УТВЪРЖДАВАМ : К.Маринова

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ПО СИП “РЕЛИГИЯ”
-ви

СБОРНА ГРУПА 1 КЛАС
ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - гр. ЛОВЕЧ
ЗА УЧЕБНАТА

2009 / 2010

ГОДИНА

ЧАСОВЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА - 31
ЧАСОВЕ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА - 1
ПРЕПОДАВАТЕЛ :
прот. ЛЮБОМИР КАЗАШКИ
УЧИТЕЛ ПО БОГОСЛОВИЕ
ОУ “Васил Левски” – гр.Ловеч, СИП “Религия”, учебна 2009 / 2010 год.

1-ви клас

№

1
2

3
4

5

6

Дата

Тема

28.ІХ02.Х

Аз съм християнче

05-09
Х

Света Петка

12-16
Х

Свети Иван Рилски

19-23
Х

Свети Димитър –
Димитровден

26-30
Х

Храмът –
дом Божий -І

Цели
• Да се запознаят учениците със
смисъла на думата “християнин”;
• Да се дадат първи представи за Бога и
за Неговия Син Иисус Христос
• Да се запознаят учениците с живота на
светицата;
• Да се възбуди почит към нея;
• Да се нейната вяра като пример
истинска християнска вяра.
• Да се запознаят учениците с живота на
светеца;
• Да се възбуди почит към него;
• Да се акцентира върху делата му като
пример за подражание.
• Да се запознаят учениците с живота на
светеца;
• Да се възбуди почит към него;
• Да се предизвика интерес към
народната почит на християнските празници.
• Да се обясни предназначението на
храма;
• Да се създаде интерес към Божия дом;
• Да се предизвика желание за редовно
посещение на храма;

• Да се създаде представа за ангелския
02-04; Свети Архангел Михаил – свят и за ангела - пазител;
• Да се даде за пример верността и
10-13
Архангеловден
послушанието на светия архангел към Бога;
ХІ
• Да се дадат някои понятия, свързани с
доброто и злото и връзката им с човека.
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Забележки

№

7
8

9
10

11

12

Дата
16-20
ХІ

23-27
ХІ

Тема
Въведение Богородично

Молитвата –
разговор с Бога - І

30.ХІ04.ХІІ

Свети Николай
Чудотворец –
Никулден

07-11
ХІІ

Светците –
Божий хора

14-18
ХІІ

Витлеемската звезда

21-23
ХІІ

Рождество Христово –
Коледа

Цели

Забележки

• Да се дадат на учениците първи
сведения за Света Богородица;
• Да се запознаят със събитието;
• Да се подчертае величието на нейното
смирение, послушание и вяра в Бога.
• Да се създаде представа за молитвата и
смисъла от нея;
• Да се научат децата да се молят от
сърце;
• Да се развива потребността от връзка с
Бога чрез молитвата.
• Да се запознаят учениците с живота на
светеца;
• Да се възбуди почит към него;
• Да се предизвика интерес към
народната почит към християнските празници.
• Да се разкрие величието на
християнския живот;
• Да се разкрие как вярата в Господа
може да води хората към Бога, съвършенството
и любовта.
• Да се въведат учениците в
необходимостта от вяра, последователност и
постоянство в следването на повелите на
Господа;
* Да се даде пример за това с разказа за
Източните мъдреци, които следвали
Витлеемската звезда.
• Да се запознаят учениците със
събитията около Рождението на Божия Син;
• Да се разясни значимостта на
събитието;
• Да се разкрие смисъла на посрещането
на празника;
• Да се създаде празничност
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1-ви клас

№

13

14

15

16

17
18

Дата
04-08
І

11-15
І

18-22
І

25-28
І

Тема

Цели

Богоявление

• Полагане на основни понятия за
Светата Троица;
• Разкриване на едно важно събитие от
живота на Иисус Христос;
• Обяснение на необходимостта от
кръщение за всеки човек

