УТВЪРЖДАВАМ : К.Маринова

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

СБОРНА ГРУПА 3 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.

№

1
2

3
4

5

6

Дата
28.ІХ02.Х

Тема
Нашата вяра

Цели
• Припомняне и затвърждаване на
знанията за вярата на християнина от
наученото в 1 и 2 клас;
•

05-09
Х

12-16
Х
19-23
Х

26-30
Х

02-06
ХІ

Запознаване с честваното на този
ден
събитие;
Покров Богородичен
• Затвърждаване на представата за
Света Богородица като закрилница и
пазителка
• Да се предложат първоначални
знания
за Библията;
Библията разказва за
• Да се формира представа, че
Бога и хората
Библията е Слово Божие.
• Да се формира представата, че
Бог
е Творец на всичко видимо и
Сътворението на света
невидимо (ангелите и видимия свят);
• Да се оформи представата, че Бог
може да направи всичко, което пожелае,
че Той е сътворил целия свят и нас
самите.
• Запознаване със сътворението на
първите
хора от Бога;
Първите хора
• Запознаване с техния живот в рая;
• Запознаване с първоначалното
отношение на Бога към Адам и Ева;
• Запознаване с грехопадението и
следствията от него.
.
• Да се направи връзка между
Божията справедливост –
гордостта на дявола,
Вавилонската кула
възгордяването на човеците,
отпадането им от Бога и от
Неговото благоволение и
последствията от това;
• Запознаване с библейската
история с Вавилонската кула.

3-ти клас

Забележки

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

№

7

8

9
10

11

12

Дата
09-13
ХІ

16-20
ХІ

23-27
ХІ

30.ХІ04.ХІІ
07-11
ХІІ

14-18
ХІІ

Тема

Цели

• Да се изгради положително
отношение
към живота, съобразен с Божиите
Божията справедливост –
заповеди;
Ной
• Формиране на представата, че Бог е
добър и милостив, но и справедлив и иска
хората да живеят в любов и истина.
• Припомняне на важните моменти от
живота на Света Богородица;
Молим се на
• Припомняне на нейните добродетели,
Света Дева Мария
като: душевна чистота, всеотдайна вяра и
служение на Бога, смирение;
• Да се затвърди представата, че Света
Богородица е бърза молитвеница и
застъпница пред Господа за тези, които Й се
молят.
• Да се запознаят учениците с живота на
Свети Климент Охридски светеца;
• Да се възбуди почит към него;
25.11
• Да се акцентира върху делата му като
пример за подражание.
• Разясняване на наученото преди,
цялото
творение Божие е добро;
Милея за природата
• Разясняване, че човек е поставен от
Бога да владее и стопанисва природата
• Обогатяване на знанията и уменията,
придобити
от 1 и 2 клас;
За какво се молим
• Разширяване на представата за
молитвата и отношението към нея;
• Привеждане на примери, вкл. и от
лични преживявания.
• Припомняне и затвърждаване на
знанията
знанията за събитията около
Коледа - І
раждането на Иисус Христос;
• Изясняване на необходимостта и
смисъла от въплощението на Спасителя.

3 -ти клас

Забележки

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

№

13
14
15
16

17

18

Дата

Тема

21-23
ХІІ

Коледа - ІІ

04-08
І

Богочовекът
Иисус Христос - І

11-15
І
18-22
І

25-28
І

01-05
ІІ

Цели
• Разясняване на произхода и
смисъла на народните обичаи около
Рождество Христово;
• Създаване на празничност.
• Затвърждаване и разширяване
на представата за Иисус Христос
като Син Божий и Син Човеческий;

• Затвърждаване и разширяване
на
знанията за живота, делото,
Богочовекът
учението и мисията са Господ Иисус
Иисус Христос - ІІ
Христос;
• Да се запознаят учениците с
живота на светеца;
• Да се възбуди почит към
Свети Патриарх Евтимий
него;
• Да се акцентира върху делата
му като пример за подражание;
• Да се свърже с историята на
България.
• Изясняване на
Грижа се за близките си необходимостта от взаимопомощ;
• Изясняване на понятието
“ближен”;
• Запознаване на учениците с
притчата за Добрия самарянин
• Разяснение, че истинската
вяра
е в вярата в Господа и се
Вяра и суеверие
проявява само в общение с
Църквата;
• Разяснение, че суеверията и
лъжливите вярвания ни отклоняват
от Бога и са остатъци от мрачните
езически предхристиянски времена.

3-ти клас

Забележки

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

№

19

20

21

22

23
24

Дата
08-12
ІІ

15-19
II
22-26
II

01-05
III

08-12
III

15-19
III

Тема

Цели

• Да се запознаят учениците с 10-те
Божий заповеди;
• Да се формира представа за
10-те Божий заповеди - І
задълженията и греха към Бога и към човека;
• Да се насочат усилията за осмисляне
на добродетелите;
• Изясняване на задълженията към Бога
и
ближните;
10-те Божий заповеди - ІІ
• Учениците да изградят личен поглед
върху човешкото поведение и отношения.
• Да се създаде представа, че всички
хора
са чеда на Единия Господ Бог;
Обичам и помагам
• Господ обича всяко Свое чедо, всеки
човек;
• Във всеки човек Господ е оставил
Своя образ, обичайки другия и помагайки
му, ние го правим заради Господа.
.
• Да се припомнят разнообразните
добродетели,
с
които
са
просияли
Българските светци
различните български светци;
• Да се покаже силата на Православната
вяра на българския народ;
• Да се възбуди почит българските
светци.
• Да се покаже подвига на светците от
родния край, като по-подробно се
Светците в
разгледат житията;
моя роден край
• Да се обясни, че освен знайните има и
многочислено множество и незнайни светци.
• Да се обясни смисъла и значението на
От Лазаровден
възкресяването на Лазар и на Входа
до Великден - І
Господен в Иерусалим;
• Да се запознаят по-подробно
учениците с подбудите за предателството на
Иисус Христос и със самото деяние.

3-ти клас

Забележки

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

№

25
26

27
28

29
30

Дата

Тема

22-26
III

От Лазаровден
до Великден - ІІ

29-31
IІІ

Великден

12-16
IV

От Великден до
Възнесение - І

19-23
IV

Свети княз Борис

26-30
ІV

Помагам на
нуждаещия се

03-07
V
Учениците на
Иисус Христос

Цели
• Да се проследят по-подробно
събитията от залавянето на Господа,
обидите, съда, страданията, разпятието,
смъртта и погребението Му.
• Припомняне Възкресението
Христово, смисъла и значението му;
• Произход и значение на
народните обичаи на празника.
• Да се запознаят учениците с
явяванията на възкръсналия Иисус
Христос и поученията Му след
Възкресенето.
• 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 свърже с историята на
България
• Обяснение, че човек е слаб, ако е
сам и е без Бога и без ближни;
• Да се обясни, че помощта към
ближните е Божие дело и проява на
висша любов.
• Запознаване с различните
категории Христови последователи и
ученици;
• Запознаване с имената на 12-те
апостола;
• Създаване на представа за
Христовите ученици като достойни
разпространители на Слово Божие,
истински примери за подражание.

3-ти клас

Забележки

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

№

31

32

Дата

Тема

10-14
V

От Великден
до Възнесение - ІІ

17-21;
27-28
V

Резерв

Цели
• Да се запознаят учениците със
събитието на Възнесението Господне;
• Да се изясни смисъла и
значението му;
• Да се запознаят учениците със
заръките на Господ Иисус Христос.

3-ти клас

Забележки

