно-действена и словесна опора и 

да показва знанията си; 

- включва се в групова дейност; 
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- има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 

- има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 

- има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето и смятането. 

8.  Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки. 
- четене и писане на числа, числови изрази и задачи с числа; 

-   съпоставяне на текстовете на задачи и на техните решения; 

-   аргументиране на избора на решение чрез коректно използване на математическа терминология; 

-   писане под диктовка на математически задачи (математически диктовки); 

-   обосноваване на математически твърдения (правила, алгоритми, свойства и т.н.); 

-   изразяване и на мнение за решени от друг задачи; 

-   преобразуване на текст за получаване на нова задача. 

- откриване на зависимостта между числата в числова редица и продължаване на редицата; 

-   съставяне на увеличаващи се и намаляващи поредици, установяване на връзки чрез използване на символите =, < и >;   

- прилагане на рационални и устни начини за пресмятане на числови изрази; 

-     измерване на дължини с чертожна линийка (размери на предмети, на елементи от геометрични фигури);   

- решаване на житейски ситуации, описани в текстови задачи с две пресмятания; 

-   преобразуване и допълване на съставни текстови задачи; 

-   записване на ситуации от заобикалящата действителност с числови изрази, свързване на числови изрази с конкретни ситуации; 

-   представяне на число по различен начин като сбор, разлика, произведение и частно; 

-   проверяване на резултат от изваждане чрез използване на връзката между събирането и изваждането. 

12. Критерии за оценка. 
Начини за оценяване на напредъка: 

Оценяване на напредъка  ще се извършва в писмен или устен вид, като предложените варианти ще са адаптирани и съобразени 

със знанията, уменията и възможностите на ученика. 

Оценка на напредъка ще се извършва в края на първи учебен срок, след приключване на учебната година и при необходимост.  

Оценяване на резултатите от обучението се осъществява съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и съгласно условията и реда за оценяване, определени от държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите 

от обучение на ученици със специални образователни потребности и държавния стандарт за приобщаващо образование. 

При провеждане на оценяване на знанията и уменията се очаква ученикът да покрива едно от следните нива на овладяване на 

учебния материал: 
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Ниво 1: 

Постига изискванията – Ученикът успява да се справи с всички задачи, заложени в индивидуалната учебна програма. Извършва 

аритметичните действия събиране, изваждане, умножение, и деление. Умее да намира неизвестно неизвестно събираемо, умаляемо, 

умалител. Разпознава основните геометрични фигури, измерва страните и намира обиколката и лицето им. Усвоил е знания за 

обикновени и десетични дроби.  Изразява емоционално отношение. Изпълнява различни роли в процеса на общуване. Разбира 

правилно указания, свързани с ежедневни дейности.  

Ниво 2: 

      Справя се – Ученикът е овладял на елементарно ниво заложения учебен материал.  

Извършва пресмятания от събиране и изваждане с числата до 10 000. Разбира отношения „повече”, „по-малко”, „пъти повече” и 

„пъти по-малко”. Спазва реда на действията при пресмятане стойността на числов израз. Разбира елементарни инструкции, 

свързани с ежедневни дейности.  

Ниво 3: 

 Среща затруднения – Ученикът е усвоил умения  за извършване на елементарни аритметични операции. Разбира отношения   

„повече” и „по-малко”. Среща затруднения при овладяване пресмятания от събиране и изваждане и правилното  разбиране на 

подадена инструкция от учителя.  

 

13.  Срок за периодична диагностика: 

- Януари 2020 год. 

- Юни 2020 год. 

 

14. Използвани тестове, специални методи и подходи при диагностициране: 

      Нагледни, словесни и практически методи. 

Диагностични методи и средства /тестове, помощни техники и подкрепящи методи за повишаване устойчивостта и мотивацията за 

учене, работни листове, илюстративни и нагледни средства/. 

 

                                                 Изготвил:  

                                                                                           Преподавател по математика: Светлана Гегова 

 

                                                                                 Съгласувал: 

                                                                                             Ресурсен учител: София Воденичарова 
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                                                                                                                            Утвърдил: ……………. 

