Помагало за учителя
по Религия-Православие
(православно вероучение)
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Помагалото за учителя по Религия – Православие, 1 клас, предлага
разработени урочни единици по предмета, които са приложими както за програмата
на неделните училища, така и за свободноизбираемата подготовка в
общообразователните училища.
При написване на уроците са използвани преимуществено методическите
указания и годишното разпределение от Методическо помагало за учителя по
Религия – Православие на Недка Чолакова, одобрено от Епархийския съвет на
Пловдивска митрополия.
За удобство учебното съдържание е разпределено по класове, но те по-скоро
трябва да се възприемат като нива. Например първо ниво може да бъде базисен курс
за по-късна възраст, ако липсват познания в тази област. От друга страна, добре е
обучението да започне в начална степен, защото опитът показва, че заетостта в погорните класове е голяма и интересите на учениците са съсредоточени към
овладяване на общообразователните предмети и подготовка за предстоящото
кандидатстване в по-горна образователна степен.
Помагалото за учителя съдържа номерирани всички уроци, съпроводени с
месечно тематично разпределение. Към всеки урок са предвидени подходящи
занимателни задачи и приложения, които лесно могат да бъдат копирани.
Уроците са онагледени основно с икони и иконни изображения с цел
свикването на децата с тази неотменна страна на православната традиция.
Предложените урочни единици сумират опита от обучението в неделното
училище в църквата „Свети Димитър“, както от провежданото три години като
извънкласна форма обучение на групи ученици (2- 4 клас) от СОУ „Васил Левски“ в
град Хасково.
Използваме названието Религия-Православие като технически термин и се
дистанцираме от възможните дискусии за името на предмета (Религия-Православие,
Вероучение, Благонравие), като се фокусираме върху съдържанието.
Изготвили: Л. Борисова – учител
А. Кильова – богослов
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1 срок
Тематично разпределение
1 клас, месец октомври
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Методически
единици
1 Уводен

урок

2 Иисус

Христос

3 Света Дева

Мария –
Божията
майка

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиознообразователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

м.X
I седм.

Уводна
беседа

Разкриване на
религиознопознавателните
възможности на децата,
формирани от различни
източници в
предучилищната възраст отправна точка за
бъдещата работа в
часовете по религия.

Да запалим
пламъчето на
духовността у
децата.

Бог,
вяра,
любов.

м.X
II седм.

Нови
знания

Формиране на най-обща
представа за Иисус
Христос като Бог и човек и
като Спасител на света.

Бог е Любов.

Иисус
Християнин,
Христос,
християнство,
Бог, Господ. религия.

м.X
Нови
III седм. знания

Изграждане на представа
за света Богородица като
майка на Иисус Христос и
събуждане на религиознонравствени чувства.
Формиране на най-обща
представа за светците.
Изграждане на почит към
Бога, действал в свети
Йоан Рилски.

Божията
Майка –
покровителка
на всички
хора.
Да почитаме
светците като
наши
застъпници
пред Бога.

Света Дева
Мария,
света
Богородица

Рождество
Богородично,
Успение
Богородично.

Светец,
Божи човек.

Благочестие,
праведен живот,
чудотворец,
поклонение.

Изграждане на почит към
подвига на светицата.

Вярата в Бога Светица,
ни прави
Петковден.
добри и
силни.

4 Светците –

м.X
Нови
Божии хора. IV седм. знания

Свети Йоан
Рилски
Чудотворец
5 Света
Петка,
Петковден

м. X
V седм.

Нови
знания

Основни
термини,
представи и
понятия
Иисус Христос,
света
Богородица,
Младенец,
храм (църква).

Праведница,
лечителка,
божествена
света литургия.
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1 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Уводен урок“, м. октомври

Уводен урок
Деца, нека чуем едно стихотворение:
Когато детето започне да срича
то думата „мама” първо изрича,
че живот му е дала мама
и своята обич голяма.
Но кой сътворил е света –
със слънце, звезди и луна?
И тази прекрасна земя,
човека, животните, всички цветя?
Нека знаем деца,
че Бог е създал човек и света
и като баща за нас е готов
да се грижи с много любов.
Какво знаем за Бога и Божията майка? Деца, ние знаем, че има Бог и Той е
нашият Създател. Той е създал света и човека с много любов. Знаем също, че преди
повече от 2000 години Бог се родил на земята като човек.
Коя е Божията майка? – Божията майка е света Дева Мария, която наричаме
също Богородица, защото родила Бога. Всички с името Мария са кръстени на
Божията Майка – затова името Мария е толкова често срещано.
Най-хубавите празници са посветени на Бога и вие с вашите родители ги
посрещате с радост всяка година. Кои са тези най-големи празници? – Коледа и
Великден.
Какво се случило на Коледа? – Тогава се е родил нашият Бог Иисус Христос. Поправилно е Коледа да се нарича Рождество Христово, защото тогава се е родил Иисус
Христос. Всички знаете разказа за Рождество. Нека си го припомним:
Когато наближило времето да се роди Иисус Христос, света Дева Мария и
старецът Йосиф, който се грижел за нея, отишли в една пещера, където пастири
прибирали стадата си. Щом се родил Иисус, майка Му Го повила в пелени и Го
положила в яслите, където слагали сено за животните. А в небето над пещерата
засияла ярка звезда. Тя не била обикновена звезда, тя била чудна звезда, която
показвала това невероятно събитие – Рождението на Младенеца Иисус. Младенец
означава кърмаче, съвсем малко дете.
На Рождество Христово ние украсяваме елха, а на върха слагаме звезда като
спомен от това радостно събитие.
Какво знаем за храма (църквата)? Храмът, който наричаме още църква, е
посветен на Бога и се нарича Божий дом.
Какво има в църквата, защо отиваме там? – В църквата са нарисувани образите
на Иисус Христос, на света Богородица и на много светци, там палим свещи и се
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молим. Ние знаем, че Бог е жив и макар невидим, всичко вижда и чува и щом Го
помолим от сърце, ще изпълни молитвата ни.
През тази учебна година ви предстои да научите много неща за нашия Бог, за
Неговата майка, за светците и за църквата.
Въпроси към урока:
1.Кой е нашият Създател?- Бог.
2.Коя е Божията майка? – света Дева Мария, Богородица.
3.Кои са най-големите празници, посветени на Бога? – Рождество Христово и
Великден.
4.Защо отиваме в църквата? – да се помолим на Бога, да запалим свещи.
Методически насоки за учителя: В първите уроци изграждаме най-обща
представа за Бог като Създател на света и човека. В 1 клас все още не въвеждаме
понятието Света Троица, тъй като се съобразяваме с евентуално нулево базисно ниво
на децата. Изтъкваме факта, че Бог се е родил на земята като човек от света Дева
Мария, без да въвеждаме все още понятието Божи Син.
След 8 урок „Първите хора. Нарушаване на Божията заповед“ въвеждаме
понятието за Господ като Спасител на човечеството.
Надграждането на понятиято за Бог с представата за Трите Лица на Света
Троица, предвиждаме за втори клас при урока „Богоявление“.
При наличие на достатъчно ясни християнски представи и понятия обаче, още
тук може да се говори за Иисус Христос като Божи Син и Спасител, както и за Света
Троица, като е добре да засегнем този въпрос, когато децата се обучават на правилно
прекръстване (прочетете още в допълнителния текст „Правилно изобразяване на
кръстния знак“ след 11 урок, 1 клас и методическите насоки след 15 урок, 1 клас).
Задача: Децата да изслушат песента „Кой направил е цветята?” (поместена в
Картинно помагало) по текст на Константин Величков и да я изпеят заедно. Текстът
към песента е осъвременен и много подходящ и лесен за запомняне:

Кой направил е цветята
Кой направил е цветята?
Кой с росица ги пои?
Кой им даде аромата?
Кой ги с краски украси?

Всичко Ти направи Боже,
Ти си всичко наредил.
Птичката да литне може,
че крилца си й дарил.

Мравчицата кой научи
да си сбира семенца
и пчелата мед да смуче
от красивите цветя?

Ти направи небесата,
светлината и нощта.
Тебе славят на земята
и най-малките неща!

Кончето да тича волно
из зелените поля,
слънчицето да изгрява,
да залязва след това.

Всеки ден те славя, Боже,
с блага дума на уста!
Всеки ден Ти казвам, Боже,
от сърце благодаря!
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Рождество Христово

Когато Богомладенецът Иисус Христос се родил,
Неговата майка - света Богородица, Го положила в ясла,
а над Него засияла чудната звезда.
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2 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Иисус Христос“, м. октомври
Въпроси за преговор:
1.Кой е нашият Създател?- Бог
2.Коя е Божията майка? – света Дева Мария, Богородица.
3.Кои са най-големите празници, посветени на Бога? – Рождество Христово и
Великден.
4.Защо отиваме в църква? – да се помолим на Бога, да запалим свещ.

Господ Иисус Христос
Кой е Иисус Христос? Иисус Христос е нашият Бог, Който преди много години
се родил като човек на земята, учел хората на добро и сторил много добри и чудни
дела, за да ни даде пример да живеем в разбирателство, да си прощаваме и да се
обичаме като братя. Затова казваме, че Бог е Любов.
А знаете ли името на Бога, което получил на земята? Той се наричал Иисус.
Самото име Иисус озназава „Бог спасява“. А другото име Христос показва, че това е
Бог, но дошъл в света, за да спаси хората от всяко зло.
Кога се родил Иисус Христос? - Бог се е родил преди повече от 2000 години. На
25 декември ние празнуваме Рождество Христово. Тогава всички с името Христо и
Християн и сходни на тези имена имат имен ден.
Бог е всемогъщ и върши чудеса. Бог е всемогъщ, Той е създал света и нас
самите. Той е не само Създател, но и Господар на вселената, която владее и
управлява, затова Го наричаме още и Господ. За него няма нищо невъзможно. Той
върши чудеса, които хората не могат да вършат.
Чували ли сте за някое чудо, извършено от Бога? (децата споделят)
Нека си припомним най-голямото чудо, което се случило на Великден. Както
знаете, нашият Бог бил намразен от злите човеци и разпънат на кръст. Той бил
погребан, но на третия ден възкръснал. Какво означава, че е възкръснал? –
възкръснал означава, че отново станал жив. Той се явил на своите ученици,
разговарял с тях и после се възнесъл на небето. Под небе се разбира невидимият
ангелски свят.
Ние знаем, че Иисус Христос е Бог, че е жив и макар невидим за нас, всичко
вижда и чува и е готов да ни помогне, когато Му се молим. Ние се наричаме
християни, защото вярваме в Господ Иисус Христос, готови сме да следваме
учението Му и сме кръстени в православната църква. Християнството е нашата
религия, нашата вяра.
Въпроси към урока:
1.Кога се родил Иисус Христос и кога празнуваме Рождество Христово? – родил
се преди повече от 2000 години, празнуваме Неговото Рождество на 25 декември.
2.На какво ни учи Бог? – да вярваме в Него, да се обичаме и да си прощаваме..
3.Кое е най-голямото чудо на Бога? – Той умрял, разпънат на кръст от злите
човеци, но след три дни възкръснал – станал отново жив.
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4.Защо ние се наричаме християни? – защото сме кръстени, вярваме в Господ
Иисус Христос и следваме учението Му.

Господ Иисус Христос

Господ Иисус Христос се родил на земята, за да избави
хората от зло и да ги поучи на добро.
Задача: Разгледайте иконата на Господ Иисус Христос и децата. Оцветете
приложението.
Методически насоки към учителя: Когато учителят постави задачата за
оцветяване на иконните изображения, трябва да обясни на децата, че не могат да
използват случайна подборка на цветовете. Цветовете в иконите имат символически
смисъл и затова е нужно да се спазват същите цветове, които са в оригинала. За целта
е предвидено „Картинно помагало“, което учителят трябва да предостави на голям
екран, ако е възможно, или да покаже цветната икона от „Помагало за учителя“.
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Господ Иисус Христос и децата

Иконата е копирана от www.gretchenjoanna.com

Знаете ли колко много Бог обича децата. Докато живял на земята, Той ги
събирал край Себе си, благославял ги и съветвал възрастните да не им пречат да
идват при Него.Точно децата го посрещнали най-тържествено в Йерусалим на
празника Цветница. Те с чистите си сърца разбрали, че посрещат Царя на царете –
Господ Иисус Христос. И днес Бог невидимо благославя децата, които Го почитат и
обичат и с вяра Му се молят.
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3 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Света Дева Мария –
Божията майка“, м. октомври
Въпроси за преговор:
1. Кога се родил Иисус Христос и кога празнуваме Рождество Христово? –

Господ се родил като човек на земята преди повече от 2000 години, празнуваме
Неговото Рождество на 25 декември.
2. На какво учи Бог хората ? – да вярваме в Него, да бъдем добри, да се обичаме и
да си прощаваме.
3. Кое е най-голямото чудо на Бога? – Той умрял, разпънат на кръст от злите
човеци, но на третия ден възкръснал- станал отново жив.
4. Защо ние се наричаме християни? – защото вярваме в Господ Иисус Христос и
следваме учението Му.

Света Дева Мария - Божията майка
Нашият Бог е невидим за нас, но Той е всемогъщ и прави чудеса. За Него няма
нищо невъзможно. Велико чудо е раждането Му сред хората като човек.
Животът на света Дева Мария. Родителите на света Дева Мария живяли в
малкия еврейски град Назарет. Те дълго време нямали деца и горещо молели Бога да
ги дари с чедо и обещали да го посветят на Бога. Бог чул молитвите им и се родила
малката Мария. Когато поотраснала те я завели в Йерусалимския храм и я оставили
там, където тя усърдно изучавала свещените книги и се трудела.
Град Назарет и град Йерусалим, както и всички места, свързани с живота на
Господ Иисус Христос се намират в Палестина, днешен Израел.
Света Богородица. Бог се родил като човек по чуден начин от света Дева
Мария, макар тя да била девица (момиче, девойка, която няма съпруг, мъж). Бог
избрал света Дева Мария за Своя майка, заради доброто ѝ сърце и силната ѝ вяра в
Бога. За това чудо тя е известена от ангел небесен, който се явил пред нея и ѝ
съобщил радостната вест. Света Дева Мария се удостоила с най-голямата чест - да
стане майка на всемогъщия Бог, затова е наречена Богородица.
Нашият Господ Иисус Христос израстнал под грижите на своята майка, която
дълбоко почитал. Той ѝ се покорявал като неин син. Господ направил първото си
чудо по нейна молба и настояване – на една сватба, когато свършило виното за
гостите, помолен от Своята Майка, Господ превърнал водата във вино за почерпка.
И до днес Бог изпълнява нейните молитви, с които тя се застъпва пред Него за
всички страдащи, болни и онеправдани. И както в земния си път Господ я слушал,
така още повече я слуша, откакто тя е на небето. Затова я наричаме небесна
покровителка на всички хора.
Ние познаваме света Богородица от многобройните икони, на които тя е
изобразена с Младенеца Иисус Христос. Във всеки храм има нейна голяма икона,
която стои пред олтара.
Кога почитаме Божията майка? Ние почитаме Божията майка в деня, когато се
родила - Рождество Богородично, 8 септември и в деня, когато починала - Успение
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Богородично, 15 август. През годината има и много други празници, посветени на
Божията майка.
Въпроси към урока:
1.Защо родителите на света Дева Мария обещали да я посветят в служба на
Бога?- те дълго нямали деца и се молели Бог да ги дари с чедо, което ще Му
посветят.
2.Кои са най-тържествените празници, посветени на Божията майка? –
Рождество Богородично на 8 септември и Успение Богородично на 15 август.
3.Защо е добре да се молим на света Богородица в храма и да имаме нейна икона
вкъщи? – защото тя ще ни помага в доброто и ще ни избавя от беди. Тя се моли на
Своя Син и наш Бог и както в земния си път Той я слушал, така още повече я слуша,
откакто тя е на небето. Затова я наричаме небесна покровителка на всички хора.
Задача: Разгледайте иконата, на която е изобразена историята за първото чудо
на Иисус Христос – превръщане на водата във вино, което Бог извършил по молба на
Своята майка. Запознайте се с иконата на Божията майка с Младенеца и оцветете
приложението.

