
 

                 
 

 

ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ - БЕЛ 

 5. КЛАС 

(Въвеждане на дисциплината по проект „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“) 

Хорариум – 17 учебни часа 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Кратко представяне на учебната програма 

Обучението по ИУЧ – БЕЛ „ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ“ в 5. клас на 

прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания и  умения, свързани 

с българския фолклор, със съхранение на традициите и възпитание в родолюбие у 

петокласници. Интегрирани са шест учебни предмети – български език и литература, 

информационни технологии, история и цивилизация, музика, изобразително изкуство, 

физическо възпитание и спорт, чрез които се осъществява иновативна практика. 

 

Учениците  се придобиват първоначални систематизирани знания и умения за  

бита на фолклорния човек, за неговите представи, вярвания и светоглед, за неговите 

празници и обичаи. Петокласници  се докосват до естетиката на народното творчество, 

развиват познавателна, развиваща, ценностна и художествено-творческа функции. 

 

Учебното съдържание е представено от следните  глобални теми: 

1. Форми и методи на краеведското изследване 

2. Българска митология и фолклор 

3. Зимни самоковски обичаи   

4. Пролетни самоковски обичаи 

 

В програмата са включени знания и умения, придобити в начален етап. Учениците 

овладяват нови компетентности необходими за  събиране на фолклорни творби, за 

обработвне и съхранение на информация. Демонстрират пред публика своите умения. 

Учебното съдържание е всеобхватно, задълбочено и ясно дефинирано и дава възможност 

да се учи за човека и света в тяхната цялост и свързаност с времето. 

 

Цели:  

 

Учениците да: 

 се запознаят с българския фолклор и  да осъзнаят значението му за 

съхраняване на българщината; 

 придобият умения за  анализ и систематизация на информация; 

 прилагат идеята за учене през целия живот, като актуализират 

непрекъснато придобитите знания; 

 Адекватно да оценяват постиженията на другите и да правят реалистична 

самопреценка за собствените постижения; 



 

                 
 

 подобрят комуникативните, социокултурните, литературните, 

езиковите си компетентности; 

 осъзнаят различните ценностите и традициите на хората и общностите; 

 създадат са умения да провеждат проучвания и да демонстрират 

независимост в процеса на учене; 

 се себеизразява конструктивно; 

 проявяват креативност и да развият творческите си възможности; 

 развият критическо  си мислене; 

 подобрят дигиталната си грамотност. 

Да се осъщести интегритет между различни учени предмети. 

Да се осъществи иновативна практика, която да подобри качеството на 

образование в училище. 

 

Очаквани резултати:  

 Познават българския фолклор и осъзнават значението му за съхраняване 

на българщината; 

 Анализират и систематизират информация; 

 Прилагат идеята за учене през целия живот, като актуализират 

непрекъснато придобитите знания; 

 Оценяват адекватно постиженията на другите и да правят реалистична 

самопреценка за собствените постижения; 

 Подобряват комуникативните, социокултурните, литературните, 

езиковите си компетентности; 

 Разбират ценностите и традициите на хората и общностите; 

 Създадени са умения да провеждат проучвания и да демонстрират 

независимост в процеса на учене; 

 Умеят конструктивно да се себеизразяване; 

 Проявяват креативност и развиват творческите си възможности; 

 Развиват критическо мислене; 

 Подобряват дигиталната си грамотност. 

 

                   ТЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1. Форми и методи на 

краеведското 

изследване 

  

1.1. Краезнание или как да 

запазим българските 

традиции 

 Разбира значението на 

събирателската дейност за 

опазване на традициите и 

съхранение на фолклорното 

богатство 

 

1.2. Фолклористика. Работа 

на терен – записване чрез 

съвременни средства на 

фолклорни творби, 

 Учи се да работи в екип 

 Осъзнава етапите за 

обработване и обобщаване  на 

информация 

 



 

                 
 

систематизиране и 

класификация  
 Разбира събираческата 

дейност като отговорност 

 Познава особеностите на 

фолклористиката и дейността  

на първите фолклористи 

2. Българска митология 

и фолклор 

   

2.1.Фолклорът – наследник 

на митологичната 

култура 

 Осъзнава разликата между 

митология и фолклор 

 Разбира връзката между тях и 

значението им за развитието 

на човешката цивилизация 

 Познава жанровете 

фолклорни творби и техния 

синкретизъм 

 

2.2.Български легенди за 

Сътворението 
 Разбира архаичните 

представи за сътворението на 

света 

 Разграничава народните 

легенди от християнските 

възгледи  

 Обяснява вида на света, 

познаван  от предците 

 

2.3.Пътят на Слънцето. 

