УТВЪРЖДАВАМ : К.Маринова

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

СБОРНА ГРУПА 4 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.

№

Дата

1

28.ІХ02.Х

2

05-09
Х

3

12-16
Х

4

5
6

19-23
Х

26-30
Х

02-06
ХІ

Тема

Цели

• Да се припомнят основните
понятия
като: вяра в Бога, нуждата
Да говорим за Бога
от Божията благодат, как изразяваме
вярата си и др.;
• Да се припомни, че Бог е
Отец
на всеки човек, и че всеки носи
Вярата в Бога ни прави
образа Божий;
по-добри, силни и
• Да се затвърди, че с упование
щастливи
и надеждата в Господа ние сме подобри, силни, уверени и
последователни.
•
Да се разясни на учениците,
че
ние
християните
трябва да
Дарявам с любов
даряваме с любов, подражавайки на
Господа;
•
Да се разяснят Господните
слова: “Както искате да постъпват с
вас човеците, така и вие постъпвайте
с тях”.
• Да се затвърди, че чрез
Празници,
почитането на светците ние взимаме
посветени на
пример от тях и като ги призоваваме
християнските светци за молитвени застъпници ние
получаваме Божия благодат.
• Да се припомни същината на
Православната
Християнска вяра ;
С вяра дружно да живеем
• Да се изтъкне, че вярата в
Христа е и лична, и обществена чрез
нея всички можем да живеем в мир.
• Да се затвърди мисълта, че
Твоята обич ми е нужна Бог е Любов и че ние също трябва да
се любим един друг;
• Да се покаже, че без любов
човек не би бил човек.

4-ти клас

Забележки

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

№

7
8

Дата
09-13
ХІ

16-20
ХІ

9

23-27
ХІ

10

30.ХІ04.ХІІ

11

07-11
ХІІ

12

14-18
ХІІ

Тема

Цели

• Да се покаже, че Света Богородица
е
застъпница
пред своя Син за хората,
Света Богородица се моли
които я почитат и й се молят;
за нас
• Да се внуши благопочитание и
желание за молитвеното й застъпничество.
• Да се припомни житието на
Пресвета
Богородица;
Празници, посветени на
• Да се направи цялостен поглед на
Света Богородица
празниците, посветени на нея;
• Отново да се изтъкне нейното
величие с цел трайно формиране в
съзнанието.
• Да се направи обяснение на
молитвите към Света Богородица и
Молитви към Света
разликата им от тези към Господа;
Богородица
• Да се разкажат случаи на скоро
изпълнени молитви към Света
Богородица;
• Да се обяснят различните типове
икони
на Света Богородица и къде се
Икони на света
намират най-известните от тях;
Богородица
• Да се запознаят учениците с
извършването на чудеса чрез икони на
Света Богородица и да се дадат примери.
• Да се припомни същината на
светите икони;
• Да се покаже как светите икони
Иконите ни говорят
могат да изказват главното от събитието
или личността, нарисувани на тях;
• Да се покаже духовното
въздействие върху вярващите.
• Да се проследи цялостно живота на
Празници, посветени на Иисус Христос земята.

Иисус Христос - І

4-ти

Забележки

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

№

13

14

15
16

17

18

Дата
21-23
ХІІ

04-08
І

11-15
І

18-22
І

Тема

Цели

• Да се акцентира върху посъществените
моменти и събития от живота
Празници, посветени на
на Божия Син на земята, които се честват
Иисус Христос - ІІ
особено в Православната Църква.
• Да се създаде празнично настроение
за Рождество Христово.
• Да се даде представа, че Бог е
Бог се открива на хората непостижим и абсолютно съвършен, но Той
от любов към Своето творение са открива на
хората по различни начини;
• Да се даде първоначална представа за
начините, по които Бог се открива на хората;
• Да се даде цялостен поглед върху
Свещеното
Писание: същност, време на
Библията –
написване, автори и др.;
Свещено Писание
• Да се формира убеждението, че
цялото Свещено Писание е Боговдъхновено;
• Да се дадат знания за структората на
Стария Завет, за видовете книги, автори,
Старият Завет - І
време на тяхното написване;