                                                                                                                            Директор: Ж. Тулевски 

 

 

И Н Д И В И Д У А Л Н А  У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

 

за ученичка със специални образователни потребности  
за 2019 / 2020  учебна година 

 

по Български език и литература 

(учебен предмет) 

 

За обучение на:  Алекс Димитров Методиев -  5 „а“ клас 

 

 
         

Преподавател: Катя Цветанова - ......................... 
                                                                     /подпис/ 

 

Седмичен брой часове, заложени в ИУП-5  от общия брой 170 часа по предмета за учебната година 

Форма на работа: работа в клас  
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

- Общо представяне на Индивидуалната учебна програмата. 
Учебната програма е предназначена за ученик от пети клас  със специални образователни потребности и идентифицирани 

затруднения за усвояване минимума знания според ДОС по предмета.  
Темите и модулите са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните способности на ученика, съобразно степента на 

нарушението. 

Програмата има отворен характер, прилага се гъвкаво и може да се променя спрямо темпа на учене на ученика/ученичката. Тя 

позволява постигането на определеното равнище на знания, умения и компетентности в зависимост от потребностите на ученикът и 

в съответствие с неговите актуални възможности. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на учебния процес. 
Обучението по български език и литература е процес на развитие на компетентност в три основни направления: 

- развитие на речеви и социокомуникативни умения, които да способстват за осъществяване на смислено общуване в реални 

комуникативни ситуации; 
- развитие на общообразователни знания и практически умения, които да съдействат за интелектуалното, социалното и 

нравствено-естетическото формиране на личността на ученика; 
- овладяване на емпирично равнище на определени езикови знания и умения на основата на положително отношение към 

общуването, желание за усвояване на книжовния език, радост и удоволствие от учебния процес. 
Обучението по български език и литература има за цел да съдейства за постепенното развитие на устната и писмената реч на 

учениците, на уменията им да общуват, на познавателните им интереси, на мисленето, паметта и въображението им. 
 

- Описание на възможностите на ученичката.. (описва се актуалното състояние – знания, умения и компетентности по учебния 

предмет, в резултат на наблюдение, оценка или резултат от входно ниво) 
По БЕЛ  са усвоени знания за четене на многосрични думи, думи със струпани съгласни, изречения и кратки текстове. Усвоени 

начални знания за частите на речта. Усвоени знания за разпознаване на съобщително и въпросително изречение. Изградена способност 

за трансформиране на печатен текст в ръкописен. Затруднява се при извършване на анализ на свързан текст и разбиране на словесно-

логически задачи.   

- Описание на областите, в които ученичката среща затруднения. 
Слабо развити способности за изразително четене на текст. Не умее да използва разнообразието от техники по БЕЛ.. Затруднени са 

уменията за семантично възприемане на литературно произведение и неговото правилно интерпретиране и преразказване. Работи по-

активно и целенасочено при индивидуалите занимания със съответните специалисти. Да се развият уменията да говори граматически 
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ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

правилно, конструиране на изречения, самостоятелно писане на думи и изречения, усвояване на знания и умения за писане под 

диктовка. 

- Цел и задачи на обучението по български език и литература. 
Чрез обучението по български език и литература се цели: 

- стимулиране на мотивацията за овладяване на знания по български език и литература, на умения за подбиране на подходящи 

комуникативни модели, на интерес и положителна нагласа към учебния труд; 
- усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за съобразяване с 

комуникативната цел и за адекватен избор на изразни средства за нейното реализиране; за конструиране на текст; за създаване 

на собствен текст по словесна или визуална опора; 
- задълбочаване и обогатяване на знанията за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, 

правописни, пунктуационни и граматически норми; 

- усъвършенстване на уменията на ученикът за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта 

на учителя при изучаването на достъпни за възрастта фолклорни и литературни произведения; за самостоятелно четене на 

художествени  и научнопопулярни текстове и споделяне на впечатления от прочетеното; 

- развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси на ученикът; 
- формиране на ценностно отношение към изучаването на езика и литературата, приобщаване към общочовешките ценности и 

изграждане на ясно съзнание за национална идентичност. 