Български празничен 

календар 

 Обяснява представата на 

древните за небесните тела 

 Разбира българската 

космогония 

 Тълкува връзката на слънцето 

и неговия кръговрат в живота 

на фолклорния човек 

 

2.4.Изработване модел на 

празничния календар 
 Осъзнава елементите на 

българския празничен 

календар и ролята на 

слънцето в него 

 Познава основните празници 

в слънчевия кръговрат 

 Изработва творчески проект 

като претворява фолклорната 

култура 

 

3. Зимни обичаи от 

Самоковско 

   

3.1.Бъдни вечер  Разбира езическите и 

християнските елементи  на 

празника 

 Записва самоковски пости 

рецепти за празника 

 



 

                 
 

 Създава презентация 

3.2.Коледуване  Разбира езическите и 

християнските елементи на 

празника 

 Описва обичая коледуване 

 Описва коледарската 

дружина и действията ѝ 

 

3.3. Коледуване  Записва текстове за 

коледарски песни и 

благословии 

 Създава сценарии за 

възстановка на обичая 

 

3.4. Бъдни вечер и Коледа  Участва във възстановка на 

празниците 

 

3.5. Сурова и ладуване  Разбира езическите и 

християнските елементи на 

празника 

 Описва изработването на 

суровачка 

 Изработва суровачка с 

естествени материали 

 

3.6. Благословии и 

наричания за за празника 

Васильовден 

 Издирва и записва 

благословии и наричания 

 

3.7. Топеница  Наблюдава празника 

 Създава презентация 

 

4. Пролетни обичаи от 

Самоковско 

  

4.1. Поклади  Разбира езическите и 

християнските елементи на 

празника 

 Описва елементите на обичая  

 Разиграва обичая 

 

4.2.Благовец  Разбира езическите и 

християнските елементи на 

празника 

 Записва и обработва 

информация от носители на 

старината 

 Открива символните образи в 

обичая 

 Пресъздава обичая 

 Изработва презентация 

 

4.3.Великден  Разбира езическите и 

християнските елементи на 

празника 

 



 

                 
 

 Разбира символиката на 

празника 

 Създава сценарий и прави 

възстановка на празника 

4.4.Великден  Създава презентация за 

великденските яйца 

 Демонстрира различни 

техники за изработване на 

писани яйца 

 Записва рецепти за обредни 

хлябове - кокулници 

 

4.5. Празничен календар на 

българите - тест 
 Проверка  на изходното ниво  

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

 

За нови знания и умения 50 % 

За упражнение 30 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 14 % 

Провека на знания и умения 6 % 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ 

Обучението се осъществява в класната стая, музея, библиотеката или в 

занаятчийска работилница, както и на терен в читалище на самоковско село. 

Използват се иновативни и интерактивни методи и форми на преподаване, 

включени са и дигитални образователни платформи и средства за повишаване качеството 

на учебния процес. 

Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват предимно чрез 

уменията им за работа в екип и изпълнение на творчески задачи, чрез работа по проект 

и самостоятелно изпълнение на задача, чрез умения за записване и обработка краеведска 

задача.  

 

 

 

                                                                               Изготвил: 

                                                                                           / Славея Петрунова/ 

  



 

                 
 

 

ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ - ИТ 

 5. КЛАС 

(Въвеждане на дисциплината по проект „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“) 

Хорариум – 17 учебни часа 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението по ИТ в нововъведения предмет „Традиции и съвремие“ е насочено 

към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на 

дигитални компетентности на ученика и с приложението им в областта на дигиталните 

технологии, изучавайки български традиции и обичаи и правейки връзка с останалите 

учебни премети, участващи в иновацията – български език и литература, музика, 

история и цивилизации, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт. 

В този клас се придобиват систематизирани знания и умения за възможностите за 

изработване на изображения, диаграми, видеа с помощта на IT технологиите. Формират 

се нови знания и умения за работа в среда за дигитално творчество. Акцентът в 

обучението в V клас е върху използването на образователни игрови технологии и метод 

„Обучение чрез правене”, целящи да затвърдят знания и умения на основополагащи 

понятия в областта на информационните технологии.  

В програмата са включени теми за въведение и работа с различни компютърни 

програми и онлайн платформи. Учениците се запознават с различни понятия от 

компютърната графика и програми за тексто- и видеообработка. Изработват 

изображения, текстови файлове, видеа по предварително зададено условие.  

 

ЦЕЛИ НА ИНОВАЦИЯТА 

 Да се създаде у децата интерес към народното творчество 

 Да им се даде възможност сами да проявяват творчество чрез възможностите 

на компютъра 

 Да се повиши мотивацията им за учене 

 Да се запознаят с различни интерактивни платформи 



 

                 
 

 Да се научат да създават цифрово съдържание, използвайки различни 

дигитални инструменти 

 Да изграждат комуникационни умения и умения за работа в екип 

  
 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА 

В края на обучението във V клас ученикът: 

• Познава здравните норми при работа с дигитални устройства. 

• Може да работи в среда за интерактивен графичен дизайн. 

• Обяснява основните предназначения на използваните 

инструменти. 

• Може да изработи елементарно изображение по предварително 

зададен модел. 

 

 

Теми 
Компетентности като очаквани резултати от 

обучението 
Забележка 

Тема 1: Зимни обичаи 

1.1. Създаване и 

обработка на 

графично 

изображение 

(2 часа) 

Стартира, използва и приключва работа с графична 

програма. 

Запознаване с възможностите за изчертаване на 

геометрични фигури; завърта обекти; оцветява 

елементи. 

Работи с инструменти за изчертаване и рисуване със 

свободна ръка. 

Създава проект на тема „Зимни обичаи“. 

 

1.2. Облачни 

технологии на 

Google 

Използва споделени документи и папки със своя 

Google профил. 

 

1.3 Компютърна 

текстообработка 

„Моята книжка“ 

– етапи на 

изработка; 1 етап. 

(2 часа) 

Въвежда и редактира текст, съхранява текстов 

документ. 