Чудото на сватбата в Кана Галилейска – Господ превърнал
водата във вино по молба на Своята майка.
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Света Дева Мария и Божественият младенец

Иконата е копирана от www.behance.net
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Приложението е копирано от www.dreamland-bg.com
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4 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Светците – Божии хора. Свети
Йоан Рилски Чудотворец“, м. октомври
Въпроси за преговор:
1.Защо Богородица е покровителка на всички хора? – защото обича всички хора и
се моли на Господ за нас и както в земния си път Той я слушал, така още повече я
слуша, откакто тя е на небето.
2.Кои са най-тържествените празници, посветени на Божията майка? –
Рождество Богородично на 8 септември и Успение Богородично на 15 август.
3.Защо е добре да се молим на света Богородица в храма и да имаме нейна икона
вкъщи? – защото тя ще ни помага в доброто и ще ни избавя от беди.

Светците – Божии хора. Свети Йоан Рилски Чудотворец
Днес ще говорим за един светец, когото всички познавате. Той е небесен
закрилник на българския народ и го наричаме Рилски чудотворец. Кой е той?- Свети
Йоан Рилски, който е известен и като свети Иван.
Животът на свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски е роден през 9 век в малко
село в полите на Рила. Семейството му живеело благочестиво - почитали Бога,
ходели редовно на църква, помагали на бедните и възпитавали децата си във вяра и
добри дела. След смъртта на родителите си свети Йоан раздал на бедните това, което
имал и постъпил в манастир. Не след дълго напуснал манастира и решил да заживее
сам далеч от хората, за да посвети изцяло живота си на Бога.
Рила планина тогава била обрасла с буйни гори, където човешки крак рядко
стъпвал. Затова се наричала Рилска пустиня. Там именно се заселил свети Йоан
Рилски. Направил си колиба и заживял в усамотение и молитви към Бога. Хранел се
само с плодове и диви растения. Така преживял доста години.
Веднъж го видели овчари и мълвата за него се разнесла сред хората. Мнозина
започнали да идват при него за помощ и съвет. Заради неговия праведен живот, Бог
му дал сила да върши чудеса. С Божията помощ той изцерявал болни, давал мъдри
съвети на хората, молел се за тях.
За да се усамоти, той се преселил в една пещера на високо и трудно достъпно
място като понасял много лишения. Славата му достигнала до тогавашния цар Петър,
който пожелал да го види. Но смиреният Йоан отклонил това предложение и върнал
скъпите подаръци на царя. Но цар Петър, който също е светец, желаел свети Йоан
винаги да се моли за българския народ.
Животът и чудесата на свети Йоан подтикнали мнозина да заживеят край него и
да му подражават. Събрали се монаси, негови последователи и направили малък храм
в близост до мястото, където живял светеца. По-късно бил построен и сегашния
Рилски манастир.
Светците – Божии хора. Светците водят праведен живот според Божиите
заповеди, те са Божии хора, Божии приятели и Бог им дава сили да вършат чудеса и
да помагат на хората. Такъв е и свети Йоан Рилски.
Животът на свети Йоан Рилски е труден и непонятен за много от нас,
съвременните хора, които се стремим към удобства и материални придобивки. Сам
свети Йоан Рилски предупреждава своите последователи, че такъв живот не може да
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води всеки. Бог го запазил от природните стихии, от дивите зверове, дал му сили да
върши чудеса и да помага на хората, а след неговата смърт запазил тялото му
непроменено.
Светците са наши застъпници пред Бога. Застъпници ще рече, че те умоляват
Бога да изпълни нашите добри желания, а Той чува техните молитви, защото те са
Божии приятели.
Празникът, посветен на свети Йоан Рилски. Църквата празнува паметта на
свети Йоан Рилски на 19 октомври. Хиляди хора се стичат в църквите. Много хора
идват в Рилския манастир на поклонение. В храмовете иконата на светеца се украсява
с цветя и венци и се служи празнично богослужение като израз на всенародна почит
към небесния покровител на българския народ, който по чуден начин ни пази от
много беди.
Въпроси към урока:
1.Къде и кога се родил свети Йоан Рилски? Какво било неговото семейство?–
свети Йоан се родил в малко българско село в полите на Рила през 9 век.
2.Как свети Йоан посветил живота си на Бога? – той се усамотил да живее в
Рилската пустиня в лишения и непрестанна молитва.
3.Кои хора са светци, какъвто е и свети Йоан Рилски? – Светците водят праведен
живот според Божиите заповеди, те са Божии хора, Божии приятели и Бог им дава
сили да вършат чудеса и да помагат на хората.
4.Кога е празникът, посветен на свети Йоан Рилски? – Празникът на светеца е на
19 октомври и ние го отбелязваме много тържествено.
Задача: Опитайте се да разкажете накратко за живота на свети Йоан Рилски
Чудотворец. Разгледайте иконата, която е окръжена с нарисувани събития от неговия
живот и чудеса след неговата смърт. За кои от тях сте чували, за кои искате да
разберете повече? На иконата е изобразен и Рилския манастир. Ходил ли е някой от
вас? Разкажете за това пътуване. Оцветете приложението.
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Свети Йоан Рилски Чудотворец
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5 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Света Петка“, м. октомври
Въпроси за преговор:
1.Къде и кога се родил свети Йоан Рилски? – в малко българско село в полите на
Рила през 9 век.
2.Как свети Йоан посветил живота си на Бога? –усамотил се да живее в Рилската
пустиня в лишения и непрестанна молитва.
3.Кои хора са светци?– Светците са угодили с живота си на Бога и са Божии хора, на
които Бог дава сили да вършат чудеса и да помагат на хората.
4.Кога е празникът, посветен на свети Йоан Рилски? – Празникът на светеца е на
19 октомври и ние го отбелязваме много тържествено.

Света Петка. Петковден
Животът на света Петка. Света Петка е родена през 11 век в българско
семейство, което живеело в малък град на брега на Мраморно море.
Името ѝ било Параскева, което на български значи Петка. От малка тя редовно
ходела на църква със своите родители. Слушала с внимание на какво ни учи Бог и с
усърдие всичко изпълнявала. Особено помагала на бедните, дори веднъж на излизане
от църква тя подарила на бедняк скъпата си връхна дреха.
След смъртта на родителите си раздала наследеното имущество на бедните и се
посветила на Бога като заживяла в един манастир. По-късно се заселила край река
Йордан на пусто място, където живяла в усамотение и молитви към Бога (река
Йордан се намира в Палестина, днешен Израел – в земите, където се родил и живял
като човек Господ Иисус Христос).
Света Петка живяла праведно и според Божиите закони. Починала на преклонна
възраст в родния си град, където се върнала по Божия воля. След години тялото ѝ
било намерено непроменено и благоуханно. Много хора дошли да се поклонят пред
светицата и много чудеса се случвали. Слепи проглеждали, неми проговаряли,
парализирани прохождали.
За света Петка узнал тогавашният български цар Иван Асен II и наредил тялото ѝ
да бъде пренесено в някогашната ни столица Велико Търново, където се случили още
много чудеса. По време на османското владичество тялото на светицата било
пренасяно няколко пъти в различни страни и днес се намира в Румъния.
Празникът, посветен на света Петка. Паметта на света Петка се чества на 14
октомври - Петковден, когато в православните храмове се служи празнично
богослужение и християните се събират, за да отправят молитва към светицата, която
не спира да моли Бога за всички нас.
И ето - вече хиляда години нашата небесна покровителка света Петка помага на
всички, които я почитат и с вяра ѝ се молят.
Света Петка е известна с името света Петка Българска, заради произхода ѝ, а
също света Петка Търновска, заради това, че тялото ѝ останало над 2 столетия във
Велико Търново. Има и други светици със същото име, но паметта им отбелязваме на
други дати.
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Въпроси към урока:
1.Кога и къде се родила света Петка?- света Петка се родила през 11 век в малък
град на Мраморно море в семейството на българи.
2.Как посветила тя живота си на Бога? – раздала наследството си на бедните,
заживяла в манастир, а после отишла на пусто място край река Йордан, където
живяла в усамотение и молитви към Бога.
3.Защо я наричаме светица? – защото живяла праведно, според Божиите заповеди,
тялото ѝ останало непроменено след смъртта й, а по молитвите ѝ стават много
чудеса.
4.На кой ден честваме паметта на света Петка и как? – честваме паметта й на 14
октомври с Божествена света литургия в храма, където отиваме да запалим свещ и се
помолим на светицата да се застъпи за нас пред Бога.
Задача: Опитайте се да разкажете накратко за живота на света Петка.
Разгледайте иконата на светицата и оцветете приложението.
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Света Петка

Икона на света Петка от Клисурския манастир - източник www.commons.wikipedia.org
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Тематично разпределение
1 клас, месец ноември

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Методически
единици

Месец
Седми
ца

Вид на Религиозноурока образователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

6 Ангелският
свят. Свети
Архангел
Михаил,
Архангеловден
7 За света и
Бога като
негов
Творец

м.XI
I седм.

Нови
знания

Светите
ангели ни
помагат в
трудни
моменти.

Ангел,
Ореол, святост,
Архангел,
ангели, небесни
Архангел
жители.
Михаил,
Архангеловден

8 Първите
хора.
Нарушаване
на Божията
заповед.
9 Въведение
Богородично
– ден на
християнско
то семейство
и
православна
та младеж

м.XI
Нови
II седм. знания

м.XI
III
седм.

Нови
знания

м.XI
IV
седм.

Нови
знания

Разказ за ангелите, като
невидими духовни
същества.

Разкриване величието на
Божието творение. Усет
към красотата и
съвършения порядък в
света. Разказ за
сътворението.
Разказ за живота на
първите хора в рая и
нарушаването на Божията
заповед.

Бог – Творец
на небето и
земята, на
всичко
видимо и
невидимо.
Нарушаване
то на
Божиите
заповеди е
грях.
Разкриване на понятието
Да извървим
”въведение” и значението
пътя до
на празника в живота на
храма по
всеки християнин.
примера на
Възпитание в любов и
света
уважение към членовете на Богородица.
семейството.

Основни
термини,
представи и
понятия

Отец,
Вседържител,
Творец.

Сътворение,
творчески план,
творчески дни.

Адам и Ева,
рай, Божия
заповед, грях.

Райска градина,
изгонване от
рая.

Света
Богородица,
Въведение.

Семейство,
уважение,
почит.
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6 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Ангелският свят. Св. Архангел
Михаил, Архангеловден“ м. ноември
Въпроси за преговор:
1. Кои хора са светци? – Светците водят праведен живот според Божиите
заповеди, те са Божии хора, Божии приятели и Бог им дава сили да вършат
чудеса и да помагат на хората.
2. Коя българска светица почитаме на 14 октомври? - на 14 октомври честваме
паметта на света Петка Българска, която посветила живота си на Бога.
3. Кой светец почитаме на 19 октомври?- почитаме свети Йоан Рилски
Чудотворец, който е покровител на българския народ.
4. Как Бог прославил своите угодници света Петка и свети Йоан Рилски? –
Бог ги приел за Свои приятели и им дал сила да вършат чудеса, а телата им
остават непроменени след смъртта им.

Ангелският свят. Свети Архангел Михаил,
Архангеловден.
Бог е Творец на ангелите и на хората. Ангел значи “вестител”. От разказа за
Рождество Христово знаете, че ангели известили на пастирите в полето за раждането
на Иисус Христос.
Ангелите – добри духове, служители на Бога. Ангелите са невидими за нас.
Наричаме ги добри духове или добри сили, защото помагат на хората в трудни
моменти. Изобразяват ги с ореол, заради тяхната святост, както и с крила, защото се
движат мълниеносно в изпълнение на Божията воля.
Ангелите са служители на Бога и изпълняват неговите заповеди. Както в
човешкото общество различните хора изпълняват различни служби, тъй и ангелите
изпълняват различни служби в Божието царство.
Ангел пазител. Всеки християнин получава от Бога Ангел пазител, който го
съпътства през живота. Той му внушава спасителни мисли, помага му в доброто и го
предпазва от зло. Ние трябва да се молим всеки ден на Ангела пазител да ни закриля.
Зли духове. Освен добри сили, има и зли сили. Всички ангели били създадени от
Бога добри. Един от първите ангели, най-приближен до Бога, се възгордял,
разбунтувал се срещу Бога, увлякъл и много други ангели и всички те се отделили от
Бога. Тези ангели мразят Бога и хората и вършат само зло. Те се наричат паднали
ангели или зли духове, демони, бесове. Предводителят им е сатана, наречен още
дявол или лукавият.
Архангели. Всички ангели, които останали верни на Бога, продължават да Му
служат и да помагат на хората. Началниците на ангелите се наричат Архангели. На
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Църквата Божия са известни седем Архангела, които винаги стоят пред престола на
Господа.
Свети Архангел Михаил е началник на небесната войска от ангели в борбата със
злите сили. Църквата е отредила празник на свети Архангел Михаил и на всички
ангели на 8 ноември всяка година.
Въпроси към урока:
1.Какви същества са ангелите? – Ангелите са невидими за нас духовни същества.
Те са добри сили, които служат на Бога и помагат на хората.
2.Как се наричат падналите ангели и техният предводител? – падналите ангели се
наричат демони или бесове, а техният началник е наречен сатана (дявол, лукавият).
3.Кои ангели са наречени Архангели? – Те са началници на ангелите.
4.Какъв началник е Архангел Михаил? – Той е началник на небесната войска на
ангелите, която се бори със злите сили.