o Образователни задачи:  Усъвършенстване на уменията на ученика да чете правилно, съзнателно и изразително, да пише 

грамотно и четливо. Разширяване и затвърдяване на знанията за частите на речта и видовете изречения. Активно участие при 

обсъждане на разглеждана тема и герои от прочетено художествено произведение. Формиране на умения за създаване на 

собствен текст по определена словесна или визуална опора. 

o Възпитателни задачи: Формиране на положително отношение към учебната дейност. Усвояване на правилен речеви етикет и 

умения за правилно общуване в училище. Да може да оценява постъпки и отношения с близки и непознати хора. Формиране на 

собствена потребност за осъществяване на четивна дейност и умения за самоподготовка на уроците.  
 

o Корекционно- развиващи задачи: Да се подобрят графичните умения и въображение чрез прилагане на подходящи рисувателни 

техники и методики. Усъвършенстване координацията на ръцете. Подобряване общото нивото на когнитивните процеси и 

разширяване обема от знания за съответната възраст.  

 

mailto:nvaptzarov@abv.bg
http://www.vapcarov.net/


  СУ„НИКОЛА Й .  ВАПЦАРОВ”гр .ПЕТРИЧ  

        ул. „Хр. Чернопеев”№12, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

- Очаквани резултати от обучението по български език и литература. 

 

Области на компетентност 
 

 

 

Знания, умения и отношения 

Социокултурни компетентности Ученикът може да: 
- се ориентира в ситуацията на общуване; 
- разпознава начало и  край  на комуникацията; 

- разбира и изпълнява различни по сложност инструкции; 
- разбира зависимостта на средствата за общуване от ситуацията на общуване, като ги 

използва в съответствие с нея. 
Ученикът  има елементарни представи за: 

- уместно използване на невербални и вербални средства, адекватни на ситуацията на 

общуване, участниците в нея, темата, целта и условията. 

Социокултурна и езикова компетентност:  

Устно общуване 

Ученикът може да: 

-представя себе си и друг човек -умее да каже имената си, възрастта си, адреса си и т.н.; 
- поздравява, като се съобразява с правоговорните норми и ситуацията на общуване; 

- използва етикетните формули за поздрав в ежедневното общуване, като е ориентиран във 

времето; 

- използва традиционни поздравления по шаблон, модел, в които се изказват 

благопожелания за лични и официални празници. 

Социокултурна и езикова компетентност:  

Писмено общуване 

Ученикът има знания за: 

- малка и главна буква; - сричка, дума;  
- елементарни знания за частите на речта; 
- прави препис от печатен текст;  
- разпознава и назовава съобщително и въпросително изречение ;  

- чете кратки изречения и достъпен текст; 

 

mailto:nvaptzarov@abv.bg
http://www.vapcarov.net/


  СУ„НИКОЛА Й .  ВАПЦАРОВ”гр .ПЕТРИЧ  

        ул. „Хр. Чернопеев”№12, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net 

ЗНАНИЕТО Е СИЛА... 

Езикови компетентности Ученикът може да: 

- определя с помощ от учителя основното и преносното значение на думите; 
- разбира с помощ многозначността на  думите, използва ги в речта си. 

Ученикът има елементарни знания за: 

- думите като речникови единици; 
- основното и преносното значение на думите; 

- правилното и целесъобразно използване на някои многозначни думи. 

Възприемане на литературно произведение Ученикът може да: 
- възприема отначало до край кратко литературно произведение; 

- различава и назовава литературни произведения:- стихотворения, разкази; 

- определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение;  

- назовава героите от познато литературно произведение; 

- разпознава епизод от познато литературно произведение. 

 

- Теми с адаптирано учебно съдържание спрямо възможностите на учениците (Залагат се теми и учебно 

съдържание, въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, на 

учебните програми по общообразователните учебни предмети)  
                                                                                                                                                                 
                       

№ МЕСЕЦ ТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 

НОВИ 

ПОНЯТИЯ 

- 1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Септември, 

2019 г. 

Диалог.Разговарям 
вежливо.Познавам и 
използвам думи за 
учтивост. 

Диагностика. 