25-28
І

Старият Завет - ІІ

01-05
ІІ

10-те Божий заповеди - І

• Да се разгледат по-подробно избрани
книги от Стария Завет;
• Да се формира убеждението, че
фокуса на Свещеното Писание на Стария
Завет е спасението на Божиите хора;
• Да се направи връзка между Стария и
Новия Завет.
• Разширяване и обогатяване на
знанията от 3-ти клас;
• Да се да се формира понятие за
християнски добродетели и да се осмислят;
• Да се насочат усилията за осмисляне
на добродетелите;

4-ти клас

Забележки

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

№

19

20
21
22
23
24

25

Тема

Дата
08-12
ІІ

15-19
II
22-26
II

-те

10

Божий заповеди - ІІ

Новият Завет
Новият Завет - II

01-05
III

Притчите на
Иисус Христос - І

08-12
III

Притчите на
Иисус Христос - ІІ
Православен календар

15-19
III
22-26
III

Мъченичеството
на Иисус Христос - І

Цели
• Да се разяснят задълженията към Бога
– І-ІV заповеди;
• Да се разяснят задълженията към
ближните – V-Х заповеди;
• Учениците да изградят личен поглед
върху отношението на човека към Бога и към
ближния.
• Да се запознаят учениците със
същината на Новия Завет и за какво и за кого
са написани;
• Да се запознаят с частите на Новия
Завет, авторите, отделите книги и времето за
написването им, език и др.
• Да се обясни смисъла на притчите на
Господ Иисус Христос;
• Да се разкажат и разяснят някои от
тях.
• Да се разкажат и разяснят и някои
други притчи на Господ Иисус Христос;
• Да се извади поука от тях.
•

Да се запознаят учениците с двата
годишни кръга на календара;
• Връзката на годишните кръгове с
живота на християните в бита.
• Да се припомни първопричината за
дълбоката повреда на човешката природа;
• Да се разясни, че човек сам себе си не
би могъл да изцери от първородния грях;
• Да се изтъкне необходимостта от
изкупване на човешкото грехопадение чрез
кръвта на единствено праведния – Божия
Син Иисус Христос;
• Да се припомнят събитията от
Лазарова събота до Възкресение Христово.

4-ти клас

Забележки

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

№

26

27

Дата

Тема

• Да се запознаят учениците по-подробно с
лицата
и подробностите около Възкресението
29-31
Мъченичеството
Христово;
IІІ
на Иисус Христос - ІІ
• Запознаване на учениците с написаното в
Свещеното Писание на Новия Завет за деня на
Възкресението Христово.
• Да се обясни същината и произхода на
Тайнствата в
тайнствата /исторически/
12-16 Православната Църква - І
•
Да се разгледат самите тайнства по отделно;
IV

28

19-23
Тайнствата в
IV Православната Църква-ІІ

29

26-30
ІV

30

31

32

Цели

03-07
V

10-14
V

17-21;
27-28
V

Ние сме различни
чеда на Бога
Светите апостоли проповедници

Начало на
Христовата Църква

Резерв

• Да се Да дадат примери на истинско и видимо
въздействие на Божията благодат чрез светите
тайнства.
• Да се разясни, че всеки човек е свободна
личност, защото Бог освен разум и чувства е дарил и
всеки със свободна воля
• Да се припомнят отделните категории на
Христовите последователи;
• Да се припомнят имената на 12те апостола;
• Да се разкаже за техния живот, дейност,
проповеднически пътувания и смърт.
• Да се запознаят учениците с библейския разказ
за основаването на Христовата Църква;
• Да се проследи историята на Църквата до наши
дни;
• Да се изведат доказателства и да се формира
представа за съвременната Православна Църква като
единствената истинска и благодатна Христова
Църква .

4 -ти клас

Забележки