Форматира текст, извършва преместване, копиране, 

изтриване и вмъкване на маркиран текст. 

Вмъква изображение на тема „Зимни обичаи“ в 

текстов документ. 

 



 

                 
 

1.4 Звук и 

видеоинформа

ция 

(2 часа) 

Използва компютърни програми за възпроизвеждане и 

запис на  звукова и видео информация. 

Контролира възпроизвеждането на  видео 

информация.  

Участва в създаване на видео „Зимни обичаи“ 

 

Тема 2: Пролетни обичаи 

2.1 Създаване и 

обработка на 

графично 

изображение 

(2 часа) 

Стартира, използва и приключва работа с програмата. 

Запознаване с възможностите за изчертаване на 

геометрични фигури; завърта обекти; оцветява 

елементи. 

Работи с инструменти за изчертаване и рисуване със 

свободна ръка. 

Създава проект на тема „Пролетни обичаи“. 

 

2.2 Компютърна 

текстообработка 

„Моята книжка“ 

– 2 етап 

(2 часа) 

Въвежда и редактира текст, съхранява текстов 

документ. 

Форматира текст, извършва преместване, копиране, 

изтриване и вмъкване на маркиран текст. 

Вмъква изображение на тема „Пролетни обичаи“ в 

текстов документ. 

 

2.3 Звук и 

видеоинформация 

Използва компютърни програми за възпроизвеждане и 

запис на  звукова и видео информация. 

Контролира възпроизвеждането на  видео 

информация.  

Участва в създаване на видео „Пролетни обичаи“ 

 

Тема 3: Форми и методи на краеведско изследване 

3.1 Търсене на 

информация по 

зададена тема 

Познава ролята на Интернет в ежедневието 

Зарежда интернет страници, свързани с намирането на 

конкретна информация. 

Поставя и използва хипервръзки в текстов или друг 

файл. 

 

3.2 Обработка на 

таблични данни 

Разбира връзката между данни и тяхната графична 

интерпретация. 

Създава диаграма, представяща таблични данни. 

 

3.3 Мисия QR 

код 

Използва приложения за разчитане на QR кодове.  



 

                 
 

3.4 Виртуални 

музикални 

инструменти. 

Моята 

виртуална нотна 

тетрадка 

Използва платформата MozaBook.  

Работи с онлайн платформа за създаване на виртуална 

нотна тетрадка. 

 

3.5 

Интерактивни 

упражнения  

Работа в екипи за изготвяне на интерактивни 

упражнения в онлайн платформи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА  
 

 

 
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

Допълнителни уточнения за конкретния учебен предмет  

Обучението се осъществява в компютърна зала, или в класната стая. За всеки ученик 

има самостоятелно работно място или мобилно дигитално устройство. 

Знанията и уменията на учениците се оценяват предимно чрез резултата от 

практически дейности, като за отделни теми и за обобщение се използват устни и 

писмени форми на проверка. 

За нови знания и умения 50 % 

За упражнения в лабораторна среда  30 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 14 % 

За диагностика на входното и изходно ниво 6 % 



 

                 
 

В V клас оценяването се извършва текущо и в края на учебната година. В 

резултат на текущите проверки на знанията и уменията на учениците се поставят оценки 

с количествен и качествен показател.  

 

Изготвил: ……………. 

/Елина Даганова/ 

  



 

                 
 

 

 

 

ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ – История и цивилизации 

5. КЛАС 

(Въвеждане на дисциплината по проект „ИНОВАТИВНО 

УЧИЛИЩЕ“) 

Хорариум – 17 учебни часа 

 

Кратко представяне на учебната програма 

 Обучението по „ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ“ в 5 клас на прогимназиален 

етап е насочено към овладяване на базисни знания и  умения, свързани с 

учебния предмет. Тематично програмата е съобразена с възрастовите 

особености и подчертания интерес на учениците към историческото 

познание, местен фолклор и традиции. Чрез нея се формират знания и 

умения за работа с документи и снимков материал, осъществява се 

изследователска дейност. Тя дава възможност за усвояване на важни 

комуникативни умения и умения за работа в екип. . Интегрирани са шест 

учебни предмети – български език и литература, информационни 

технологии, история и цивилизации, музика, изобразително изкуство, 

физическо възпитание и спорт, чрез които се осъществява иновативна 

практика. 

 

  Учебното съдържание е представено в следните теми: 

 Обща характеристика на българския празничен календар 

 Зимни самоковски обичаи  

 Пролетни самоковски обичаи 

 Форми и методи на краеведско изследване 

      Учебното съдържание е всеобхватно, задълбочено и ясно дефинирано и 

дава възможност да се учи за човека и света в тяхната цялост и свързаност 

с времето. 

Цели:  

- Изучаване чрез откриване, изследване и документиране на исторически 

факти и автентични спомени на лица за исторически събития, празници и 

обичаи с местно и регионално значение. 

- Възпитаване и развитие на учениците в духа на българските традиции и 

ценности. 

- Съхраняване на семейни и родови обичаи. 

 

Очаквани резултати: 



 

                 
 

- Възпитание в  дух на родолюбие и уважение към традициите и 

културата на нашите деди. 

- Развитие на умения за изследователска дейност. 

- Изграждане на позитивно отношение към културно историческото ни 

наследство. 

 

 

Задачи: 

- Проучване на празнични ритуали и обичаи в близките до родния край 

села. 