Иконата е копирана от www.vozd.in.rs

На иконите ангелите се изобразяват с ореол, заради тяхната святост,
и с криле, защото се движат мълниеносно в изпълнение на Божията воля.
(Освен ангелите, с ореоли се изобразяват Бог, Божията майка и светиите.)
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Задача: Гледайте презентацията „Ангелският свят”, за да научите за невидимия
свят на ангелите и разберете как се изобразяват ангелите на иконите. Направете
макет на ангел, като използвате приложението.
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7 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „За света и Бога като негов
Творец“, м. ноември
Въпроси за преговор:
1.Какви същества са ангелите? – Ангелите са невидими духовни същества. Те са
добри сили, които служат на Бога и помагат на хората.
2.Как се наричат падналите ангели и техният предводител? – падналите ангели
се наричат демони, а техният предводител е наречен сатана (дявол, лукавият).
3.Кои ангели са наречени Архангели? – Те са началници на ангелите.
4.Какъв началник е Архангел Михаил? – Той е предводител на небесната войска
на ангелите, която се бори със злите сили.

За света и Бога като негов Творец
Съвършеният порядък в света. Светът е чудно устроен - мъдро и съвършено.
Всяка сутрин слънцето изгрява от изток, свети целия ден, а вечер се скрива на запад.
Един след друг се редуват сезоните – китна пролет с прекрасни цветя, след нея
горещото лято и в градините зреят вкусни зеленчуци и плодове, следва златна есен, а
застудее ли - иде бяла снежна зима. Какъв чуден ред има във всичко и никой човек
не може да го измени.
А колко красив е светът! Издигат се високи планини и се разстилат обширни
полета. Реки и потоци текат към безбрежни морета и океани. А колко много
растения и какви ли не животни има по света. Небето над нас е пълно с милиарди
звезди.
Колко удивителни творения сме и ние хората. Учените установяват колко
сложно сме устроени и как съвършено функционират тялото, сетивата и мозъка ни.
Какво е имало преди нашия свят да бъде сътворен? Какво е било преди
съществуването на човека? - преди да се създаде света, звездите и вселената е
съществувал само Бог. Всяка неделя на службата в храма православните християни в
един глас изричат думите:„Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на
небето и земята, на всичко видимо и невидимо.....”.
Наричаме Бога свой Отец (баща), защото Той е нашият Създател, който се
грижи за нас като любящ баща.
Наричаме Бога Вседържител, защото Той поддържа съществуването на нашия
свят. Той е източник на живота и владее над всичко.
Наричаме Бога Творец, защото е сътворил невидимия свят на ангелите и нашия
видим свят.
Как Бог сътворил света? – Бог пожелал и от нищото сътворил всичко
невидимо и видимо със Своето слово.
За колко дни сътворил Бог света? – за 6 творчески дни Бог сътворил всичко в
света – небето и земята, растенията и животните и нас хората. Бог сътворил човека в
последния творчески ден – мъж и жена ги сътворил.
И Бог видял, че всичко сътворено било твърде добро.
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На седмия ден (за православните християни това е неделята) Бог си починал и
благословил този ден, за да го почитат хората и да не работят, а да славят Бога за
всичките Му добри дела.
Къде се разказва за сътворението на света? –в Библията – голяма книга,
написана от свети мъже, които разказали истинската история за Бога, за света и за
човека, която им разкрил самия Бог.
Въпроси към урока:
1.Кой е Творецът на света и на нас самите? – това е нашият Бог – Творец на
всичко видимо и невидимо.
2.Как е сътворил Бог света? – Бог сътворил света от нищо със Своето слово.
3.За колко дни сътворил Бог света? – за 6 творчески дни.
4.Какво сторил Бог на седмия ден? – Той си починал и благословил този ден (за
нас неделя) да не работим, а да славим Бога.
6. Откъде научаваме за Бога, за света и за хората? – от Библията.
Задача: Нарисувайте картина на най-красивото място в природата, което сте
посетили. Помислете върху това, колко величествена е природата, колко прекрасно е
сътворил Бог всяко създание. Разкажете за нарисуваното и за преживяванията си
сред природата на своите приятели. Изпейте заедно песента „Кой направил е
цветята?“.

Бог е Творецът на света
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8 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Първите хора. Нарушаване на
Изображението е копирано от www.percy-jackson.forumotion.net
Божията заповед“ м. ноември
Въпроси за преговор:
1.Кой е Твореца на света и на нас, хората? – това е нашият Бог – Творец на всичко
невидимо и видимо.
2.Как е сътворил Бог света? – само със Своето слово.
3.За колко дни сътворил Бог света? – за 6 творчески дни.
4.Кога Бог сътворил първите хора? –на 6-тия ден, след всички други творения.
5.Какво сторил Бог на седмия ден? – Той си починал и благословил този ден (за нас
неделя) да не работим, а да славим Бога.
6. Откъде научаваме за Бога, за света и за хората? – от Библията.

Първите хора. Нарушаване на Божията заповед.
Бог заселва първите хора в райската градина. От историята за сътворението
на света знаете, че Бог след като сътворил всичко невидимо и видимо във вселената,
създал човека като Свое най-висше и обично творение. В Библията се разказва, че Бог
създал първо Адам от земна пръст, после вдъхнал в ноздрите му дихание за живот и
той придобил жива душа. След като създал мъжа, Бог създал и жената, за да му бъде
приятел и помощник. Името ѝ е Ева, което означава „живот“,защото от нея
произлизат всички хора.
Бог заселил първите хора да живеят в прекрасна градина, наречена рай. Поръчал
им да се грижат за нея. Те можели да се хранят с плодовете на всички дървета, но Бог
им забранил да ядат от плодовете на едно дърво в средата на рая, за да изпита тяхното
послушание.
Дяволът изкушава първите хора да сторят грях. Помните ли какво се случи с
възгордялия се ангел, който се разбунтува срещу Бога и с всички ангели, които той
увлече? Този ангел отпадна от Бога и се превърна в зъл дявол (сатана). Всички
ангели, увлечени от него, са неговата свита от зли духове, които мразят Бога и хората.
Дяволът решил да напакости на първите хора, които живеели щастливо в
райската градина. Той се вселил в змията и се промъкнал до Ева, когато тя се
разхождала в райската градина. Змията заговорила за това колко вкусни и
привлекателни са плодовете на дървото, които Бог им забранил да ядат. Ева се
съблазнила от тези думи, погледнала дървото и видяла колко хубави са плодовете и
опитала от плодовете на забраненото дърво. Тя занесла и на Адам и той също опитал
от тях.
Това нарушаване на Божията заповед се нарича грях, както и нарушаването на
коя да е от Божиите заповеди (учителят може да насочи учениците да прочетат 10-те
Божии заповеди от църковното календарче). Първите хора осъзнали греха си,
засрамили се и се скрили от Бога. Когато Бог ги потърсил и попитал дали са яли от
плодовете на забраненото дърво, Адам се оправдал, че Ева му дала да яде. Тя пък
прехвърлила вината върху змията, но и двамата не се признали за виновни.
Изгонване на Адам и Ева от рая. Заради това, че първите хора нарушили
Божията заповед и не се признали за виновни, Бог ги изгонил от рая и те трябвало с
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много труд да изкарват прехраната си. След грехопадението вече грях, болест,
старост и смърт се наследяват от следващите поколения човеци.
Великият Творец създал човека с тяло и душа. За разлика от видимото тяло,
душата е невидима. Както знаем, човек умира – тялото му е смъртно. Душата обаче
остава да живее, тя е безсмъртна.
Обещанието на Бог за Спасител. Бог много обичал хората и не ги изоставил
напълно. Той обещал, че след време ще се роди на земята Спасител, който ще изкупи
греховете на хората и ще им върне изгубения рай.
Въпроси към урока:
1.Как се наричали първите хора? – Адам и Ева.
2.Къде ги заселил да живеят Бог? – в прекрасна градина, наречена рай.
3.Какво е грях? Какъв грях сторили първите хора? – грехът е нарушаване на
Божиите заповеди. Адам и Ева нарушили заповедта да не ядат от забранения плод.
4.Какво било наказанието на Бог? – изгонване от рая, след което хората в света
наследяват грехове, болести, скърби и смърт.
5. Какво обещал Бог на първите хора? – да изпрати Спасител, Който да изкупи
греховете на хората и да им върне изгубения рай.
Задача: Нарисувайте цветята от райската градина. Ако желаете, използвайте
приложението за оцветяване и допълнете рисунката с още красиви цветя. По желание
може да нарисувате и друга картина от рая.

Адам и Ева нарушават Божията заповед, като опитват
от забранения плод, изкушени от дявола, който се е вселил в змията.
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Изображението е копирано от www.ActivityVillage.co.uk
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9 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Въведение Богородично- ден на
християнското семейство и правослвната младеж “ м. ноември
Въпроси за преговор:
1.Как се наричали първите хора? – Адам и Ева.
2.Къде ги заселил да живеят Бог? – в прекрасна градина, наречена рай.
3.Какво е грях? Какъв грях сторили първите хора? – грехът е нарушаване на
Божиите заповеди. Адам и Ева нарушили заповедта да не ядат от забранения плод.
4.Какво било наказанието на Бог? – изгонване от рая, след което в света хората
наследяват грехове, болести, скърби и смърт.
5. Какво обещал Бог на първите хора? – да изпрати Спасител, Който да изкупи
греховете на хората и да им върне изгубения рай.
6.Коя е майката на нашия Спасител – Господ Иисус Христос? – света Дева Мария.

Bъведение Богородично – ден на християнското
семейство и православната младеж
Как света Дева Мария била посветена в служба на Бога? Света Дева Мария
се родила в семейството на праведни, честни и боголюбиви родители. Те дълго
нямали деца и обещали, че роди ли им се чедо, ще го посветят в служба на Бога.
Когато Мария станала на три години, родителите ѝ я завели в Йерусалимския храм
(Йерусалим бил най-важния град в Палестина, днешен Израел). Мило и тържествено
било въвеждането ѝ в храма, придружавали я нейните приятелки със запалени свещи
в ръце. Сама, за почуда на всички, малката Мария изкачила високите стъпала, водещи
към храма. Там била посрещната от първосвещеника, който я благословил, хванал я
за ръка и я въвел вътре.
Мария останала в храма, където изучавала словото Божие, учела се на труд и се
подготвяла да служи на Бога. Заради любовта ѝ към Бога, заради нейното чисто сърце
и смирението ѝ, Бог я избрал да стане майка на Иисус Христос.
Празникът Въведение Богородично. Денят, в който малката Мария била
въведена в храма от своите родители е наречен Въведение Богородично. Църквата
отбелязва този празник на 21 ноември.
Този ден е наречен ден на християнското семейство, защото Бог закриля
всички семейства, които по примера на родителите на света Дева Мария, във всичко
се уповават на Бога и отрано въвеждат своите деца в храма. Тези семейства живеят по
Божиите заповеди – задружни са, обичат се и си помагат. Такива са истински
благочестивите християнски семейства.
Това е празник на православната младеж, защото Бог благославя всички
млади хора, които отрано се запознават с Христовото учение, уважават своите
родители и учители, участват в живота на църквата и странят от лоши дела.
Bъпроси към урока:
1.Защо майката и бащата на Мария обещали да я посветят на Бога? – Бог чул
молитвата им и ги дарил с дете, макар да били стари. Затова те посветили света Дева
Мария на Бога.
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2.Кога родителите й я въвели за пръв път в храма и с кой празник се
възпоменава това събитие? – когато тя станала на три години я въвели в храма, а
празникът е наречен Въведение Богородично.
3.В кой град стават тези събития? – Йерусалим.
4.За какво дело била избрана света Дева Мария? – Бог я избрал да стане майка на
Иисус Христос.
5.Защо празникът на 21 ноември е наречен още Ден на християнското семейство
и православната младеж? – Защото по примера на света Дева Мария, християнските
семейства отрано въвеждат децата си в храма, а те отрано изучават Христовото
учение, уважават своите родители и учители и участват в живота на църквата.

Родителите на света Дева Мария, свети Йоаким и света Анна,
с много молитви измолили от Бога своята дъщеря.
Задача: Запознайте се с иконата на Въведение Богородично. Опишете какво
виждате. Оцветете приложението.
Допълнителен текст за учителя: На иконата Въведение Богородично
балдахиновият покрив над централните фигури изобразява храма. Първосвещеникът
е облечен в характерните дрехи на старозаветен свещеник. Тези, които са с ореоли са
фигурите на светците. Отдясно зад гърба на св. Йоаким и св. Анна е шествието от
девойки със запалени свещи, съпровождащи малката Мария.
От лявата страна на иконата е изобразена малката Мария, изкачена на високите
стъпала на храма. В иконните изображения е прието в едно поле да се вместват
различни последователни моменти – така малката Мария е изобразена веднъж,
посрещната от първосвещеника и напътствана от своите родители и втори път как
ангел я храни в нейното усамотение.
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Въведение Богородично -21 ноември
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Тематично разпределение
1 клас, месец декември

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
Методически
единици

10

Свети
Николай
Чудотворец

11

Храмът –
дом Божий и
поведението
на
християнина
в него

12

Свети
Игнатий
Богоносец.
Игнажден

13

Рождество
Христово

Месец
Седмица
м.XII
I седм.

Вид на
урока

Нови знания

РелигиозноНравствени
образователни цели и послания
задачи

Запознаване с живота
на светеца и
изграждане на почит
към Бога, Който е
действал в него.
м.XII
Посещение в Изтъкване ролята на
II седм. храма - нови храма като място за
знания и
общуване с Бога.
практическo- Запознаване с
то им
правилата за
приложение поведение в храма и
някои християнски
символи.
м.XII
Нови знания Формиране на
III седм.
представа за
добродетелите на
свети Игнатий
Богоносец и аналогия с
нравственото му
поведение.
м.XII
Нови знания Разкриване на
IV седм.
Божествената
спасителна любов чрез
раждането на Христос.

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

Да почитаме
светците като
Божии
служители.

Свети
Николай,
чудеса,
праведник.

Никулден,
светец,
Чудотворец.

Храмътсвещено
място.
Да бъдем
благочестиви
християни.

Храм,
църква,
християнин,
благочестие,
кръстен
знак.

Олтар,
икона,
иконостас.

Да носим Бог в Богоносец,
сърцето си.
Игнажден.

Праведник,
Божи човек,
добродетели
семейство.

Да посрещнем
Богомладенец
а Иисус
Христос –
очаквания
Спасител.

Витлеемска
звезда,
мъдреци,
пастири,
ангелски
хор.

Витлеем,
Спасител,
Рождество
Христово.
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10 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Свети Николай Чудотворец“,
м. декември
Bъпроси за преговор:
1.Кога родителите на света Дева Мария я въвели за пръв път в храма и с кой
празник се възпоменава това събитие? – когато тя станала на три години я въвели в
храма, а празникът е наречен Въведение Богородично.
2.В кой град стават тези събития? – Йерусалим.
3.За какво дело била избрана света Дева Мария? – Бог я избрал да стане майка на
нашия Спасител - Иисус Христос.
4.Защо празникът на 21 ноември е наречен още Ден на християнското семейство
и православната младеж? – Защото по примера на света Дева Мария, християнските
семейства отрано въвеждат децата си в храма, те отрано изучават Христовото учение,
уважават своите родители и учители и участват в живота на църквата.

