УТВЪРЖДАВАМ : К.Маринова

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

СБОРНА ГРУПА 2 КЛАС
ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - гр. ЛОВЕЧ
ЗА УЧЕБНАТА

2009 / 2010

ГОДИНА

ЧАСОВЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА - 32
ЧАСОВЕ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА - 1
ПРЕПОДАВАТЕЛ :
прот. ЛЮБОМИР КАЗАШКИ
УЧИТЕЛ ПО БОГОСЛОВИЕ
ОУ “Васил Левски” – гр.Ловеч, СИП “Религия”, учебна 2009 / 2010 год. 2 -ри клас

№

1
2

3

4

5

6

Дата
28.ІХ02.Х

05-09
Х

12-16
Х

19-23
Х

26-30
Х

02-06
ХІ

Тема

Цели

• Да се запознаят учениците със
Моята християнска вяра същината на нашата православна вяра
в Господ Иисус Христос;
• Да се дадат първи представи и
понятия за Бога и вярата в Него.
• Да се обясни
предназначението
на храма;
Храмът в
• Да се създаде интерес към
моя роден край - І
Божия дом;
Да се предизвика желание за редовно
посещение на храма;
• Да се запознаят учениците с
разнообразните добродетели, с които
Светците –
са просияли различните светци;
наши закрилници -1
• Да се възбуди почит към тях;
• Да се запознаят децата със
светците, чиито имена носят,
значението им и датите, на които
празнуват
• Запознаване със събитията
около
раждането на Света Дева
Родителите на
Мария;
Света Дева Мария
• Разглеждане на черти от
характера на нейните родители;
• Да се разкрие произхода и
смисъла на употребата на светите
икони;
Пред иконата - І
• Да се обясни разликата
идолопоклонството, поклонението
към Бога и почитането на светите
икони.
• Да се запознаят учениците със
Служителите в храма - І нуждата от обществена молитва и
богослужение;
• Да се запознаят и с различните
степени на свещенослужителите.

Забележки

ОУ “Васил Левски” – гр.Ловеч, СИП “Религия”, учебна 2009 / 2010 год.

№

7

8

9

10

11

12

Дата

Тема

09-13
ХІ

Свети Мина
11.11

16-20
ХІ

Бог е в
нас и около нас

23-27
ХІ

Света Екатерина
24.11

30.ХІ04.ХІІ

Света Варвара
04.12

07-11
ХІІ

Свети Стефан

14-18
ХІІ

Роди се Божи Син

Цели
• Да се запознаят учениците с
живота на светеца;
• Да се възбуди почит към
него;
• Да се неговата вяра като
пример истинска християнска вяра
• Да разкрие хармонията,
съвършенството и вездесъщието на
Бога;
• Да се изясни, че Бог е
оставил следа от Себе Си в целия
свят и затова той е прекрасен.
• 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 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
искрената му вяра и омразата на
някои хора към истината.
• Да се припомнят и затвърдят
знанията за събитията около
Рождението на Иисус Христос;

2-ри клас

Забележки

• Да се затвърди представата,
че Той е Син Божий и Син
Човечески
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№

13
14

15

16

17

Дата
21-23
ХІІ
04-08
І

Тема
Празнуваме
Бъдни вечер и Коледа

Чудесата на
Иисус Христос - І

11-15
І

Чудесата на
Иисус Христос - ІІ

18-22
І

Пред иконата - ІІ

25-28
І

Не лъжи

Цели
• Да се разучи смисъла народните
традиции около Рождество Христово;
• Да се създаде празничност.
• Затвърждаване на представата,че
Иисус Христос не е обикновен човек, а Бог;
• Първо пряко запознаване със
Свещеното Писание на Новия Завет, като се
прочете пасаж с едно от чудесата на
Господа;
• Да се акцентира върху предимството
на духовното пред материалното;
• Да се затвърди представата за
всемогъществото на Божия Син, като се
прочете друг пасаж от Новия Завет с
извършено Негово чудо.
• Да се припомни произхода и смисъла
на употребата на светите икони;
• Да се запознаят учениците накратко с
историята на употребата на светите икони в
Православната Църква;
• Да се затвърди почитанието на
светите икони с пример на извършено чрез
тях чудо.
• Изясняване на понятието за истина и
че Сам Бог е истина;
• Да се разкрие произхода на лъжата;
• Да се запознаят учениците с Божията
заповед.

2 -ри клас

Забележки

18

01-05
ІІ

Почитай
баща си и майка си

• Да се изясни нуждата и смисъла от
почитане на родителите и началниците;
• Да се формира чувство на
благодарност.
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№

19

20

21

22

23
24

Дата

Тема

08-12
ІІ

Простено - прости

15-19
II

Свети Теодор Тирон

22-26
II

Уповавам се на Бога

01-05
III

Доброто в мен

08-12
III

Чудесата на
Света Дева Мария - І

15-19
III

Чудесата на
Света Дева Мария - ІІ

Цели
• Да се разкрие силата на любовта
и прошката;
• 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
• Да се запознаят учениците с
житието на Свети Теодор Тирон;
• Да се доразвие представата за
твърдостта и силата на вярата в Господ
Иисус Христос, проявена от светите
мъченици.
• Да се покаже и внуши
представата, че Бог е всемогъщ
Помощник;
• Да се установи необходимостта
от Божието благословение за нашите
дела;
• Да се дадат знания, че Бог е
любов и човекът е Негов образ;
• Да се обясни, че същността на
човека е в доброто и в добрите дела.
• Да се разшири представата за
особената мисия на Света Дева Мария;
• Да се приведе пример за силата
на нейното молитвено застъпничество.
• Да се запознаят учениците с
живота на Богородица след
Възкресението Христово;

2-ри клас

Забележки

• Да се приведе пример за силата
на нейното молитвено застъпничество.
ОУ “Васил Левски” – гр.Ловеч, СИП “Религия”, учебна 2009 / 2010 год.

№

25

26

27

28

29

Дата
22-26
III

29-31
IІІ

12-16
IV

19-23
IV

26-30
ІV

Тема

Цели

• Разкриване на събитията,
предхождащи тежките страдания и
Да празнуваме
кръстната смърт на Спасителя;
Великден - І
• Изясняване на саможертвената
любов на Божия Син към падналото
човечество.
• Разкриване на тежките страдания
и
кръстната
смърт на Спасителя;
Да празнуваме
• Да се затвърдят знанията за
Великден - ІІ
Възкресението на Христос и да се
разкаже за Неговите явявания след това.
• Да се обясни предназначението
на храма;
Храмът в
• Да се създаде интерес към Божия
моя роден край – ІІ
дом;
Да се предизвика желание за редовно
посещение на храма;
• Да се припомнят различните
степени на свещенослужителите в
Служителите в храма - ІІ Църквата;
• Да се запознаят първоначално
учениците с произхода и
наименованията на църковните одежди
и техните различия при различните
степени на свещенослужителите.
• Първоначално запознаване с
творчеството
на Бога;
Прави добро
• Формиране на убеждението за
подражаване на Бога в
добротворчеството и отношението към
ближните.
• Да се запознаят учениците с

2 -ри клас

Забележки

30

№

31

32

03-07
V

Дата

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
ОУ “Васил Левски” – гр.Ловеч, СИП “Религия”, учебна 2009 / 2010 год.

Светците –
наши закрилници – ІІ

Тема
Празнуваме в храма

10-14
V
17-21;
27-28
V

Резерв

Цели
• Да се обясни смисъла на
празниците, почитането им и
свързаните с тях богослужения;
• Да се формира нагласа за
отделяне на време за Бога.

2-ри клас

Забележки