- Среща между различни поколения с цел- да проучат и запишат различни 

вярвания, предания и легенди, свързани с местни забележителности, 

предци и митологични герои. 

 

 

 

                   

ТЕМИ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО 

ЗАБЕЛЕЖК

А 

 

 

1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРАЗНИЧЕН 

КАЛЕНДАР 

1.1. 

Периодични  

събития в 

България, 

свързани с 

фолклора и 

историята.  

 

 Изброява празници и обичаи в 

Самоковския край 

 Съпоставя  изпълнението на 

ритуалите преди и сега 

 

2. ЗИМНИ ОБИЧАИ ОТ САМОКОВСКО 

2.1.  Коледа  Изброява зимни обичаи от 

самоковско 

 Разказва за коледни традиции в 

семейството 

  Знае кога и къде възниква 

празника 

 

2.2. Сурва  История и поверия за празника  

2.3. 

Йордановде
 История на празника  



 

                 
 

н 

("Топеница" 

) 

 Легенди и поверия, свързани с 

него 

2.4. 

Йордановде

н в село 

Драгушинов

о 

 Наблюдение на празника 

 Снимков матеиал 

 Разкази на възрастни хора 

 

2.5. Поглед 

към 

миналото и 

днес 

 Представя стари снимки, 

свързани със зимните обичаи в 

самоковско 

 Изготвя брошура с легенди и 

поверия  

 

3. ПРОЛЕТНИ ОБИЧАИ ОТ САМОКОВСКО 

3.1.Поклади  Разказва легенди свързани с 

празника в близките села 

 Запознава се със символите на 

огъня 

 

 

3.2 Поклади- 

работа в 

библиотека , 

изпозване на 

ИКТ 

 Проучва, кои други народи 

използват или са използвали 

символа на огъня и огнените 

стрели 

 Систематизира получената 

информация(работа по групи) 

 

3.3 

Великден 
 Запознава се с историята на 

празника. 

 Запознава се с различни 

легенди за  произхода на 

червеното яйце 

 

 

     3.4. 

Великден- 

работа в 

библиотека 

и изпозване 

на ИКТ 

 Проучва кои древни народи са 

го празнували. 

 Какви послания ни носи? 

 

 

3.5. 

Благовец  
 Запознава се с 

историята на 

празника 

 



 

                 
 

 Запознава се с 

ролята на 

митичните 

същества(самодиви

те) 

 Разучава народните 

поверия за 

прогонването на 

змиите и гущерите 

от домовете на 

хората 

 Разказва поверия, 

свързани с 

празника в 

самоковско 

 

3.7. 

Историческа 

работилница 

 Събира снимки ( минало и 

съвремие) ритуали, свързани с 

пролетни празници 

 Записва разкази на възрастни 

хора за пролетните празници в 

самоковско 

 Изработва "книжка " или 

албум. 

 

 

4. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КРАЕВЕДСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

4.1.Среща  

между 

поколения.  

 

 Среща с възрастни хора 

 

 Обсъждане на легенди и 

предания за родния край. 

 

 

 

 

4.2. 

Историческа 

работилница 

 Изработване на албум (брошура) 

със стари и съвременни снимки на 

различни исторически обекти и 

информация към тях. 

 

 



 

                 
 

4.2. 

Историческа 

работилница 

 Наблюдава и проучва обекти с 

историческо значение за 

самоковския край. 

  Попълва лист с въпроси: Кога и 

как са изградени? От какъв 

материал? Какво е било 

предназначението му? 

 Събира снимков материал. 

 

 

4.3. 

Историческа 

работилница 

 Изработва  макет на обект (къща, 

селскостопанска постройка или 

паметник ) с важно историческо 

значение. 

 

 

4.4. 

Празничен 

календар на 

българите - 

тест 

 Проверка  на изходното ниво  

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

 

За нови знания и умения 50 % 

За упражнение 30 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 14 % 

За диагностика на входното и изходно ниво 6 % 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Обучението се осъществява в класната стая, библиотека или на терен. 

Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват на базата на 

познанието им за празнично-обредната система на самоковския край, 

проучването на различни легенди залегнали в основата на различни обичаи 

и систематизиране и представяне  на краеведско изследване. Използват се 

практически и писмени форми за проверка.  

                                                                            



 

                 
 

                                                                          Изготвил: 

                                                                                            Евелина 

Таинова 

  



 

                 
 

 
ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ – МУЗИКА 

5. КЛАС 

(Въвеждане на дисциплината по проект „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“) 

Хорариум – 17 учебни часа 

Кратко представяне на учебната програма 

Обучението по „Традиции и съвремие“ в прогимназиален етап е насочено към 

овладяване на базисни знания и  умения, свързани с учебния предмет, изграждане на 

певческа култура, необходима за практическата работа. Интегрирани са шест учебни 

предмети – български език и литература, информационни технологии, история и 

цивилизация, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, чрез 

които се осъществява иновативна практика. 

 

        В пети клас се придобиват първоначални систематизирани знания и умения за 

изпълнение на традиционен фолклор. Децата се докосват до естетиката на народното 

звукоизвличане , развиват познавателна, развиваща, ценностна и художествено-

творческа функции.      