Свети Николай Чудотворец
Животът на свети Николай. Свети Николай се родил в Мала Азия в края на 3
век. Той от дете се отличавал със своята доброта и обич към Бога. Когато пораснал
станал служител на Бога в Божия храм – първо бил свещеник, а после епископ.
Епископът е най-главен сред свещенослужителите, началник на всички свещеници и
заема най-важно място в църквата.
Свети Николай бил милостив и помагал на бедните и нуждаещите се и затова
всички го обичали и търсели неговата помощ. Когато разбрал, че един разорен
богаташ се канел да омъжи безчестно трите си дъщери, подхвърлил в дома му през
нощта тайно три кесии със златни монети, докато всички спели. Свети Николай
помагал на всички, които били в нужда: избавял от смърт невинно осъдените,
спасявал от гибел мореплавателите със силата на своите молитви.
Чудесата на свети Николай. Веднъж например, когато пътувал по море, се
появила страшна буря. Всички пътници и моряци силно се изплашили, защото
корабът се люшкал като орехова черупка. Тогава свети Николай се помолил на Бога и
бурята утихнала. А ето и още едно чудо. Когато един моряк паднал в морето от
кораба и започнал да се дави, всички завикали на помощ свети Николай. Тогава, за
обща почуда, той се появил и избавил давещия се. Много чудеса са се случили по
молитвите на свети Николай, когато го призовавали пострадали моряци и пътници по
вода. Затова почитаме свети Николай като покровител на пътуващите по вода.
И в наши дни чудесата на свети Николай не свършват, той не изоставя в беда
никой, който го почита и отправя молитва към него. Такъв е случаят с моряка
Николай Димитров, единственият оцелял при корабокрушение на кораба „Ванеса"
през януари 2008 година. Той носел със себе си иконата на свети Николай и горещо
му се молел за спасение. След часове в леденото море той не замръзнал и единствен
дочакал помощ, като дори не се разболял.
Никулден – празникът на свети Николай. Ние отдаваме почит на светеца на 6
декември – Никулден. На Никулден спират всички лодки, за да отдадат хората
нужната почит към светеца – покровител на плаващите и на всички, които са в
изпитания. По традиция на Никулден се яде риба – шаран. Според едно предание
свети Николай запушил пробитата лодка на изпаднали в беда моряци с един шаран.
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Въпроси към урока:
1.Къде и кога се родил свети Николай? – в Мала Азия в края на 3 век.
2.Как служел той на Бога? – бил свещеник, а после епископ.
3.Какво значи епископ? - Епископът е най-главен сред свещенослужителите,
началник на всички свещеници и заема най-важно място в църквата.
4.Защо хората го обичали и търсели неговата помощ? – той бил милостив и
избавял невинно осъдените, спасявал корабокрушенците, помагал на бедните.
5.На кой ден отдаваме почит на свети Николай? – на 6 декември, Никулден.
Задача: Гледайте презентацията „Свети Николай Чудотворец“. Запознайте се с
иконите на свети Николай и оцветете по избор едно от приложенията.

Иконата е копирана от www.youpress.gr
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Свети Николай Чудотворец

Иконата е копирана от www.church.ge
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11 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Храмът – дом Божи и
поведението на християнина в него“, м. декември
Въпроси за преговор:
1. Къде и кога се родил свети Николай? – в Мала Азия в края на 3 век.
2. Как служел той на Бога? – бил свещеник, а после епископ.
3. Защо хората го обичали и търсели неговата помощ? – той бил милостив и
избавял невинно осъдените, спасявал корабокрушенците, помагал на бедните.
4. На кой ден отдаваме почит на свети Николай? – на 6 декември, Никулден.

Храмът – дом Божи
и поведението на християнина в него.
(посещение в храма)
Как трябва да пристъпваме към храма? (учителят прави тези разяснения
преди учениците да се отправят към храма; добре е те да се научат предварително
правилно да се прекръстват)
Храмът е свещено място, защото е посветен на Бога. Той е място, където
молитвено общуваме с Бога, затова го наричаме дом Божий. Всичките ни мисли
трябва да бъдат насочени към Бога, а чувствата си да настройваме към преклонение
пред Божието величие, мъдрост и сила. Трябва да изказваме в молитвата си и
благодарност към Бога, задето ни е дал живот, грижи се за нас и ни закриля.
Облеклото ни трябва да бъде прилично и да не ходим с къси панталони или
разголени рамене. Момичетата и жените е редно да са с поли и рокли, а не с
панталони.
Как е устроен храмът? (в двора на храма учителят започва своя разказ за
разположението и устройството на храма, а след влизане в храма отново посочва
отделните части на храма)
Сградата на храма е много по-различна от другите сгради и така устроена, че
веднага разбираме, че това е свещено място. Състои се от три части:
Притвор (предверие) – това е входното помещение, разположено на запад. Там
обикновено се продават свещите.
Средна част, където се събират вярващите по време на богослужение.
Олтар – най-святото място на храма и е разположен винаги на изток. Там могат
да влизат само мъжете свещенослужители. Олтарът е отделен от средната част на
храма с преграда от икони, която се нарича иконостас. Кръстът или разпятието заема
почетно място в храма над иконостаса. Кръстът ни напомня за страданията на Иисус
Христос.
На стените на храма много често има рисунки, които се наричат стенописи.
Какво трябва да бъде нашето поведение в храма? (учителят въвежда
учениците в храма, тихо разказва и показва какво трябва да е поведението на
православните християни в храма).
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В църковния двор трябва да спрат шумните разговори и смехове, а влезем ли в
храма не бива да говорим. Ако е необходимо да разговаряме, както сега, правим го
тихо и почтително.
Влизайки в храма се обръщаме към олтара и се прекръстваме.
След това купуваме и запалваме свещи, като първо се молим за живите, а после и
за починалите ни сродници.
Как православните християни почитат светите икони? Заставаме пред
иконата и се прекръстваме два пъти, целуваме иконата и отново се прекръстваме.
Произнасяме на ум молитва със свои думи или научена от молитвеник, като просим
здраве и помощ за нас, родители и близки, от нашите небесни закрилници, които от
своя страна се застъпват пред Бога за нас.
Да си припомним какво означава да бъдем благочестиви християни? За да
сме благочестиви християни трябва да вярваме в Бога и да Го почитаме и често да
ходим в Божия дом. Както хората, които са приятели, си ходят на гости, така и
благочестивите християни са Божии приятели и често са на гости в Божия дом. Но
там не отиваме за забавление, а за да изразим почитта си и благодарността си към
Бога в молитва
Молитва в храма можем да принасяме сами по всяко време, когато отидем в
храма. Много по-силна и действена е обаче молитвата, която принасят свещениците и
събралите се християни по време на богослужение. Сам Господ казва: „Дето са
двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях” (Мат.18:20). Затова е
добре по-често да участваме в богослуженията.
Въпроси към урока:
1.Защо наричаме храма дом Божи? – той е посветен на Бога и в него молитвено
общуваме с Бога.
2.Кои са трите основни части на храма? – притвор (предверие), средна част и
олтар.
3.Как се подготвяме да отидем в храма? – облеклото ни да е прилично, мислите и
чувствата ни да са насочени към Бога с преклонение и благодарност.
4.Какво е поведението ни в храма? – прекръстваме се, палим свещи и се молим на
Бога, Божията Майка и светиите за здраве и помощ.
5.Какво означава да бъдем благочестиви християни? – да почитаме Бога и често
да ходим в Божия дом.
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Православният храм

47

Задача 1. Разгледайте снимката на православния храм и посочете кои особености
отличават храма от останалите сгради? Означете на приложението основните части
на храма.

камбанария с камбана

притвор (предверие)

православен кръст

средна част

олтар(на изток)
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Задача2. Да се научим правилно да изобразяваме кръстния знак (да се прекръстваме).

Правилно изобразяване на кръстния знак
Събираме трите пръста на дясната си ръка – палец, показалец и среден пръст
един до друг. Другите два пръста прибираме към дланта. Докосваме със събраните си
три пръста последователно челото, под гърдите, дясното рамо, лявото рамо и
отпущаме ръката надолу с лек поклон. (Ако учителят е въвел понятието за Света
Троица, може да се обясни, че трите събрани пръста на дясната ръка, с която се
прекръстваме, означават Света Троица и при последователното докосване на челото,
под гърдите, дясното и лявото рамо произнасяме „В Името на Отца и Сина и
Светия Дух! Амин! ).
Не е редно да бързаме и да правим небрежно кръстния знак, защото той е символ
на нашата православна вяра и изразява нашата почит към Бога и преклонението ни
пред Неговата жертва на кръста за спасението на всички хора. Освен това кръстният
знак ни предпазва от злото. От най-ранни християнски времена следовниците на
Христос носят кръстче на гърдите си.

дясно

ляво
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12 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Свети Игнатий Богоносец“, м.
декември
Въпроси за преговор:
1.Защо наричаме храма дом Божий? – той е посветен на Бога и в него молитвено
общуваме с Бога.
2.Кои са трите основни части на храма? – притвор (предверие), средна част и
олтар.
3.Как се подготвяме да отидем в храма? – облеклото ни да е прилично, мислите и
чувствата ни да са насочени към Бога с преклонение и благодарност.
4.Какво е поведението ни в храма? – прекръстваме се, палим свещи и се молим на
Бога, Божията Майка и светиите за здраве и помощ.
5.Какво означава да бъдем благочестиви християни? – да почитаме Бога и често
да ходим в Божия дом.

Свети Игнатий Богоносец
За кои светци знаете?– свети Йоан Рилски, света Петка, свети Николай и др.
Има предания, че свети Игнатий е бил онова дете, което Господ Иисус Христос взел
на ръце, когато казал на учениците си, кой ще се удостои да влезе в Царството
небесно: “Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да
влезете в Царството небесно” (Мат. 18:3).
Защо свети Игнатий е наречен „Богоносец”? Сърцето на свети Игнатий горяло
от любов към Бога. А и той сам казвал за себе си: “Аз нося Бога в сърцето си”.
Затова християните нарекли свети Игнатий “Богоносец”. Той бил образец на
истински християнин – имал силна вяра в Бога, изпълнявал Божиите заповеди и бил
пример за всички със своя добродетелен живот.
Свети Игнатий бил избран за епископ. (Помните ли кой от изучаваните светци е
епископ? Какво значи епископ?) Bеднъж римският император минавал през града,
където епископ бил свети Игнатий. Императорът искал да накара християните да се
поклонят на измислени божества, които по това време били широко почитани. Свети
Игнатий смело заявил, че няма друг Бог освен Иисус Христос. Затова императорът го
осъдил на смърт. Но свети Игнатий не се уплашил от смъртта, защото знаел, че ще
отиде в Царството небесно при Бога, Когото толкова обичал и носел в сърцето си.
Той бил отведен в Рим, където приел мъченическа смърт. Като станали свидетели на
неговата твърдост в изповядване на християнската вяра, много хора се обърнали към
истинния Бог.
Какво ни учи свети Игнатий? Свети Игнатий е велик учител на християните.
Той поучава, че вън от Църквата няма спасение. С тези думи светецът ни призовава
да не се отделяме от Църквата, защото Църквата е основана от Самия Бог и Той
закриля всички, които пребивават в нея. Ако изпълняваме заповедите Божии ще
отидем при Бога в небесното Царство.
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И в миналото, и днес има хора, които почитат измислени божества, странят от
Църквата и воюват срещу нея. Но ако ние като православни християни останем верни
на Бога и да бъдем послушни на Църквата, Бог винаги ще ни закриля.
Нека бъдем Богоносци (да носим Бога в сърцето си) - да обичаме Бога и да
изпълняваме заповедите Му, да обичаме хората и да вършим добри дела, да
пребиваваме в Църквата.
Игнажден. Честваме паметта на свети Игнатий на 20 декември. Този ден се
нарича Игнажден и е голям празник.
Въпроси към урока:
1.Как служел свети Игнатий Богоносец на Бога? – той станал епископ и бил
пример на добродетелност.
2.Защо бил осъден на смърт? – той не се поклонил на лъжливи божества и защитил
името на Господ Иисус Христос.
3.Какво ни учи той? – той ни учи да не се отделяме от Църквата, защото в нея е
нашето спасение.
4.Какво означава да бъдем Богоносци (да носим Бога в сърцето си)? Да обичаме
Бога и да изпълняваме заповедите Му, да обичаме хората и да вършим добри дела, да
пребиваваме в Църквата.
5.Кога празнуваме Игнажден? – на 20 декември.

Според преданието, именно свети Игнатий бил онова дете, за което се казва в
Библията: „И като повика Иисус едно дете,Иконата
изправи
гоiconandlight.wordpress.com
посред тях и рече: истина
е копирана от
ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в
царството небесно...“ (Мат.18:2-3)
Задача: Запознайте се с иконата на свети Игнатий Богоносец, където той е
изобразен в одежди на епископ. Одеждите са специални дрехи за богослужение.
Оцветете приложението.
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Свети Игнатий Богоносец

Иконата е копирана от www.pravoslavieto.com
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13 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Рождество Христово“, м.
декември
Въпроси за преговор:
1.Какво означава да бъдем Богоносци (да носим Бога в сърцето си)? - Да обичаме
Бога и да изпълняваме заповедите Му, да обичаме хората и да вършим добри дела, да
пребиваваме в Църквата.
2.Какво ни учи свети Игнатий Богоносец? – той ни учи да не се отделяме от
Църквата, защото там е нашето спасение.
3.Кога празнуваме Игнажден? – на 20 декември.

Рождество Христово
Иисус Христос е Бог, но се родил на земята като човек от най -добрата и свята
жена. Как се нарича Божията Майка? – света Дева Мария. Ангел небесен ѝ съобщил
тази радостна вест. Тази вест е радостна за нас, защото на земята се ражда Бог,
нашият Спасител. Бог се явява сред нас от любов към хората, за да ни поучи на добро
и да ни покаже път за спасение. Кога Бог обещава на хората да им изпрати
Спасител? – при изгонването на първите хора от рая.
Историята за раждането на Богомладенеца Иисус Христос. Нека си
припомним още веднъж тази история: Когато наближило времето да се роди Иисус,
започнало преброяване на населението. Всички трябвало да отидат по родните си
места, както изисквало това преброяване. Света Дева Мария и праведният Йосиф,
който се грижел за нея, тръгнали за родния град на своите предци - Витлеем. Когато
пристигнали, нямало къде да пренощуват и спрели в една пещера, където пастирите
подслонявали стадата си. Тук по чуден начин се родил Богомладенецът Иисус
Христос. Майка Му Го положила в ясли - мястото където слагали сено за животните.
Ангелски хор запял в небето песен в прослава на чудесното Рождество. Над
пастирите се спуснал Ангел и им известил за раждането на Божествения Младенец –
Спасителя на Света.
Над пещерата в небето засияла необикновена звезда. Така преди повече от 2000
години в пещера, в яслите на животните се родил нашият Господ Иисус Христос.
Рождество Христово – най-радостният празник. Рождество Христово
празнуваме на 25 декември. Чудната Витлеемска звезда и днес изгрява във всеки дом
над украсената елха, за да ни припомни това велико събитие. Този празник се нарича
още Коледа, но по-правилно е да се нарича Рождество Христово, защото тогава се е
родил нашия Господ Иисус Христос.
Раждането на Иисус Христос е радостно събитие за всички хора. Особено
щастливи са децата, защото Бог обича децата с чисти сърца и невидимо осветява с
божествена светлина техните души. Семействата се събират в този ден не само, за да
се повеселят и да си разменят подаръци, но преди всичко да изразят радостта си от
раждането на нашия Спасител. Нека не забравяме да се поздравим с думите „Честито
Рождество Христово!”
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Въпроси към урока:
1. Какво знаете за раждането на Богомладенеца Иисус Христос? – Богомладенеца
Иисус се родил в град Витлеем в пещера, където пастирите подслонявали стадата и
бил поставен в ясла.
2. Как станало известно раждането на Божествения Младенец? – Ангел съобщил
на пастирите радостната вест и необикновена звезда засияла над пещерата.
3. Кога и как празнуваме Рождество Христово? – на 25 декември всяка година
семействата се събират, за да празнуват и отиват в църквата да се поклонят на
Богомладенеца.
4. Защо поставяме звезда на върха на елхата? – тази звезда изобразява чудната
Витлеемска звезда, която се появила при раждането на Иисус Христос.
5. Как се поздравяват при среща хората? – „Честито Рождество Христово!”
Задача: Гледайте презентацията „Рождество Христово”, за да научите повече за
това радостно събитие. Оцветете приложението – картичка за Рождество Христово.
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Рождество Христово

Иконата е копирана от www.behance.net
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Тематично разпределение
1 клас, месец януари

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на Религиозно-образователни
урока цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи
и понятия

14

Свети Йоан
Кръстител

м.I
II седм.