Гатанки ще ти задам. 
Помисли, отгатни. 

Ученикът: 

-Ползва възможностите за речево поведение при вербално и 

невербално общуване с възрастни и деца. 
-Изразява емоционално отношение. Изпълнява различни роли в 

процеса на общуване: 
- Слуша внимателно и отговаря правилно;  
- разбира и изпълнява различни по сложност инструкции; 
 

текст, 

официално и 

неофициално 

общуване 

-  Октомври, Видове изречения по Ученикът може да:  официално и 
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2019 г. цел на общуване и 

препинателни знаци в 

изреченията. 

Съобщително 

изречение. 
Измислям и пиша 

изречения. 
Въпросително 

изречение. 
Превръщане на 

съобщително 

изречение във 

въпросително. 
Четене на достъпен 

текст. 

Препис с поставена 

задача. 
Четене по роли. 

- разпознава видовете изречения по цел на общуване:  

образува различни изречения по визуална опора, модел, 

инструкция; 

- използва различни по състав и цел на изказването изречения в 

процеса на общуване; 
 

 

неофициално 

общуване 

-  

 

Ноември,2019г. Бог сътворява света и 

човека.  

Как била създадена 

Земята  
Състав на думата. 

Корен на думата.  

Представка. Наставка. 

Преразказване на 

кратък слухово 

възприет текст 
Упражнение за 

краснопис и правопис  

 крен на думата, 

представка, 

наставка 
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-  Декември,  

2019 г. 

Тримата братя и 

златната ябълка 
Части на речта 

Съществително име  

Упражнение– Измислям 

и пиша съществителни 

имена 
Фолклорен календар на 

бълкарите 
Прилагателно име 
Коледа. Бъдни вечер. 

Спазва книжовни езикови правила при устно изразяване на 

мнение. 

лекция, беседа, 

фолклор, 

 Януари, 2020г. Устно съчинение по 

серия от картини. 

Упражнение–Дописване 

на изречението с 

подходящо 

прилагателно име 

Извличане и 

обработване на 

информация от 

интернет.  
Глагол  
Упражнение– Измислям 

и пиша глаголи 

Златното момиче  

Време на глагола 
Препис с поставена 

задача 

- Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от 

терминологичната лексика. 
- Извлича, подбира, синтезира информация от интернет за 
изпълнение на определена комуникативна задача. 
- Спазва книжовни езикови правила при устно изразяване на 
мнение. 
 

Художествен 

текст, поезия. 

 Февруари, 

2020г. 

 Изменяеми части на 

речта. Местоимение 

Ученкът може да:  

- Разпознава личните и показателни местоимения и определя 

Местоимение, 

наречие, 
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Лични местоимения  

Велики личности на 

България 

Притежателно 

местоимение  
Четене по роли 

Христо Ботев 

„Хайдути” 

Неизменяеми части на 

речта. Наречие. 

Предлог. 

граматическите им признаци. 

Използва в свой текст лични и притежателни местоммения като 

заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише. 
-Развива умения да тълкува художествени текстове. 
- Спазва книжовни езикови правила. 

предлог 

 Март, 2020г. Героите в приказката 

„Котаракът в чизми” 

Видове изречения по 

състав. Просто 

изречение  

Практикум: извличане 

на информация от 

учебник по избран 

учебен предмет. 

Сложно изречение 
Развитие на речта чрез 

преразказване на текст. 

Ученикът: 

- Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за 

изпълнение на определена комуникативна задача. 

сложно 

изречение 

 Април, 2020г.  „Грозното патенце“ 

Упражнение – Откриване 

на подлог и сказуемо в 

текст  
Свързана реч.  
Разказване на кратък 

разказ по план. 

Ученичката има: 
- Подобрява писмените и графомоторните способности. 
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Упражнения за 

краснопис. 

 

 

 

 

Май, 
2020г. 

Диалог. Представяне и 

самопредставяне.  
Измислям и пиша 

изречения. 
„Похитителят на 

мълнии” 

Характеристика на 

литературен герой. 
Възприемане и 

създаване на текст.  