  Учебното съдържание е представено в следните теми: 

 Формиране на певческа култура 

 Зимни самоковски обичай   

 Пролетни самоковски обичаи 

 Форми и методи на краеведско изследване 

          В програмата са включени знания и умения, придобити в начален етап. 

Учениците овладяват нови компетентности необходими за  изпълнение на народни 

песни и свирене на музикални инструменти. Демонстрират пред публика своите 

умения. Учебното съдържание е всеобхватно, задълбочено и ясно дефинирано и дава 

възможност да се учи за човека и света в тяхната цялост и свързаност с времето. 

 

   ЦЕЛИ на иновацията: 

 Да се изгради  усет за точно интониране и правилно звукоизвличане  у 

децата на изпълнявания песенен материал. 

 Да се създадат условия за развитие на певческите и музикални заложби при 

съчетаване на пеене с ритмичен съпровод на различни инструменти.  



 

                 
 

 Да се създаде положително отношение и повиши интереса за 

общуване с фолклорното ни наследство 

 Да познават характерни за региона обичаи и свързаните с тях  песни, като 

част от духовната култура на българина 

 Да изградят умения за събиране и съхранение на традиционния ни фолклор  

 Учениците да умеят емоционално да се представят пред публика 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В КРАЯ НА КЛАСА 

 Изпълняват с точно интониране и звукоизвличане 6 песни извън учебното 

съдържани  

 Изпълняват и съпровождат различни метруми на тамбура и тарамбука 

 Съчетават пеене с ритмичен съпровод 

 Издирват и съхраняват 4  самоковски обичаи и характерните за тях песни 

 Познават характерни орнаменти от изучаваните фолклорни области 

 Положително отношение към народната музика и необходимост за общуване с 

нея 

 Дават правилна оценка при собствено и чуждо изпълнение 

 Представят емоционално пред публика обичаи, песни и свирене  на инструмент 

 

                   ТЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1. ФОРМИРАНЕ НА ПЕВЧЕСКА КУЛТУРА 

1.1.Основни 

елементи 

 Използва правилна певческа стойка 

 Използва  диафрагмено дишане и 

опора на гласа 

  Работи за изнасяне на вокалите чрез 

правилно звукоизвличане  

 Разучава  модел за разпяване 

 

1.2. Развитие на 

музикалния усет 

 Знае модел за разпяване 

 Затвърдява  основните певчески 

елементи 

 



 

                 
 

 Разучава песен 

 Точно интонира различни мелодии 

 Намира мелодия по избор на 

пианото 

1.3.Развитие на 

музикалния усет 

 Изпълнява песен с открити вокали, 

точно интониране и емоционално 

 Изпълнява втори исов  глас 

 Съчетава двата гласа 

 Разучава нова песен 

 

1.4.Развитие на 

метроритмичен 

усет 

 Изгражда умения за разпяване  

 Изпълнява песните  с точно 

интониране, правилно 

звукоизвличане, правилно 

изпълнение на характерна ритмика 

 Открива пулсацията на изучени 

песни 

 Правилно отмерва характерни  

неравноделни размери  

 Съчетава собствено изпълнение с 

отмерване на метрума 

 

2. ЗИМНИ ОБИЧАИ ОТ САМОКОВСКО 

2.1.Бъдни вечер  Изброява Зимни обичаи от 

самоковско 

 Как празнуваме Бъдни вечер в 

нашето семейство?  – елементи на 

обичая 

 Умее да свири на тарамбука и исов 

тон на тамбура 

 

2.2.Коледуване  Открива  елементи на обичая 

Коледуване 

 Разучава коледарска песен  

 Изгражда умения за изпълнение на  

втори глас  

 



 

                 
 

 Умее да свири исов тон на тамбура 

2.3. Коледуване  Представя записани на звуков 

носител коледарски песни от 

самоковско 

 Знае елементите на обичая 

Коледуване 

 Изпълнява двугласно коледарска 

песен 

 Съчетава двугласното пеене с 

ритмичен съпровод на тарамбука и 

тамбура от различни ученици 

 

3. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КРАЕВЕДСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

     3.1.  „Топеница“ в  

          с. Драгушиново 

/Наблюдение/ 

 Наблюдава обичая 

 Открива и записва елементите на 

обичая 

 Записва  песни, характерни за 

обичая или инструментална музика  

на звуков носител 

 Прави снимки 

 

3.2„Топеница“  Разучава песен от с. Драгушиново 

по избор 

 Знае коледарски песни наизуст от 

самоковско 

 Може да изпълнява песните 

двугласно 

 Съчетава двугласно пеене с 

ритмичен съпровод на тарамбука 

 

4. ПРОЛЕТНИ ОБИЧАИ ОТ САМОКОВСКО 

4.1. Поклади  Изброява пролетни самоковски 

обичаи 

 Запознава се с  елементите на 

обичая Поклади 

 Разучава песен от самоковския край 

 



 

                 
 

 Възпроизвежда метрума на песента 

на тарамбука и исов тон на тамбура 

4.2.Поклади  Знае елементите на обичая Поклади 

 Изпълнява разучената песен с 

правилно звукоизвличане и точно 

интониране 

 Изпълнява двугласно песента 

 Съчетава пеенето със ритмичен 

съпровод 

 

4.3.Благовец  Открива елементи на обичая 

Благовец 

 Изпълнява двугласно самоковска 

песен 

 Съпровожда двугласното 

изпълнение с тамбура и тарамбука   / 

учениците  се редуват/ 

 