Нови
знания

Бог е
промислил за
всичко.

Свети Йоан
Кръстител,
Ивановден.

15

Празнуваме
в храма
Богоявление

Иисус Христос
се кръщава, за
да ни покаже
важността на
кръщението.

16

Моят светец,
моят имен
ден

Богоявление
Велик
водосвет,
светена
вода,
кръщение.
Светец,
покровител,
имен ден.

Предтеча,
пророк,
Захарий,
Елисавета.
Река Йордан,
свети Йоан
Кръстител,
освещаване
на водите.

17

Обобщениепреговор на
материала
от I срок

Запознаване с моменти от
живота на светеца и
изграждане на почит към
делото му.
м.I
Нови
Разказ за празника и
III седм. знания свързаните с него традиции и
обичаи. Съпричастност на
учениците към събитието и
свързания с него празник посещение в храма.
м.I
Нови
Изграждане на благоговейно
IV седм. знания отношение към светеца,
чието име носим, като наш
покровител и застъпник пред
Бога.
м.I
Обобщи- Систематизиране и
V седм. телен
затвърдяване на изучения
материал от първия учебен
срок.

Животът на
моя светец –
образец за
подражание.
Да се
наслаждаваме
на радостта,
произтичаща
от общението
с Бога.

Бог, Божия
майка,
светец,
храм, икона,
кръщение.

Християнски
празници.
Иисус
Христос,
света
Богородица
кръстен
знак, имен
ден и др.
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14 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Свети Йоан Кръстител“, м.
Януари
Въпроси за преговор:
1.Какво знаете за раждането на Богомладенеца Иисус Христос? – Богомладенецът
Иисус се родил в град Витлеем в пещера, където пастирите подслонявали стадата и
бил поставен в ясла.
2.Кога и как празнуваме Рождество Христово? – на 25 декември всяка година
семействата се събират, за да празнуват и отиват в църквата да се поклонят на
Богомладенеца.
3.Защо поставяме звезда на върха на нашата елха? – тази звезда напомня за
чудната Витлеемската звезда, която се появила при раждане на Иисус Христос.
4.Как се поздравяват при среща хората? – „Честито РождествоХристово!”

Свети Йоан Кръстител
Преди Господ Иисус Христос да излезе на проповед сред народа, един праведен
мъж - свети Йоан се появил сред хората и им говорел за скорошното идване на
Господа.
Родителите на свети Йоан били свещеникът Захарий и Елисавета. Те дълги
години нямали деца и всеки ден отправяли молитви към Бога. По чудесен начин
ангел им известил за раждането на техния син, посочил името му – Йоан и разкрил
бъдещото му велико дело.
Свети Йоан е известен с името свети Йоан Пророк, защото предрекъл, че ще се
яви сред хората нашия Господ Иисус Христос. Пророците са хора, на които Бог
разкрива истини, за да просвещават народа с тях. Свети Йоан Пророк е последният от
пророците, които предсказвали явяването на Господ като човек на земята.
Свети Йоан живеел в пустинята край река Йордан. (Помните ли къде се намира
река Йордан? – в Палестина, днешен Израел, където Господ Иисус Христос живял
като човек). Той носел дреха от камилска вълна, хранел се с оскъдна храна. По сърце
той бил чист като ангел. Сам Господ казал, че свети Йоан Кръстител е найправедният сред родените на земята свети мъже. Затова често на иконите го
изобразяват с ангелски крила.
Той призовавал хората да заживеят праведно и да бъдат достойни да посрещнат
Господа. Тъй като свети Йоан се появил преди явяването на Господа и подготвил
народа за посрещането Му, наречен е още свети Йоан Предтеча.
За нас най-познат е с името свети Йоан Кръстител, защото кръщавал хората
във водите на река Йордан. Свети Йоан Кръстител кръстил и нашия Господ Иисус
Христос. Кръщението Господне празнуваме на 6 януари.
Свети Йоан Кръстител почитаме на следващия ден след Кръщението Господне 7 януари. Празникът наричаме Ивановден. Всички, които носят имена Йоан, Иван и
сродните на тях имена, имат имен ден.
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Въпроси към урока:
1.Кога се явил свети Йоан Кръстител сред хората? – той се явил преди Господ
Иисус Христос да излезе на проповед сред народа.
2.Къде и как живеел той? – той живеел в пустинята край река Йордан, хранел се
оскъдно и бил облечен с дреха от камилска вълна.
3. Защо е наречен Йоан Кръстител? – защото кръщавал хората в река Йордан,
кръстил и Господ Иисус Христос .
4. Кога празнуваме Ивановден? – на 7 януари.
Задача: Запознайте се с иконата на свети Йоан Кръстител и оцветете
приложението.

Свети Йоан Кръстител

Иконата е копирана от www.epanosifi.blogspot.com
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15 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Празнуваме Богоявление в
храма“, м. януари
Въпроси за преговор:
1.Кога се явил свети Йоан Кръстител сред хората? – той се явил преди Господ
Иисус Христос да излезе на проповед сред народа.
2.Къде и как живеел той? – той живеел в пустинята край река Йордан, хранел се
оскъдно и бил облечен с дреха от камилска вълна.
3. Защо е наречен Йоан Кръстител? – защото кръщавал хората в река Йордан,
кръстил и Господ Иисус Христос.
4. Кога празнуваме Ивановден? – на 7 януари.

Празнуваме Богоявление в храма
Кръщение Господне. Докато навърши 30 години, Иисус Христос бил неизвестен
за хората. Той живеел като обикновен човек със семейството си в град Назарет и
работел в дърводелската работилница на своя мним баща Йосиф. Иисус Христос
отишъл при свети Йоан Кръстител, за да получи кръщение. Господ нямал нужда да се
кръщава, защото е безгрешен, но дал пример за нас.
Свети Йоан Кръстител кръстил нашия Господ Иисус Христос в река Йордан.
Денят на Кръщението Господне наричаме Богоявление, защото на този ден се
разкрива, че Иисус Христос е нашия Бог.
Този ден се нарича още Йордановден на името на река Йордан, в която свети
Йоан Кръстител кръщавал хората.
Празникът Богоявление (Кръщение Господне. Този празник се отбелязва от
православната църква на 6 януари с голяма тържественост. В храмовете се отслужва
празнично богослужение. Богомолците запалват свещи и се покланят пред иконата
„Кръщение Господне”, която стои на видно място в храма.
Велик водосвет. Извършва се и Велик водосвет. Това означава, че свещеникът
чете специални молитви над водата, потапя светия кръст в нея и тя се освещава –
става богоявленска светена вода. После той поръсва с тази светена вода
присъстващите богомолци за здраве и ги благославя.
Богоявленска светена вода. След водосвета всички могат да си напълнят от
богоявленската светена вода, която да отнесат вкъщи за поръсване на дома и
близките си. В миналото, а и сега, където има възможност, свещениците обикалят
християнските домове и поръсват с богоявленска светена вода за предпазване от
всяко зло. Светената вода, съхранена от Великия водосвет, може да бъде използвана
при болест и голямо изпитание, защото запазва своята сила и е лечителна. Светената
вода не бива да се използва за други цели или да се разлива по земята, за да не се
стъпва върху нея.
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Въпроси към урока:
1.Къде и как бил кръстен Иисус Христос? – той бил кръстен от свети Йоан
Кръстител във водите на река Йордан.
2.Защо Кръщението Господне се нарича Богоявление? – тогава се разкрило, че
Иисус Христос е нашия Бог.
3.Как православната църква отбелязва този голям празник и кога? – църквата
отбелязва Богоявление с празнично богослужение и Велик водосвет на 6 януари.
4.Какво е значението на светената вода? – тя е лечителна и предпазва от зло.
Методически насоки към учителя: В урока „Празнуваме Богоявление в
храма“ в 1 клас, все още не въвеждаме понятието Света Троица, а говорим само за
това, че при Кръщението Господне свети Йоан Кръстител посочва Иисус Христос
като Бог. Чак във 2 клас, при урока за Богоявление се предвижда разказ за
разкриване на Троичната тайна (Бог Отец казва „Този е Моя възлюбен Син...“, Бог
Син се кръщава , а Бог Свети Дух слиза във вид на гълъб).
Но ако учителят забележи, че децата имат достатъчно познания, може още в
първи клас да ги въведе в по-големи подробности от евангелското повествование за
Богоявление.

На Богоявление се разкрива тайната на Света Троица
Задача: Запознайте се с иконата, на която свети Йоан Кръстител посочва Иисус
Христос като наш Бог и Спасител и оцветете приложението.
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Кръщение Господне

Иконата е копирана от www.pravoslavieto.com
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Приложението е копирано от www. porphyrios.gr
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16 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Моят светец, моят имен ден“,
м. януари
Въпроси за преговор:
1.Къде и как бил кръстен Иисус Христос? – той бил кръстен от свети Йоан
Кръстител във водите на река Йордан.
2.Защо Кръщението Господне се нарича Богоявление? – тогава се разкрило, че
Иисус Христос е нашия Бог.
3.Какво означава извършването на Велик водосвет? – това е освещаване на вода в
деня на Богоявление.
4.Какво е значението на богоявленската светена вода? – тя е лечителна и
предпазва от зло.
5.Кога празнуваме Богоявление? – на 6 януари, деня преди Ивановден, 7 януари.

Моят светец, моят имен ден
Кога е моят имен ден? Имените дни са дни на голяма радост, както за нас
самите, така и за нашите близки и приятелите ни. Именият ден е по-различен от
другите празници в нашето семейство. Той е християнски празник, посветен на
светец, на Господ, на Божията майка, на ангелите или друг църковен празник. Ако не
сме кръстени на светец, добре е да знаем кой светец се чества на нашия рожден ден и
да го почитаме.
Например всички момичета, които носят името на Божията майка - Мария,
празнуват имен ден на най-големия Богородичен празник, който е на 15 август. Тези,
които носят името Георги празнуват в деня на свети Георги – Гергьовден, 6 май. Кога
е именият ден на момчетата с имена Иван или Йоан? – на 7 януари. Всички, които
носят имена на цветя, имат имен ден на Цветница. Всеки може да провери в
църковното календарче или в книгата „Жития на светиите“ кога се почита светеца,
на когото е кръстен.
Моят светец-моят небесен закрилник. Добре е да научим нещо повече за
светеца, на когото сме кръстени, за да се поучим от живота му и да разкажем на
приятелите си за него. Хубаво е да имаме и икона на този светец у дома си. Да
помним, че той е наш небесен закрилник и ни помага винаги, когато му се молим.
Тези, които не са кръстени на светци, също имат свой небесен закрилник. Такъв е
светецът, който се почита на рождения им ден. Небесен закрилник за нас е всеки
светец, на когото се молим и когото почитаме.
Как празнуваме имения си ден? Нека не забравяме, че първо трябва да
отидем на църквата, за да почетем този християнски празник. Да се помолим на
светеца за своето здраве и успех, за близките, приятелите си и за всички хора. И като
отнесем благословението от празника у дома си, да се заемем с подготовката за
посрещане на гостите.
Ако желаем да празнуваме нашия имен ден по християнски, трябва всеки път
да правим това, което подчертава тъкмо християнския характер на празника. Тогава и
празникът ни ще е по-хубав, защото празнуваме като християни.
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Въпроси към урока:
1.Знаем ли кой светец е нашият небесен закрилник?- светецът, чието име носим
или светецът, който се почита в деня, в който сме родени.
2.Как трябва да празнуваме своя имен (рожден) ден? – първо трябва да почетем
светеца-покровител, като отидем на църква, а след това да се веселим с приятели.
Задача: Гледайте презентацията „Моят светец, моят имен ден”. Напишете
писмо до свой приятел, за да му разкажете за своя небесен закрилник и за това как
празнувате своя имен ден.
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17 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Обобщителен урок-1 срок“, м.
януари