Ивановден

Моят светец –
моят Именден

Вярата в Бога ни прави
добри и силни

01-05
ІІ

Света Дева Мария –
Божията майка

08-12
ІІ

Прошка –
Сирни заговезни

Забележки

• Да се запознаят учениците с живота
и мисията на Божия пророк;
• Да се даде като пример на
праведност;
• Да се покаже дълбоката връзка на
Православната вяра с бита на народа.
• Да се запознаят учениците с
разнообразните добродетели, с които са
просияли различните светци;
• Да се възбуди почит към тях;
• Да се запознаят децата със светците,
чиито имена носят, значението им и датите,
на които празнуват.
• Където има вяра в Бога и любов
Неговото име, там злото отстъпва;
• Всесилният Господ дава сили и на
вярващите в Него.
• Да се разясни защо Бог е избрал
Света Дева Мария за майка на Своя Син;
• Да обърне внимание на
послушанието и другите добродетели на
Божията майка.
• Да се разкрие, че няма любов без
прошка;
• Да се покаже, че всеки има нужда от
прошка от Бога и от ближните и да има сила
да я даде;
• Да се покаже, че любовта покрива
всичко.
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1-ви клас

№

Дата

19

• Да се покаже, че Бог засвидетелства за
15-19 Бог подкрепя праведните Себе Си и чрез чудесата, които прави по
молитвите на праведниците.
II

20

21

22
23
24

25

Тема

Цели

Забележки

и прави чудеса - І

• Да се покаже основата и същността на
доброто
и любовта – Всемогъщият Господ Бог;
22-26 Доброто побеждава злото
•
Да
се дадат първи понятия за злото, като
II
липса на Божествена любов и благодат;
•
• Да се дадат знания за устройството на
православния
храм;
01-05
Храмът –
• Да се създаде интерес към Божия дом;
III
дом Божий - ІІ
• Да се предизвика желание за редовно
посещение на храма
• Да се обясни на учениците за
Божественото
и човешкото естество на Иисус
08-12
Иисус Христос –
Христос.
III

Син Божий - І

15-19
III

22-26
III

29-31
IІІ

Благата вест –
Благовещене

• Да се запознаят учениците с евангелската
история на Благовещението на Света Дева
Мария от свети Архангел Гавриил;
• Да се разкрие смисъла на Благата вест.

Цветница

• Да се запознаят учениците с евангелското
събитие “Вход Господен в Иерусалим”;
• Изяснавяне на представата за Христос
като Небесен Цар и Спасител на човечеството.

Христос воскресе –
Великден

• Да се запознаят учениците с най-великото
събитие висторията на човечеството –
Възкресение Христово – Великден;
• Обясняване на неговото значение;
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1-ви клас

№

26

27

28

Дата
12-16
IV

19-23
IV

26-30
ІV

29

03-07
V

30

10-14
V

31

17- 21
V

Тема

Цели

• Да се създаде представа за
молитвата и смисъла от нея;
Молитвата –
• Да се научат децата да се молят от
разговор с Бога - ІІ
сърце;
• Да се развива потребността от
връзка с Бога чрез молитвата
• Да се приучат учениците към
смирено и почтително поведение в храма;
Как да се държим
• Да се затвърди потребността от
в храма
общуване с Бога;
• Да се обясни нуждата от еднаква
молитвена насоченост и поведение по
време на богослужение
• Да се покаже, че основното за
християните
е дълбоката им вяра в Господ
Бог подкрепя праведните
Иисус Христос и спазването на Неговите
и прави чудеса - ІІ
заповеди и повели;
• Господ не оставя тези, които вярват
в Него и му се уповават.
• Да се запознаят учениците с житието
на светия Великомъченик;
Свети Георги
• Да се възбуди почит към него;
Победоносец
• Да се изведе пример за вяра и
отстояване на ценностите на християите.
• Да се запознаят учениците накратко
с
живота
на светците;
Светите братя
• Да се обясни Божието дело на
Кирил и Методий
светите братя и неговия смисъл;
• Да се затвърди почитта към светите
братя и оставеното от тях.
•

Резерв

Забележки