4.4.Благовец  Използва знанията за пролетните 

обичаи в  състезание по групи 

 Изпълнява песните към обичаите 

наизуст, емоционално, двугласно 

 Дава правилна оценка на собствено 

и чуждо изпълнение 

 Изпълнява неравноделни  метруми 

на тарамбука и тамбура 

 Съчетава изпълнение на изучени 

песни с ритмичен съпровод 

 

 

4. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КРАЕВЕДСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

4.1. Песни  Издирва и записва самоковски песни 

на звуков носител  

 Подрежда песните по тематика и 

предназначение 

 Анализира структурата на песните 

 



 

                 
 

 Създава топ листа на записаните 

песни 

4.2.Песни и инструменти  Представя информация за песни по 

избор 

/ кой е изпълнителя и на колко 

години е, населено място, дата на 

записване/ 

 Разучава  песни по избор от запис 

 Представя старинни музикални 

инструменти от самоковско 

 

4.3. Обичаи  Знае самоковски обичаи 

 Систематизира събраната 

информация за зимните и пролетни 

самоковски обичаи 

 Изработва дневник за обичаите 

 Използва снимков материал към 

съответните елементи 

 

4.4.  Обичаи и песни  Планира наблюдение на летни 

самоковски обичаи 

 Набелязва села за издирване и 

записване на стари песни от региона 

 Изпълнява емоционални научените 

през годината песни 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

За нови знания и умения 50 % 

За упражнение 30 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 14 % 

За диагностика на входното и изходно ниво 6 % 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ 



 

                 
 

Обучението се осъществява в кабинета по музика или на терен. 

Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват предимно чрез 

уменията за изпълнение на народни песни, свирене на музикални инструменти и 

систематизиране на краеведско  изследване. Използват се практически и писмени 

форми за проверка.  

                                                                               Изготвил: 

                                                                                            Даниела Георгиева 

 

ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

5. КЛАС 

(Въвеждане на дисциплината по проект „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“) 

Хорариум – 17 учебни часа 

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Кратко представяне на учебната програма 

     Обучението по ИУЧ – Изобразително изкуство „ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ“ в 5. 

клас на прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания и  умения, 

свързани с българския фолклор, със съхранение на традициите и възпитание в 

родолюбие у петокласници. Интегрирани са шест учебни предмети – български език и 

литература, информационни технологии, история и цивилизация, музика, 

изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, чрез които се осъществява 

иновативна практика. 

        В пети клас се придобиват първоначални систематизирани знания и умения за   

традиционния фолклор. Децата развиват познавателна, развиваща, ценностна и 

художествено-творческа функция.      

  Учебното съдържание е представено в следните теми: 

 Формиране на естетическа култура 

 Зимни самоковски обичаи   

 Пролетни самоковски обичаи 

 Форми и методи на краеведско изследване 



 

                 
 

          В програмата са включени знания и умения, придобити в начален етап. 

Учениците овладяват нови компетентности. Демонстрират пред публика своите 

творчески постижения . Учебното съдържание е всеобхватно, задълбочено и ясно 

дефинирано и дава възможност да се учи за човека и света в тяхната цялост и 

свързаност с времето. 

 

 

I. Цели: 

Развитие на творческите способности и компетентности на учениците в област 

изобразително изкуство, които са извън включените в задължителната училищна 

подготовка.Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и 

изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи 

бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Успешна интеграция 

на различните елементи на иновацията.Създаване, развитие и споделяне на материали с 

други училища.Участие в конференции за иновативни практики. Ангажиране на 

учениците  в активна интелектуална и емоционална дейност и развиване на умения за 

критично мислене.Повишаване качеството на образованието.Създаване на училищна 

култура, в която учениците се чувстват сигурни и подкрепяни от техните учители и 

съученици, за да се справят по –успешно с предизвикателствата пред себе си. 

Основна цел на иновацията в пети клас е чрез възприемане на традиционния фолклор в 

часовете по изобразително изкуство да се повиши интереса на учениците към него като 

се развие познавателната, ценностната и художествено –творческата функция чрез: 

- придобиване на достъпна за възрастта визуална култура 

- наблюдаване и диференциране на различни обекти и анализиране на особеностите им 

- създаване на различни по съдържание и изразни средства фигурални композиции по 

наблюдение, представа, впечатление  

- посещение на музеи, художествени галерии, работилници на занаятчии 

II. Очаквани резултати:  

Развити творчески способности и компетентности на учениците. Изградена по-голяма 

увереност в собствените сили.Постигнато достъпно знание, устойчивост на интересите 

на учениците и мотивираща, позитивна среда.Създаден ефектиивен механизъм за 

участие на родителите и общността в публичните изяви, което помага за преодоляване 

на образователните дефицити на учениците. Подобрени образователни резултати на 

учениците. Повишено критично мислене и творчество чрес иновативни образователни 

процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.Създадена 

училищна среда, в която училищен персонал, родители и ученици се ценят един друг и 



 

                 
 

допринасят за изграждане на атмосфера на учажение към личността, 

толерантност, емпатия и перспектива.Професионално развитие на учителите, 

непрекъснато усъвършенстване, учене през целия живот и зачитане качествата на друг 

 Издирват и съхраняват 4  самоковски обичаи и характерните за тях шевици 

 Познават характерни орнаменти от изучаваните фолклорни области 

 Положително отношение към народните носии и шевици и  необходимост за 

обогатяване на знанията 

 Дават правилна оценка при собствено и чуждо творчество 

 Представят емоционално пред публика обичаи и своите творби 

III. Разпределение на съдържанието  

№  Тема / Ядро на учебното съдържание Брой  

часове 

Забележка 

1. Самоковска художествена школа-творби и 

зографи.            Градски исторически музей 

1  

2. Запознаване с видовете декоративно-приложни 

изкуства 

1  

3. Народни художествени занаяти 1  

4. Текстилно пано. 1  

5. Стилизацията като творчески процес.Натюрморт 

от стари селски битови съдове. 