Обобщителен урок
(Първи срок)
Кой е Твореца на всичко видимо и невидимо? – Бог е създал както
невидимия ангелски свят, така и видимия свят и нас - хората. Бог сътворил земята,
небето, светлината, растенията, животните и хората в 6 творчески дни само със
Своето слово. На 7-мия ден си починал и заповядал на хората да почитат този ден и
да не работят.
Светите ангели – Божии служители. Ангелският свят бил създаден от Бога
преди нашия свят. Светите ангели са невидими същества, добри духове, служители
на Бога. Една част от ангелите се възгордяли и отпаднали от Бога. Те са зли духове,
демони, мразят Бога и пакостят на човеците. Предводителят им е сатана (дявол,
лукавият). Архангелите са началници на добрите ангели. Свети Архангел Михаил е
предводител на небесното войнство в борбата със злите сили. Архангеловден се
чества на 8 ноември.
Кои са първите хора и защо били изгонени от рая? – първите хора са Адам и
Ева, които Бог заселил в прекрасната райска градина. Заповядал им да не ядат от
плодовете на едно дърво, но измамени от змията, в която се вселил дявола, те
нарушили тази заповед. Нарушаването на Божията заповед се нарича грях. Заради
този първи грях, хората били изгонени от рая. Грехът се предал на техните потомци,
умножил се и носел болести, скърби и смърт. Но Бог обещал да изпрати Спасител.
Раждането на Спасителя. След много години се родил Спасител – Господ
Иисус Христос се родил от пречиста Дева Мария в една пещера, където пастири
прибирали стадата. Майката положила Богомладенеца в ясла. Това се случило в град
Витлеем, а чудната звезда, която се появила над пещерата е наречена Витлеемска
звезда. Празнуваме Рождество Христово на 25 декември.
Света Дева Мария - Божията майка. Света Дева Мария се родила в
семейството на праведните Йоаким и Анна в техните старини след усилените им
молитви към Бога. Затова те я посветили в служба на Бога. На тригодишна възраст тя
била въведена в Йерусалимския храм и оставена там. Този ден се нарича Въведение
Богородично и го празнуваме на 21 ноември.
Кръщение Господне – Богоявление. Господ Иисус Христос се явил на
проповед сред хората чак на 30 годишна възраст. Дотогава живял като обикновен
човек. Преди това един праведен мъж - свети Йоан Кръстител, призовавал хората към
покаяние, за да бъдат достойни да посрещнат Господа. Кръщавал ги във водите на
река Йордан. Когато Господ се явил, за да бъде кръстен, свети Йоан Го посочил като
наш Бог и Спасител. Денят на Кръщението Господне се нарича Богоявление, заради
явяването на Бога. Празнуваме Богоявление на 6 януари, а Ивановден на 7 януари.
Светците – Божии хора. Светците са хора, които живеят праведно на земята и
изпълняват Божиите заповеди. Те се отличават с голямата си любов към Бога и
хората. Бог им дава сила да вършат чудеса и да помагат на хората. Небесни
покровители на българския народ са свети Йоан Рилски и света Петка. Много хора
носят имена на светци и имат имен ден в деня на техния църковен празник. Всеки
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човек може да получи небесната закрила на светците, щом ги призовава на помощ в
молитвите си.
Храмът –дом Божий на земята. Бог присъства невидимо навсякъде, но храмът
е свещено място, защото е посветен на Бога. В него християните молитвено общуват
с Бога, затова го наричаме дом Божий. Благочестивите християни присъстват на
богослуженията и отрано въвеждат децата си в храма. Кои са частите на храма? –
притвор (предверие), средна част и олтар.
Задача: След като си припомнихме изученото през първи учебен срок, да
решим кръстословицата, в която са включени основни понятия от взетите уроци по
Религия-Православие. При правилни отговори на въпросите, във вертикалната
оцветена колона ще прочетете как е наречена света Дева Мария, заради това, че
станала Майка на нашия Бог.
1.Кой е създал всичко видимо и невидимо?
2.Как наричаме Бог, заради това, че е сътворил всичко?
3.Нарушаването на Божията заповед е _ _ _ _ .
4.Как е наречен празникът на раждането на Иисус Христос?
5.Какво име дали на своята дъщеря праведните Йоаким и Анна?
6.Кръстителят на нашия Господ е свети _ _ _ _ .
7.Коя е реката, в която е кръстен нашият Господ?
8.Кой от Архангелите е предводител на небесното войнство?
9.Как са наречени тези, които стават Божии хора и Бог им дава сила да правят
чудеса?
10.Как се нарича най-свещеното място в храма?

2.Т

5.М

7.Й

9.С

О

1.Б

О

Г

О

р

Е

Ц

3.Г

Р

Я

Х

4.Р

О

Ж

Д

Е

С

А

Р

И

Я

6.Й

О

А

Н

Р

Д

А

Н

8.М

И

Х

А

И

Л

В

В

Е

Т

Ц

И

10.О

Л

Т

А

Р

Т

В

О

69

КРЪСТОСЛОВИЦА
1.Кой е създал всичко видимо и невидимо?
2.Как наричаме Бог, заради това, че е сътворил всичко?
3.Нарушаването на Божията заповед е _ _ _ _ .
4.Как е наречен празникът на раждането на Иисус Христос?
5.Какво име дали на своята дъщеря праведните Йоаким и Анна?
6.Кръстителят на нашия Господ е свети _ _ _ _ .
7.Коя е реката, в която е кръстен нашият Господ?
8.Кой от Архангелите е предводител на небесното войнство?
9.Как са наречени тези, които стават Божии хора и Бог им дава
сила да правят чудеса?
10.Как се нарича най-свещеното място в храма?

При правилни отговори на въпросите, във вертикалната оцветена колона ще
прочетете как е наречена света Дева Мария, заради това, че станала Майка на
нашия Бог.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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2 срок
Тематично разпределение
1 клас, месец февруари

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
Методически
единици

Месец,
седмица

Вид на Религиозно-образователни
урока цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Да
изпълняваме
обещанията,
дадени на
Бога.
Молитвата –
разговор с
Бога.

Сретение. Богоприимец,
чиста молитва

Молитва,
кръстен
знак,
вяра.

„Отче Наш”,
„Дядо Господи”

Чрез добри
дела
побеждавам
злото.
Любовта ни
учи да
прощаваме.

Добро,
зло.

Християнски
добродетели,
греховни
навици.
Грях, прошка,
опрощение.

18

Сретение
Господне

м.II
I седм.

Нови
знания

Разказ за празника.Традиции,
свързани с него – „чиста
молитва” над родилка на 40-тия
ден след раждането.

19

Молитвата

м.II
Нови
II седм. знания

Ролята на молитвата при
общението ни с Бог.
Запознаване с текста на
Господнята молитва „Отче наш”.

20

Прояви на
добро и
зло

м.II
III
седм.

Нови
знания

21

Прошка –
Сирни
заговезни

м.II
IV
седм.

Нови
знания

Приобщаване към
християнските ценности чрез
утвърждаване на представите
за добро и зло.
Разкриване значението на
прошката, осъзнаване на
необходимостта от взаимно
опрощаване.

Сирни
заговезни

Основни
термини,
представи и
понятия
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18 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Сретение Господне“, м.
февруари
Въпроси за преговор:
1.Знаем ли кой светец е нашият небесен закрилник?- светецът, чието име носим
или светецът, който се почита в деня, в който сме родени.
2.Как трябва да празнуваме своя имен (рожден) ден? – първо трябва да почетем
светеца-покровител, като отидем на църква, а след това да се веселим с приятели.

Сретение Господне
Представяне на Богомладенеца в храма. Според еврейския закон, щом
момчето стане на 40 дни, родителите му да го отнасят в храма да го представят пред
Бога. На 40-ия ден от Рождението на Божествения Младенец, Пресвета Богородица и
праведният Йосиф Го отнесли в Йерусалимския храм.
Свети Симеон Богоприимец. Тогава в Йерусалим живеел един много възрастен
човек на име Симеон. Този старец бил високообразован и преди много години
превеждал от еврейски на гръцки език Библията. Веднъж като стигнал до
пророчеството, че Спасителят ще се роди от Дева (девица, девойка) Симеон
помислил, че има нещо сгрешено. Решил вместо Дева да напише жена. Но Бог открил
на преводача, че това не е грешка, а чудно Божие знамение, и му обещал, че той не
ще умре, преди да види Сина Божий, роден от света Дева.
Така праведният Симеон живял до пределна старост и очаквал да се изпълни
това Господне обещание.
Празникът Сретение Господне. По Божие внушение старецът Симеон отишъл в
храма по същото време, когато в него донесли малкия Иисус. Той разпознал, че този
Младенец е всъщност Спасителя, взел Го на ръце и рекъл: „Сега отпускаш Твоя раб,
Владико, според думата Си, смиром, защото очите ми видяха Твоето спасение,
що си приготвил пред лицето на всички народи..“ (Лука 2:29-31). Тези думи
означават: „Сега мога да умра спокойно, Господи, защото очите ми видяха
Спасителя, Когото си изпратил на всички народи!” Свети Симеон е наречен
Богоприимец, защото дочакал раждането на Христос, приел в ръце Богомладенеца и
гласно потвърдил, че Спасителя вече е дошъл.
Заедно със свети Симеон и пророчица Анна възхвалила Бога. Тя била
благочестива вдовица, която ден и нощ пребивавала в храма в пост и молитва в
очакване на Христос. Щом видяла Богомладенеца, тя гласно потвърдила, че това е
дългоочаквания Спасител.
Църквата възпоменава това събитие на 2 февруари. Празникът се нарича
Сретение Господне. Думата „сретение” означава среща, заради посрещането на Иисус
Христос в храма от свети Симеон и пророчица Анна.
Чиста молитва над родилка. По примера на света Богородица, православната
църква е установила всеки младенец да се представи в Божия храм на 40-тия ден от
раждането му. Това е важен ден от живота на семейството, затова присъстват освен
младенецът и майката, още бащата, братята и сестрите му, родени преди него.
Свещеникът чете молитва над родилката за нейното телесно и духовно очистване.
Затова тази молитва се нарича „чиста молитва”. Майката вече може да посещава
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свободно храма. Чете се молитва и за младенеца, той се благославя от свещеника с
кръста за всяко добро в живота му и за прогонване на всяка зла сила от него.
Добре е младенецът да получи Свето Кръщение още на този ден (възможно е и порано), с което той става член на Христовата църква и има нейната непобедима
закрила.
Въпроси към урока:
1.Как се нарича църковният празник – срещата на свети Симеон Богоприимец с
Богомладенеца Иисус и кога църквата празнува? – Празникът се нарича Сретение
Господне и църквата го отбелязва на 2 февруари.
2.Защо празникът е наречен Сретение? - „сретение” означава среща, и празникът е
наречен така, заради посрещането на Иисус Христос в храма от свети Симеон
Богоприимец и пророчица Анна.
3.Защо свети Симеон е наречен Богоприимец? - защото приел в ръце
Богомладенеца и гласно потвърдил, че Спасителя вече е дошъл.
4.Кога Богомладенецът Иисус Христос бил представен в храма? – на 40-тия ден
след раждането Му според еврейския обичай.
5.Имаме ли църковни традиции, които напомнят за представянето на
Богомладенеца на 40-тия ден в храма? – на 40-тия ден от раждането на бебето,
свещеникът чете „чиста молитва” над родилката в храма и благославя нейния
младенец. Майката вече може да посещава свободно храма.
Задача: Гледайте презентацията „Сретение Господне“. Запознайте се с
иконата на празника Сретение Господне. Оцветете приложението.

Иконата е копирана от www.pravsobor.kz

Свети Симеон е наречен Богоприимец, защото дочакал
да посрещне Богомладенеца и да Го приеме в обятията си.
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Сретение Господн е

Иконата е копирана от www.orthodox-com.livejournal.com
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19 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Молитвата“, м. февруари
Въпроси за преговор:
1.Как се нарича църковният празник – срещата на свети Симеон Богоприимец с
Богомладенеца Иисус и кога църквата празнува? – Празникът се нарича Сретение
Господне и църквата го отбелязва на 2 февруари.
2.Защо празникът е наречен Сретение? - „сретение” означава среща, и празникът е
наречен така, заради посрещането на Иисус Христос в храма от свети Симеон
Богоприимец и пророчица Анна.
3.Защо свети Симеон е наречен Богоприимец? - защото приел в ръце
Богомладенеца и гласно потвърдил, че Спасителя вече е дошъл.
4.Кога Богомладенецът Иисус Христос бил представен в храма? – на 40-тия ден
след раждането Му според еврейския обичай.
5.Имаме ли църковни традиции, които напомнят за представянето на
Богомладенеца на 40-тия ден в храма? – на 40-тия ден от раждането на бебето,
свещеникът чете „чиста молитва” над родилката в храма и благославя нейния
младенец. Майката вече може да посещава свободно храма.

Молитвата
Какво означава „молитва”? Думата „молитва” произлиза от „моля се”, както и
думата „молба”. Ние се обръщаме с молба към своите родители, приятели, познати и
непознати за помощ и услуга. Молбата, благодарността или възхвалата, с която се
обръщаме към Бога се нарича молитва. Молитвата е връзката ни с Бога и е
неразделна част от живота на християните. Молитвата е въздух за душата. Както
тялото се нуждае от кислород, така душата се нуждае от молитва. Ако не се молим на
Бога, ние се отдалечаваме от Него, а до нас се приближават злите сили.
Бог ни е дал всичко, от което се нуждаем, и се грижи за нас като наш Създател и
Баща. Той удовлетворява всичките ни потребности – потребностите на душата и на
тялото.
Потребности на тялото. За да съществува тялото се нуждае от храна, движение,
почивка, сън и др. Важно е човек да удовлетворява потребностите на тялото си, за да
бъде чисто и здраво. Но не бива да се стига до удовлетворяване на капризи, каквито
са излишното труфене на тялото с дрехи и украшения, както и прекомерното хранене
и излежаване, задоволяване на вредни навици като пиене, пушене, наркотици. Макар
всички тези капризи да носят временни удоволствия, всички те в крайна сметка го
разрушават.
Потребности на душата. Душата пък има други потребности, продиктувани от
стремежа към Бога – стреми се към идеалното, към съвършеното, към правда и
вършене на добри дела, към любов и красота, към изящното. Когато човек се
възхищава от Божиите творения, чете за Бога, изучава Неговото Божествено учение,
когато се стреми да следва заповедите на Бога, той получава несравнимо по-голямо
удовлетворение, душата му се радва.

76

За какво се молим? Какъв ще е животът на човека, зависи от това на кого служи
повече – на тялото или на душата. Човек трябва да поддържа тялото си чисто и
здраво, но много по-важно е да пази душата си чиста от грях. А какво е грях вие
знаете – нарушаване на Божиите заповеди. А най-важните от всички заповеди са
заповедта за любовта към Бога и любовта към ближните. Човек не може сам да се
очисти от греховете, но трябва непрестанно да моли Бог да му помага.
Кога и за кого се молим? Можем да се молим в храма, както и у дома, и по
всяко време и навсякъде, тайно в себе си. Каквото молим Бог за себе си, това трябва
да молим и за ближните ни. Трябва сутрин да молим Бог да ни помага през целия ден
- да бди над нас, за да можем да учим и да работим ползотворно. Да искаме Неговата
закрила за нашите родители и близки, за учителите и приятелите ни, както и за
всички хора. Добре е и вечер да му благодарим за всичко и да го молим да ни прости
грешките.
Само Бог може да изпълни нашите молитви, но ние отправяме молитви и към
света Богородица, светците и ангелите, които са наши застъпници пред Бога, за да
изпълни Той молитвите ни.
Коя молитва трябва да знае всеки? Молитвата, която всеки трябва да знае, е
Господнята молитва „Отче наш”. Сам Господ Иисус Христос казва на учениците си
да се молят с тази молитва, а те са я записали и така тя достига до всички нас. Тази
молитва може да прочетете в Новия завет на Библията в евангелието от Матея, 6
глава, 9 до 13 стих. С тази молитва ще се запознаем днес (учителят раздава
предварително подготвените картички с Господнята молитва „Отче наш”, всички
стават прави, обръщат се на изток и я прочитат гласно, като се прекръстват в
началото и в края на молитвата).
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия.
Амин.
Въпроси към урока:
1.Защо се молим на Бога? – защото молитвата е необходима на душата, тя е въздух
за душата, тя е връзката ни с Бога.
2. За какво се молим на Бога?- молим се за успех в учението, молим се Бог да
запази нас и близките ни здрави, да ни предпази от грях и да ни помага в трудности и
беди.
3.Коя молитва трябва да знае всеки от нас? - Господнята молитва „Отче наш”,
защото Самият Господ е научил учениците Си да се молят с тази молитва.
Задача: Оцветете картичката с Господнята молитва „Отче наш”, прочитайте я
често, за да я научите. Хубаво е да започвате деня с тази молитва.
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Свети Серафим Саровски се молел дълго
пред иконата на Божията майка.

