
Учебна програма по иновативен учебен предмет
Художествено слово/  за 4 клас

Програмата по Художествено слово предлага усъвършенстване на уменията за възприемане
и осмисляне на кратки по обем и достъпни като съдържание значими произведения от
българската, световната класика и съвременната литература за деца и с образци на
фолклора; за споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно
произведение; за самостоятелно четене на художествени и научнопопулярни текстове,
подходящи за възрастта;
- обогатяване на знания, умения и отношения, свързани с общочовешки ценности,
национална идентичност и общуване в мултикултурна среда;
- усъвършенстване на комуникативноречевите умения за създаване на собствен текст с
помощта на учителя по преживяна случка и по словесна опора;
- развиване актьорските умения на учениците
- развитие на личностните качества и творческите способности на третокласниците.

По отношение на развиването на езиковите компетентности в програмата са
включени теми, насочени към прилагане в речевата практика на лексикалната норма на
съвременния български книжовен език, както и към работа с различни по стил и по жанр
текстове с обща тема.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Умее да изразява мисли и чувства.
Оценява идеи идеите на другите
Вслушва се в съвети
Успява да влезе в роля
Умее да прави изводи и заключения
Умее да работи в екип

ЕЗИКОВИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Умее да структурира правилно изреченията си
Може да аргументира мнението си



КОМУНИКАТИВНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Слушане
Разбира чутото и го осмисля
Влиза в диалог със учител и съученици
Четене
Възприема подтекста в художествената творба
Чете с необходимата интонация и ритъм
Говорене
Спазва правоговорната норма.
Участва в драматизации, скечове и други.
Използва езика на тялото, за да засили въздействието
Умее да се представя пред публика
Писане
Спазва  изучените книжовни езикови норми.
Създава в писмена форма:

- Свое съчинение, разказ, разсъждение
- Използва рими при писане на стихотворение

ЛИТЕРАТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Разпознава видовете литературни произведения

Придобива умения да разбира и използва метафора при
създаване на текст.

Критикува и възхвалява качествата на герои, като
обосновава мнението си.

Създава различен край на художествено произведение.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобални теми Компетентности като
очаквани резултати

Нови понятия

1. Социални приказки
● За овладяване на

гнева
● За контрол на

емоциите
● За правилно

изразяване на
чувства

С

Умение за оценяване
необходимостта от такъв вид
литература
Осъзнаване ползите от такъв
вид литература
Проследяване
взаимоотношенията между
героите в изучаваното
произведение;
Съпоставяне постъпките на
героите и нравствените им
качества



Пресъздаване на  творбата
2. Художествено писане Създава приказки и разкази

По подобие на други
3.Илюстрира
художественото
произведение

Умения за аналитично и
критично мислене.
Развитие на комуникативните
умения

.
4. Техника на говора

Развиване умения за уверено
представяне; динамична реч,
чрез помощта на езика на
тялото и жестовете.;

5. Екранизация на
художествено произведение

Разпределяне роли на
участниците в
екранизирането на
художествено произведение
Избор на аудитория за която е
предназначена екранизацията

Избор на произведение  в
зависимост от
предпочитанията на
аудиторията

Разпределяне на роли –
режисьор, асистент режисьор,
оператор, актьори и т. н
Работа с камера и софтуер за
обработка на филма
Репетиции и заснемане

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Годишният брой часове за изучаване на иновативния учебния предмет Художествено
слово  за 4 клас е 32 часа.

Седмичният брой часове за изучаване на иновативния учебния предмет Художествено
слово в  4  клас е 1 час.

Препоръчително разпределение на часовете  :



За нови знания 10 ч.
Упражнения 20ч.
За проекти 4ч.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА
УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването ще бъде под формата на грамоти за участия и бонус точки по предметите,
които са включени, като междупредметни връзки

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки
Умения за работа в екип Общуване в различни среди чрез демонстриране на

толерантност и чрез изграждане на взаимно доверие.
Общуване чрез изразяване и разбиране на различни
гледни точки.

Дигитална компетентност Използване на умения за работа с камера и софтуер
за създаване на клипове.

Културна компетентност и умения
за изразяване чрез творчество

Подготовка и реализация на художествена
екранизация, реклама, костюми, декори и музикално
оформление;

Пресъздава художествено
произведение

Анализиране качествата на героите и ситуациите, в
които се намират.
Изразяване на емоциите на героите с помощта на
актьорското майсторство

Организационни умения Последователно разпределяне на задачи във времето
и проследяване качественото им изпълнение:“