1  

6. Рисуване на пейзаж с архитектурен мотив по 

представа -стари селски къщи 

1  

7. Нефигурална цветова композиция по мотив от 

народна песен. 

1  

8. Пространството в живописта. Зимен пейзаж-

традиции и обичаи. 

1  

9. Зимни празници и обичаи. Бъдни вечер. 1  

10. Коледа. Коледари.Поздравителна картичка 1  

11. Сурвакари. Обредни хлябове за сурвакарите. 1  



 

                 
 

 

            ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

 

За нови знания и умения 50 % 

За упражнение 30 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 14 % 

За диагностика на входното и изходно ниво 6 % 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ 

Обучението се осъществява в класните стаи, Исторически музей- гр. Самоков, Градска 

художествена галерия  или на терен. 

Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват предимно чрез уменията за 

създаване на творби с етно елементи и систематизиране на краеведско изследване. 

Използват се практически и писмени форми за проверка.  

                                                                                

Изготвил: …………….. 

Елена Гривева 

  

12. Пролетни обичаи.Изработване на мартеници. 1  

13. Великден.Писани великденски яйца. 1  

14. Форми и методи на краеведско изследване. 

Искровски шевици-образователна програма в ГИМ 

1  

15 Народни носии и шевици в с.Драгушиново. 1  

16. Издирваческа работа на терен. 1  

17. Сравняване на различните видове шевици. 1  



 

                 
 

 

 

ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМИЕ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИУЧ – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 

5. КЛАС 

(Въвеждане на дисциплината по проект „ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ“) 

Хорариум – 17 учебни часа 

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Кратко представяне на учебната програма 

      Обучението по „Традиции и съвремие“ в прогимназиален етап е насочено към 

овладяване на базисни знания и  умения, свързани с учебния предмет, изграждане на 

двигателна култура, необходима за практическата работа. Интегрирани са шест учебни 

предмети – български език и литература, информационни технологии, история и 

цивилизация, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, чрез 

които се осъществява иновативна практика. 

        В пети клас се придобиват първоначални систематизирани знания и умения за 

изпълнение на традиционен фолклор. Децата се докосват до естетиката на народните 

танци, развиват познавателна, развиваща, ценностна и художествено-творческа 

функции. Практикуването на танците в условията на забързаното и динамично 

ежедневие в съвременното общество действат като активен отдих и подобряват 

дейността на нервната система. Движенията и музиката предизвикват положителни 

емоции и чувства, подобряват настроението и повишават работоспособността на 

практикуващите. По този начин играта дава възможност по- леко да се понасят дори и 

значими натоварвания. Това позволява танците да се използват като фактор срещу 

умората.  

          Системното развитие на танците съдейства за развитие на повечето двигателни 

качества. Бързите и динамични движения, които се изпълняват с голяма повторяемост 

въздействат  положително върху качеството бързина и по-специално честотата на 

движенията. В много моменти от танците се налага мигновено реагиране за изпълнение 

на съответното движение, което от своя страна повлиява бързината на двигателната 

реакция. Когато продължителността на изпълнение е по-голяма, наред с бързината са 

развиват и общата и специална издръжливост.  

         Учебното съдържание е представено в следните теми: 



 

                 
 

 Формиране на танцова култура 

 Зимни самоковски обичай   

 Пролетни самоковски обичаи 

 Форми и методи на краеведско изследване 

   ЦЕЛИ на иновацията: 

 Да се създаде у децата положителна нагласа и траен интерес за общуване с 

музиката и фолклора. 

 Да се създадат условия развитие на вродените им музикални и танцови 

заложби и възможност за изява на присъщата им артистичност и 

емоционалност. 

 Развитие на умението за работа в колектив. 

 Учениците да получат теоретични и практически познания за хората и 

съвременните танци. 

 Учениците да се запознаят с традиционното народно творчество, 

материалната и духовна култура на българина. 

 Художествено изпълнение на поставените танци. 

  Очаквани резултати: 

 Да се създадат умения у учениците за движения с музика. 

 Да се формира  потребност от общуване с българския фолклор. 

 Да се изградят творчески личности с по-богата двигателна култура. 

 Да се развият танцовите и музикални възможности на учениците. 

 Постепенно да се запознаят с богатото културно наследство. 

 Уменията и знанията, които учениците придобиват в процеса на общуване с 

танците да съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите. 

 

                   ТЕМИ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАТО ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

ЗАБЕЛЕЖКА 

5. ФОРМИРАНЕ НА ТАНЦОВАТА КУЛТУРА 



 

                 
 

1.1.Разучаване 

позицията на краката; 

1.2. Разучаване 

позицията на ръцете 

 Изпълнява движения в различно 

темпо и ритам; 

 Изпълнява ритмични движения и 

игри на музикален фон и музикални 

игри в размер 2/4; 

 Умеят да изпълняват движения по 

зададен метрум; 

 Играе подвижни игри с музика и 

българско хоро. 