Малките християнчета отрано се научават да се молят
на Богa.
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Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на
нашите длъжници,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.
Амин.

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме
на нашите длъжници,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.
Амин.

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме
на нашите длъжници,
и не ни въвеждай в изкушение,
но избави ни от лукавия.
Амин.
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20 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Прояви на добро и зло“, м.
февруари
Въпроси за преговор:
1.Защо се молим на Бога? – защото молитвата е необходима на душата, тя е въздух
за душата, тя е връзката ни с Бога.
2. За какво се молим на Бога?- Бог да запази нас и близките ни здрави, да ни
предпази от грях и да ни помага в труд и беди.
3. Кога Бог изпълнява молитвите ни? – когато се молим с чисто сърце и вяра и
изпълняваме Божиите заповеди.
4.Коя молитва трябва да знае всеки от нас? - Господнята молитва „Отче наш”.

Прояви на добро и зло
Прояви на добро. Всяко добро идва от нашия Бог и от Неговото Божествено
учение. Бог дава на хората заповеди как да живеят, как да общуват, как да запазят
мира и разбирателството помежду си. Нека да си спомним колко щастливо живеели
първите хора в рая преди да нарушат Божията заповед. Имали в изобилие от всички
блага, животните ги обичали и им се покорявали. Адам и Ева можели свободно да
общуват с Бога, а от общуването с Бога се чувствали неземно щастливи.
Всяка проява на добро в нашия живот произтича от почитането на Бога и
изпълняване на Божиите заповеди, от пребиваването в църквата и добрите отношения
с другите хора.
Прояви на зло. Обратно на това, всяко зло идва от забравянето на Бога,
отдалечаването от църквата, нарушаването на Божиите заповеди. Как се нарича
нарушаването на Божиите заповеди? – грях. Грехът е зло. Свети Йоан Златоуст
казва, че за нас грехът е единственото и най-голямо зло. Когато нарушаваме Божиите
заповеди, вършим зло.
Кога злото навлязло в света? – когато Адам и Ева нарушили заповедта на Бога
и яли от забранения плод. Тяхното щастие било помрачено веднага, те осъзнали греха
си, скрили се от Бога. Още по-лошо, те не признали греха си и Бог ги изгонил от
райската градина. Грехът се предал и на потомците им и те приели в себе си много
греховни навици, като лъжи и кражби, завист и гняв, непокорство и гордост. Злото
навлязло в света с много скърби, болести, войни и смърт.
Доброто и злото в днешния свят. Днес хората са се отдалечили толкова много
от Бога, че сме свидетели как злото се шири навред - непочитане на родителите,
разпадане на семействата, обиди и агресия сред учениците, вражди, войни между
народите.
От друга страна, представите за доброто са се изменили много, защото хората
не познават Божественото учение. Някои явно греховни прояви се приемат за добро:
приема се събирането на младите хора за съпружески живот без да са се венчали в
църква, разрешава се премахване на нежелана бременост (аборт), в някои страни се
разрешават бракове между мъже, самоубийците се смятат за герои и др. А всичко
това не е в съответствие с Божиите заповеди.
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Всяко зло идва оттам, че децата не учат за Бога, а родители и учители ги
оставят сами да определят в какво да вярват. Има грижа за тялото на децата и
задоволяване на капризите им, а липса на грижа за техните души, което е найважното за тях. Затова не е чудно, че децата се поддават на лъжеучения, секти и
греховни привички, които тровят душите им.
И днес истинските християни обичат Бога и ближните си. Добро за тях не е
трупането на излишни богатства, а милосърдието и грижата за ближните, не е
търсенето на високи постове и слава, а смирението. Истинските християни се стремят
да запазят безсмъртната си душа чиста от грях, за да бъдат при Бога във вечния
живот.
Въпроси към урока:
1.Кое е проява на добро? – добро е всичко, което идва от Бога, всичко на което ни
учи Бог.
2.Кое е проява на зло? – зло е забравянето на Бога и нарушаване на заповедите Му –
зло е грехът.
3.Как истинските християни проявяват доброто в живота си? –те обичат Бога и
изпълняват Божиите заповеди, пребивават в църквата и изпълняват нейните правила;
те обичат ближните си, живеят в разбирателство с тях и им помагат.
Задача: Напишете кратко съчинение за проявите на добро и зло сред
учениците? Помислете как могат да се избягнат проявите на злото? Нарисувайте
картина за проява на добро, която ви е впечатлила.

Да нахраним бедния

Да се помолим за изпадналия в беда
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21 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Прошката-Сирни заговезни“,
м. февруари
Въпроси за преговор:
1.Кое е проява на добро? – добро е всичко, което идва от Бога, всичко на което ни
учи Бог.
2.Кое е проява на зло? – зло е забравянето на Бога и нарушаване на заповедите Му –
зло е грехът.
3.Как истинските християни проявяват доброто в живота си? –те обичат Бога и
ближните си и се стараят да вършат добри дела.

Прошката - Сирни заговезни
„Ако не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да
прости съгрешенията ви” (Мат. 6:15) – такова е предупреждението на Господ
Иисус Христос, което чуваме на Сирни заговезни - неделята, наричана още Неделя на
прошката.
От Сирни заговезни започва Великият пост. От този ден християните ще се
въздържат от блажна храна (месо, мляко, яйца), ще се стремят да се въздържат и от
всяко лошо дело, дума и мисъл.
Преди началото на Великия пост - този най-важен за християните пост, човек
трябва да е простил на ближните си и да е получил прошка от тях. Не бива да
пропускаме това събитие. Да отидем и се опростим с всички, които сме обидили. А
дори и в нищо да не сме виновни, пак да поискаме прошка.
Макар да има определен от църквата ден за прошка, опрощението трябва да
присъства в живота на християнина във всеки един момент. Никой не е безгрешен.
Най-много грешим като мислим себе си прави във всичко, когато очакваме другите
да се съобразяват с нас. Съзнателно или без да знаем, ние нараняваме другите със
своите думи и действия. И нищо да не сме им казали, понякога таим в сърцето си
неприязън към тях.
Ето защо ни е необходима прошката. Омразата и взаимните обвинения лишават
живота от радост и мир. Затова трябва да търсим прошка, винаги когато сгрешим.
Били сме непослушни на своите родители – да им поискаме прошка. Обидили сме
свой приятел, надсмивали сме се над неговите грешки – час по-скоро да му поискаме
извинение.
„Простено – Прости!” - това са думите, които си разменят християните в деня
на прошката. Прошката е истинско чудо! Като прощаваме, ние отхвърляме злото,
което тежи в душата ни, защото Сам Бог ни прощава и сваля този товар. Затова всеки
ден се обръщаме към Бог с думите от Господнята молитва :„ и прости нам
дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си”. (Какво значи думата
„дългове“ от молитвата? Как разбирате това? – дългове са нашите грехове.)
Който не прости на ближните си, и Господ няма да прости неговите грехове. Господ
прощава нашите грехове в тази степен, в която ние прощаваме на другите, а това
означава, че без нашата прошка, няма да можем да се спасим.
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Простим ли, душата запява с истинска радост, защото на мястото на враждата
идва любовта! Никого не мразим, никой не ни мрази, всички се обичаме. Обича ни и
Бог. Щом сме простили на всички и Господ ни прощава и заживява в нас!
Въпроси към урока:
1.Какво ни учи Бог за прошката? – Господ прощава нашите грехове в тази степен, в
която ние прощаваме на другите, а това означава, че без нашата прошка, няма да
можем да се спасим.
2.Какво е значението на прошката в живота ни? – прошката носи в живота ни мир
и разбирателство, тя очиства душата ни и Сам Господ заживява в нея.
3.Кой ден в православната църква е специално отреден за опрощаване между
хората? – неделята преди Великия пост, наречена Сирна неделя или Ден на
прошката.
4.Кой важен период от живота на християните започва след Сирни заговезни? –
след Сирни заговезни започва Великия пост – време за въздържане от блажна храна
(месо, мляко, яйца), но също въздържане от всяко лошо дело, дума или мисъл, което
допринася за обновяване на тялото и душата.

В миналото и днес първо младите
искат прошка от по-старите.
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След Сирни заговезни на трапезата
се слагат само постни ястия.

Задача: Прочетете разказа”Прошката” и помислете дали има някой, от когото
трябва да поискате прошка.

Прошката
Ели и Деси бяха добри приятелки. Заедно ходеха на училище, дори стояха на
един чин. И двете бяха отличнички. Учителите ги сочеха за пример, защото винаги
имаха написани домашни и прилежно учеха уроците си. Те не се разделяха дори в
междучасията, а заедно тичаха навън, за да играят на двора. Забавляваха се и
непрестанно се смееха.
Но двете имаха лошия навик да се подиграват на другите деца, които не бяха
отличници като тях. Щом седнеха на пейката в двора, започваха да шушукат и като
сочеха този и онзи, присмиваха се. Другите деца ги отбягваха и не желаеха да дружат
с тях.
Но случи се така, че Ели се представи по-добре на контролната по математика, а
Деси по невнимание беше объркала една задача. Но Ели вместо да успокои
приятелката си, й се присмя, че не е могла да реши една елементарна задача. Деси
много се огорчи и търсеше повод да си върне за обидата. Скоро се оказа случай Ели
да е забравила да изпълни едно свое обещание и Деси й отправи обидни думи и каза,
че тя не може да бъде вече нейна приятелка.
Двете вече ходеха сами на училище, стояха на един чин, но не си говореха.
Изчезна веселият им смях, лицата им посърнаха. Нещо тежеше в душите им, но те не
искаха да признаят вината си. Напротив, при всеки повод си отправяха гневни
погледи. Другите деца забелязаха това и се чудеха, как двете толкова големи
приятелки сега не искат да се гледат.
Майката на Ели, която виждаше, че дъщеря й не е така жизнерадостна както
преди, повика я и поговори с нея за случилото се. Ели се разплака и сподели колко
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тежко я обидила Деси и че не желае повече да дружи с нея. Майка й я накара да се
замисли, дали сама не е оскърбила с нещо приятелката си. Майката на Ели посъветва
дъщеря си да поиска прошка от своята приятелка и всичко ще бъде като преди.
„Хората често грешат и се карат, но не бива да забравяме какво ни учи Господ – да си
прощаваме. А щом се помирим, Господ връща радостта в сърцата ни ”– каза й тя.
Ели се замисли над тези думи. В душата й се бореха различни чувства. От една
страна не можеше да забрави обидата, а от друга искаше да отхвърли тази тежест,
която притискаше душата й. Тя виждаше своята вина, задето се присмя на Деси.
Чудеше се дали Деси ще й прости. Затова реши да й нарисува една картичка, а вътре
написа: „Прости ми за обидата! За мене нашето приятелство е по-важно от всичко!”
Щом отиде на училище, видя Деси да стои унила на чина. Подаде й картичката с
разтуптяно сърце и зачака. Деси я отвори и след като я прочете много се развълнува.
„Прощавам ти! И ти ми прости за лошите думи!” – каза тя. Двете приятелки се
прегърнаха щастливи. Никога преди не бяха изпитвали такова голямо облекчение и
радост.
Те разбраха колко голямо зло са обидите и какво голямо чудо е прошката.
Решиха повече да не се присмиват на никого. От този ден те бяха пример не само с
отличния си успех в училище, но и заради добрите си сърца.

Когато прощаваме, ние изпълняваме Божията заповед
за любовта към ближните
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Тематично разпределение
1 клас, месец март

МЕСЕЦ МАРТ

Методически
единици

22 Почитай
баща си и
майка си
(5-та Божия
заповед)
23 Не лъжи!
(9-та Божия
заповед)
24 Благовещение

25 Цветница

Месец
Седмица
м.III
I седм.

Вид
на
урока

Религиознообразователни цели и
задачи

Нови
Изграждане на личен
знания поглед върху човешките
взаимоотношения на
базата на 5-та Божия
заповед. Възпитаване в
любов и уважение към
родителите.
м.III
Нови
Възпитаване в
II седм. знания християнските
добродетели – честност,
откровеност, нелицимерие
и др.
м.III
Нови
Разказ за Благовещение и
III седм. знания формиране на почит към
света Дева Мария като
избрана от Бога да роди
Спасителя Христос.
м.III
Нови
Запознаване с
IV седм. знания библейското събитие Вход
Господен в Йерусалим,
което отбелязваме на
празника Цветница.

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Родителите
обгрижват своите
деца, подобно на
Бог-Отец,
обгрижващ
Своето творение.

Почит към
Обич, грижа,
родителите. уважение,
послушание.

Да бъдем честни
във
взаимоотношения
та си с ближните.

Основни
термини,
представи и
понятия

Лъжа,
лъжесвидетелство,
клевета,
истина.
Божията майка – Блага вест,
майка и
Архангел,
покровителка на
света Дева
всички християни. Мария.

Добродетели,
искреност,
честност,
доверие.

„Осана,
благословен
Идещият в име
Господне”

Осана,
Връбница,
Цветница,
върбови
клонки.

Вход
Господен в
Йерусалим.

Благовещение,
света Дева,
света
Богородица.
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22 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Почитай баща си и майка си –
5-та Божия заповед“, м. март
Въпроси за преговор:
1.Какво ни учи Бог за прошката? – Господ прощава нашите грехове в тази степен, в
която ние прощаваме на другите, а това означава, че без нашата прошка, няма да
можем да се спасим.
2.Какво е значението на прошката в живота ни? – прошката носи в живота ни мир
и разбирателство, тя очиства душата ни и Сам Господ заживява в нея.
3.Кой ден в православната църква е специално отреден за опрощаване между
хората? – неделята преди Великия пост, наречена Сирна неделя или Ден на
прошката.
4.Кой важен период от живота на християните започва след Сирни заговезни? –
след Сирни заговезни започва Великия пост – време за въздържане от блажна храна
(месо, мляко, яйца), но също въздържане от всяко лошо дело, дума или мисъл, което
допринася за обновяване на тялото и душата.