  

 

Ученичката: 
- Различава и тълкува в изучавани поетически литературни 

текстове преживявания, настроения, състояния на героя. 

- Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна среда. 

- Изразява впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по 

отделни проблеми. 

- прави преразказ на кратък текст с помощ от учителя; 

- усвоява различни роли в процеса на общуване: 
 

характеристика, 

описание. 

 

 

Юни, 

2020г. 

Отговор на нравствен 

въпрос  
Ученичката умее да: 

- Използва изразните възможности на думите в речевата практика. 
- Подобрена писмена дейност. 

- Тълкува употребата на експресивна лексика в художествен и в 

медиен текст. 

 

Пряка и 

непряка реч, 

писмено 

общуване 

-  Какво знам и мога в 5-

ти  клас. /контролен 

тест изходно ниво/ 

Всички основни знания, умения и компетентности, заложени в 

ИУП за 5 клас. 
 

                                                                                                                                                                                               

- Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученичката. 

Постиженията на ученикът се оценяват по следната скала: 

- участва в съвместна дейност с учителя; 
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- има умения за използване на помощ с разнороден характер: визуална, слухова, тактилна, нагледно-действена и словесна опора и 

да показва знанията си; 

- включва се в групова дейност; 
- има умения за самостоятелно изпълнение на достъпна учебна задача без помощ; 

- има умения за практическо приложение на усвоените знания в променени условия; 

- има умения за корекция с насочване и самокорекция в говоренето, четенето и писането. 
 

- Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки 

-  изписване на буквите и връзките между тях - четливо и красиво;  
-  преписване на  изречения и текст;  

-  писане под диктовка на  думи, изречения, текст; 
-  определяне броя на  думите в изречението и на изреченията в текст;  

- откриване частите на речта в текст 

- Критерии за оценка 
Начини за оценяване на напредъка: 
Оценяване на напредъка на ученикът се извършва в писмен или устен вид, като предложените варианти ще са адаптирани и 

съобразени със знанията, уменията и възможностите на ученика. 
Оценка на напредъка ще се извършва в края на първи учебен срок, след приключване на учебната година и при необходимост.  

Оценяване на резултатите от обучението се осъществява съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и съгласно условията и реда за оценяване, определени от държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите 

от обучение на ученици със специални образователни потребности и държавния стандарт за приобщаващо образование. 

При провеждане на оценяване на знанията и уменията се очаква ученикът да покрива едно от следните нива на овладяване на 

учебния материал: 

Ниво 1 
Постига изискванията – Ученичката успява да се справи с всички задачи, заложени в индивидуалната учебна програма. Ползва 

възможностите за речево поведение при вербално и невербално общуване с възрастни и деца. Изразява емоционално отношение. 

Изпълнява различни роли в процеса на общуване. Разбира правилно указания, свързани с ежедневни дейности.  

Ниво 2 
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Справя се – Ученикът владял на елементарно ниво заложения учебен материал. Умее да общува с деца и възрастни, изразява 

емоционално отношение.   Разпознава собственото си име и имената на хора от близкото си обкръжение. Разбира елементарни 

инструкции, свързани с ежедневни дейности.  

Ниво 3 
Среща затруднения – Ученик еусвоил умения за невербално общуване с деца и учители. Среща затруднения при овладяване на 

вербалното общуване и правилното  разбиране на подадена инструкция от възрастен.  

 

-  Срок за периодична диагностика: 
 

- 30. 01. 2020 год. 

- 05. 06. 2020 год. 

 

- Използвани тестове, специални методи и подходи при диагностициране: 

 

-          Дидактични материали, нагледни методи и средства;  

- Методи за намаляване нарушенията в четивната  и писмена дейност; 

- Рисувателни техники за по- лесно възприемане и подобряване на образните представи; 

- Индивидуално консултиране и корекционно- развиващи игри; 

- Диагностични методи и средства /работни листове за подобряване графомоторните умения и четивните способности/. 

 

                                                 Изготвил: 
  

                                                                                           Преподавател по български език и литература: Катя Цветанова 
 

                                                                                 Съгласувал: 

 

                                                                                             Ресурсен учител: София Воденичарова 
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