 

1.3.Основни понятия 

1.4.Стойка 

      1.5.Работещ и опорен 

крак 

1.6.Положения на 

снагата(корпусът на 

тялото) 

 

 Изпълнява движения в различно 

темпо и ритям; 

 Изпълнява ритмични движения и 

игри на музикален фон; 

 Самостоятелно упражняване и в 

група изучаваните танцови 

елементи;  

 Умеят да изпълняват движения по 

зададен метрум; 

 

 

1.7.Танцови движения: 

1.8. Прибежка; 

1.9. Люш 

 Изпълнява леки бегомни стъпки (два 

последователни) 

 Умеят да изпълняват български хора 

в (2/4); 

 Умеят да изпълняват танца Ръченица 

 

 

1.10..Движения с 

музика: 

1.11 Ходене; 

1.12. Маршировка; 

1.13..Бягане; 

 Владее ритмични комбинации от 

танцови стъпки и движения; 

 Изпълнява различни видове ходене: 

На пръсти, на пети, подражателно с 

различен темп  

 



 

                 
 

 

2.ЗИМНИ ОБИЧАИ ОТ САМОКОВСКО 

2.1.Бъдни вечер  Изброява Зимни обичаи от 

самоковско 

 Как празнуваме Бъдни вечер в 

нашето семейство?  – елементи на 

обичая 

 

2.2Коледуване  Открива  елементи на обичая 

Коледуване 

 Разучава коледарска танц (Коледен 

Буенек) 

 Изпълнява ритмични движения, 

народни хора и танцови елементи с 

различен музикален съпровод 

 Импровизира танцови стъпки и 

комбинации от изученото. 

 

2.3. Коледуване  Изпълнява танци и хора съобразно 

българската традиция 

 Владее ритмични комбинации от 

танцови стъпки и движения; 

  

 

3.ФОРМИ И МЕТОДИ НА КРАЕВЕДСКО ИЗСЛЕДВАНЕ  

     3.1  „Топеница“ в  

          с. Драгушиново 

/Наблюдение/ 

 Наблюдава обичая 

 Открива и записва елементите на 

обичая 

 Записва  танци, характерни за 

обичая  

 Прави снимки 

 

3.2.„Топеница“  Разучава хоро от с. Драгушиново по 

избор 

 



 

                 
 

 Играят свободно народни хора и 

танци с различен музикален 

съпровод. 

4.ПРОЛЕТНИ ОБИЧАИ ОТ САМОКОВСКО 

4.1 Поклади  Изброява пролетни самоковски 

обичаи; 

 Запознава се с  елементите на обичая 

Поклади; 

 Разучава народни хора от 

самоковския край; 

 Импровизира танцови стъпки и 

комбинации от изученото. 

 

4.2.Поклади  Знае елементите на обичая Поклади; 

 Изпълнява разучената хора; 

 Интерпретират хора и танци в 

творчески тонцови комбинации. 

 Умеят да играят български народни 

хора от различни етнографски 

области. 

 

4.3.Благовец  Открива елементи на обичая 

Благовец; 

 Изпълява правилно разучените хора 

от самоковско и рефиона. 

 

4.4.Благовец  Използва знанията за пролетните 

обичаи в  състезание по групи; 

 Дава правилна оценка на собствено 

и чуждо изпълнени; 

  Изпълнява ритмични движения, 

народни хора и танцови елементи с 

различен музикален съпровод 

(вокален,тактуване,инструментален); 

 



 

                 
 

 Импровизира танцови стъпки и 

комбинации от изученото. 

5. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КРАЕВЕДСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

5.1. Народни танци  Издирва и записва самоковски 

народни танци на звуков носител; 

 Подрежда танците по тематика и 

предназначение; 

 Анализира структурата на танците; 

 Създава топ листа на записаните 

танци; 

 

5.2.Нродни танци с 

музикален съпровод 

 Представя информация за танц по 

избор; 

 Разучава  танци по избор от запис; 

 Представя старинни народни танци 

от самоковско. 

 

5.3. Обичаи  Знае самоковски обичаи; 

 Систематизира събраната 

информация за зимните и пролетни 

самоковски обичаи; 

 Изработва дневник за обичаите; 

 Използва снимков материал към 

съответните елементи. 

 

5.4.  Обичаи и народни 

танци 

 Планира наблюдение на летни 

самоковски обичаи; 

 Набелязва села за издирване и 

записване на стари народни танци от 

региона; 

 Изпълнява емоционално научените 

през годината танци. 

 

 



 

                 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА 

 

За нови знания и умения 50 % 

За упражнение 30 % 

За обобщение и затвърждаване на новите знания 14 % 

За диагностика на входното и изходно ниво 6 % 

 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ НА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ 

Обучението се осъществява във физкултурния салон или на терен. 

Знанията и уменията на учениците от пети клас се оценяват предимно чрез уменията за 

изпълнение на народни танци и систематизиране на краеветско изследване. Използват 

се практическа форма за проверка.  

                                                                               

 Изготвил: ………… 

 Ралица Струмина 

 