Почитай баща си и майка си
(5-та Божия заповед)
Господ дава десетте Божии заповеди на пророк Мойсей, но за това събитие ще
говорим по-късно. Вие сте прочели тези заповеди, но днес ще обсъдим подробно
петата Божия заповед. Тя гласи „Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре
и да живееш дълго на земята.(Изх. 20:12)
Какви са отношенията между родители и деца. Когато децата са запознати с
Божиите заповеди и ги изпълняват, уважението към родителите е голямо. Като станат
родители, те сами обгрижват своите деца подобно Бог-Отец Своето творение. Децата
пък приемат смирено волята на родителите си като Божията воля за тях.
В днешно време малко деца изучават истините на вярата, затова и тази Божия
заповед не се изпълнява напълно. За нас любовта на родителите, грижата и
отстъпчивостта пред нашите молби са толкова обичайни, така сме свикнали с тях, че
не си даваме сметка с цената на какви усилия го постигат. Възприемаме това като
тяхно естествено задължение, като нещо, което те ни дължат. Понякога се отнасяме
към тях твърде егоистично, като желаем неща, които не са ни необходими,
натоварваме ги, въпреки че са уморени. Не се съгласяваме с техните забрани, не
зачитаме мнението им, роптаем против правилата, които ни налагат. Стигаме до там
да им отправяме груби упреци, да ги обиждаме.
Но това не бива да бъде така. Бог е дал специална заповед за отношенията на
децата към родителите. Децата могат и да казват, че обичат своите родители, че са им
благодарни, но въпреки това да не изпълняват тази заповед. Защото тя изисква много
повече.
Какво означава да почитаме родителите си? Това означава да ги обичаме, да
се вслушваме в съветите им, да изпълняваме правилата и да се подчиняваме на
забраните им. Това означава да уважаваме мнението на родителите си, да приемем
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техните съвети за себе си, макар да ни се струва, че нашето мнение е правилно. Да не
възразяваме, а да се покоряваме на техните правила и забрани. Може да мислим, че
не постъпват правилно, но дори и тогава трябва да им се покорим.
Да приемем, че всичко, което родителите правят за нас, е добро. Трябва да
приемем, че всичко, което родителите правят, правят от любов към нас. Господ знае
кое е най-добро за нас и ще ни вразуми чрез нашите родители. Когато почитаме
родителите си, все едно почитаме Бога, защото Той ги направлява за наше добро.
Да не си позволяваме лоши чувства, мисли и думи към своите родители. Макар
да ги чувстваме много близки, не бива да си позволяваме лоши думи, дори на шега.
Не бива да си позволяваме обиди, макар те са готови да ни простят всичко. Да ги
почитаме означава да проявим разбиране към тях, защото всички ние сме грешни. Бог
ни е дал заповед да обичаме ближните си, а има ли някой, който ни обича повече от
нашите родители. Трябва да бъдем внимателни и любезни с тях. Ако чуем , че други
деца обиждат и се присмиват на своите родители, да не се подвеждаме и ние да
правим така. Да не се подвеждаме и от различни филми, където виждаме, че героят –
тинейджър „най-остроумно“ се подиграва на своите родители и още повече, че това
са филми, чужди на християнския дух.
Да не осъждаме родителите си за техните грешки. Има случаи, когато родителите
не проявяват достатъчна грижа, дават лош пример, дори изоставят децата си, но дори
и тогава сме длъжни да ги почитаме. Не бива да таим злост в сърцата си срещу тях, не
бива да ги осъждаме. Недопустимо е пред други хора да показваме техните грешки,
да злословим за тях. Не бива да ги лишаваме от внимание и грижа, макар те да не са
проявили такива към нас. Знаем за свещеници и обикновени християни, които като
деца са били изоставени от родителите си в домове и дори не ги познават, но не
спират да се молят за тях.
Да се погрижим за родителите си в тяхната старост. Да почитаме родителите си
означава да проявим грижа към тях, когато са болни и когато остареят. Както те са ни
отгледали, когато сме били безпомощни като малки, бдяли са над нас в безсънни
нощи, така и ние трябва да се грижим за тях, когато не могат без нашата помощ.
Когато изпълним всичко, което изисква от нас Божията заповед, то ще се
изпълни над нас и Божието обещание. Наистина дните ни ще бъдат благословени.
Въпроси към урока:
1.Какво гласи петата Божия заповед? - „Почитай баща си и майка си, за да ти
бъде добре и да живееш дълго на земята”.
2. Какво означава да почитаме родителите си? – това означава да ги обичаме, да
уважаваме мнението им, да изпълняваме налаганите от тях правила и забрани, да не
си позволяваме лоши чувства, мисли, думи към тях, да не ги осъждаме, да се
погрижим за тях в болест и старост.
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Задача: Прочетете разказа „Изненада” на монахиня Валентина Друмева.
Размислете върху това, което изисква от нас петата Божия заповед. Отговорете си
сами за себе си, дали изпълнявате тази заповед? Какво е необходимо да промените в
отношението си към своите родители, за да изпълните тази важна заповед?
Помислете как бихте могли да поискате прошка от своите родители, изненадайте ги
със своето внимание и добри думи към тях.
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Трудът е добро дело. Хубаво е децата да помагат и
да се трудят според силите си от най-ранна възраст.
(Да си припомним, че Бог благославя труда. Той създава Адам и Ева,
като им нарежда да се грижат за чудно хубавата райска градина.)
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23 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Не лъжи-9-та Божия заповед“,
м. март
Въпроси за преговор:
1.Какво гласи петата Божия заповед? - „Почитай баща си и майка си, за да ти
бъде добре и да живееш дълго на земята”.
2. Какво означава да почитаме родителите си? – да обичаме и да бъдем послушни
на родителите си, да не си позволяваме лоши чувства, мисли, думи към тях, да не ги
осъждаме, да се погрижим за тях в болест и старост.

Не лъжи!
(9-та Божия заповед)
Деветата Божия заповед гласи: “Не лъжесвидетелствай против ближния си”.
В нея се забраняват всякакъв вид лъжи. Най-пагубните сред тях са клевета,
лъжесвидетелство при разпит, лъжа в ежедневието.
Клевета – тя е най-тежка форма на лъжата. Клеветата е измисляне на грехове
и приписването им на човек, който никога не ги е вършил. Клеветата е дело на
дявола. Сам Иисус Христос нарича дявола „баща на лъжата”. Дяволът е наречен още
лукавият, което значи хитър, клеветник. Дяволът е открай време клеветник.
Спомнете си как Адам и Ева нарушиха Божията заповед? Бог забрани на Адам и
Ева да ядат от едно дърво сред рая, за да не умрат. Но дяволът се всели в змията и
наклевети Бога пред тях, като изрече първата клевета в историята на човечеството:
”Не, няма да умрете, но Бог знае, че в деня, в който вкусите, ще ви се отворят
очите и ще станете като богове.” (Бит. 3: 4-5). А те като му повярваха, лишиха се
от вечен живот, а ние знаем, че Бог сътвори човека да бъде безсмъртен. В света
навлизат грехове, болести и смърт.
Веднъж пусната клеветата лети бързо от уста на уста и изпепелява всичко по
пътя си. С клеветата очерняме доброто име на другите и погубваме своята душа.
Това, което трябва да направим, когато до ушите ни стигне клевета, е да я пресечем и
да не я разпространяваме повече.
Лъжесвидетелство. Лъжесвидетелството е такъв грях, при който човек
изправен пред съда, дава неверни показания, макар да се е заклел да казва истината. В
съда ние се заклеваме да казваме истината и само истината. Поводите за
лъжесвидетелство при разпит са много: да не загубим пари, да спечелим пари, да
отмъстим, от страх и др. Днес хората дотолкова са потъпкали съвестта си, че за пари
се съгласяват да станат лъжесвидетели. Чрез лъжесвидетелство ще бъде обречен на
страдания невинен човек, а това може да бъде причина дори за неговата смърт. Затова
в съда винаги трябва да казваме истината.
Лъжа. Лъжа означава да говорим неща, които не са верни, не са истина. Лъжата
присъства много често във всекидневния живот. Това е много тъжно. Тежки са
последиците от лъжата. С лъжата вредим на другите, като ги заблуждаваме. Губим
доверието на хората в нас. Но най-тежкото е, че опетняваме душата си и се
отдалечаваме от Бога.
Понякога като разказваме история, която се е случила с нас, украсяваме я с
измислици, за да предизвикаме интерес. Но това също е лъжа.
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Децата често прибягват към лъжа, ако са сторили някакъв грях. Когато сме в
голяма беда, заради някой свой грях (например непослушание към родителите), да не
бързаме с лъжите. По-добре да замълчим, но да не влизаме в лъжа. Горещо да се
помолим на Бога и Той със сигурност ще ни помогне.
Нали сте чували поговорката „На лъжата краката са къси“. Това ще рече, че рано
или късно тя се открива. А помислете си само, че за Бог няма нищо скрито. Той ни
вижда непрестанно и знае всички наши мисли и дела. Ако се сещаме по-често за това
няма да искаме да лъжем или да правим някакъв друг грях.
Въпроси към урока:
1. Какво гласи деветата Божия заповед?- „Не лъжесвидетелствай.”
2. Как Христос нарича дявола? – баща на лъжата.
3.Кои са разновидностите на лъжата? –клевета, лъжесвидетелство, лъжа в
ежедневието.
4.Оправдано ли е да лъжем, за да избегнем тежките последици от свой предишен
грях? – не, защото така вършим нов грях и се отдалечаваме от Бога.
5.Защо клеветата е голямо зло? – защото с нея очерняме доброто име на другите и
погубваме своята душа.
6. Кои добродетелите са противоположни на лъжата и които трябва да се
стремим да придобием?- искреност и честност.
Задача: Прочетете разказа на монахиня Валентина Друмева „Лъжата” и помислете
върху това, дали не допускате скриване на истината или лъжа в общуването си с
другите. Опитайте се да поправите грешките си, като разкриете истината. Това ни се
струва много трудно, но ако помолим за помощ Бог и светиите, всичко ще бъде много
лесно.
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24 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Благовещение“, м. март
Въпроси за преговор:
1. Какво гласи деветата Божия заповед?- „Не лъжесвидетелствай.”
2. Как Христос нарича дявола? – баща на лъжата.
3. Кои са разновидностите на лъжата? –клевета, лъжесвидетелство, лъжа в
ежедневието.
4. Кои добродетелите са противоположни на лъжата и които трябва да се
стремим да придобием?- искреност и честност.

Благовещение
Света Дева Мария – избрана за Божия майка. Както знаете, когато Бог
изгонил Адам и Ева от рая, Той обещал да прати на хората Спасител, който да ги
избави от наказанието. Бог наистина изпратил Спасител – нашия Господ Иисус
Христос, който се родил от света Дева Мария.
Припомнете си кога света Дева Мария била въведена в храма от нейните
родители? Като навършила три години, тя била заведена в Божия храм и посветена в
служба на Бога. Света Дева Мария пребъдвала в молитви, в труд и послушание, в
изучаване на Свещеното писание.
Но според тогавашните закони, след навършване на пълнолетие, момичетата
трябвало да се сгодят. Света Дева Мария била сгодена за своя родственик – стареца
Йосиф, който трябвало да се грижи за нея. Но макар да станала негова годеница, тя не
станала негова истинска съпруга и останала девица.
Благата вест за идването на Спасителя. Един ден пред света Дева Мария се
явил Ангел и й казал: “Радвай се благодатна! Господ е с Тебе. Благословена си Ти
между жените”. Той й съобщил, че ще стане майка на нашия Господ.
И наистина света Дева Мария родила Син, Когото нарекли Иисус.
Празникът в чест на тази радостна вест, дошла от небето, се нарича
Благовещение и се празнува на 25 март. Този празник е начало на нашето спасение.
Всички отиват в храма, за да присъстват на богослужението и да се поздравят с
благата вест.
Всички се молят на света Дева Мария да ги закриля и радостно пеят:
“Богородице Дево, радвай се, благодатна Марие, Господ е с Тебе.
Благословена си ти между жените и благословен е плода на твоята утроба,
защото Ти си родила Спасителя на нашите души.”
Въпроси към урока:
1.Как Света Дева Мария се подготвила да стане майка на нашия Спасител?- от
три годишна била въведена в храма и посветила живота си в служба на Бога.
2.Коя е благата вест, която получила света Дева Мария?- че ще стане майка на
нашия Спасител - Господ Иисус Христос.
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3.Защо християните тържествено честват на 25 март празника Благовещение? –
на този ден Ангел от небето донесъл благата вест, че на земята ще дойде Спасителя
на света.
Задача1: Чуйте и разучете похвалната песен за света Дева Мария „Богородице Дево”
(поместена в Картинно помагало).
Задача 2: Когато посещавате храма, открийте изображението на Благовещение. Найчесто тази сцена е нарисувана на олтарните врати в средата на иконостаса.
Задача 3: Разгледайте мозайката, която изобразява Благовещение и оцветете
приложението.

На централните олтарни врати най-често се изобразява
библейската сцена Благовещение
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Свето Благовещение – 25 март

Мозайката е копирана от www.factor.bg
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25 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Цветница“, м. март
Въпроси за преговор:
1.Как света Дева Мария се подготвила да стане майка на нашия Спасител?- от
три годишна била въведена в храма и посветила живота си в служба на Бога.
2.Коя е благата вест, която получила света Дева Мария?- Ангелът й казал, че ще
стане майка на нашия Спасител - Господ Иисус Христос.
3.На кой ден християните тържествено честват празника Благовещение? –25
март.

Цветница
Вход Господен в Йерусалим. На големия еврейски празник Пасха, всички се
събирали в Йерусалим и отивали в храма, за да се поклонят на Бога. Господ Иисус
Христос също се отправил с учениците си към Йерусалим. Яхнал осле (магаренце)
Той тържествено влязъл в града. По онова време на осле яздели царе, учители и
знатни хора.
Всички знаели за чудесата и за всички добри дела, които Господ вършел.
Множество народ излезли да Го посрещнат. Възторжените хора постилали дрехите
си по пътя Му, а децата развявали палмови клонки и пеели: ”Осана! Благословен,
Идещият в име Господне!” ( „Осана” е вик на възхвала и славословие, а на еврейски
значи „спаси”.) Празникът, установен в спомен на това събитие, е наречен Вход
Господен в Йерусалим.
Кога и как празнуваме Вход Господен в Йерусалим? Вход Господен е голям
църковен празник. На този ден хората идват с много цветя в храма и затова празникът
е известен с името Цветница. Нарича се още и Връбница, защото хората носят в
ръцете си върбови, вместо палмовите клонки, които евреите развявали при
посрещането на Спасителя (тъй като палмата не расте у нас).
Цветница се празнува в неделния ден, една седмица преди Великден. Всички
православни християни отиват на църква, за да присъстват на празничното
богослужение и да възпоменат радостното посрещане на Господа от народа в град
Йерусалим.
На този празник се радват най-много децата. Те отиват със своите родители в
храма и отнасят в дома си от осветените върбови клонки за благословение на дома.
Всички, които носят имена на цветя, имат имен ден на Цветница.
Въпроси към урока:
1.Как назоваваме празника Вход Господен в Йерусалим? – Цветница, Връбница.
2.Какво носят хората в ръце, като спомен от събитието за тържественото
влизане на Господ в Йерусалим? – Всички носят в ръце върбови клонки (защото у
нас палмата не расте) за спомен на радостното посрещане на Господ.
3.Какво означава възгласа „Осана”? – на еврейски означава „спаси”.
4.Кои празнуват имен ден на Цветница?- всички, които носят имена на цветя.
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Задача: Запознайте се с иконата Вход Господен в Йерусалим и се опитайте да
разкажете наученото за този християнски празник. Оцветете приложението.

Вход Господен в Йерусалим

Иконата е копирана от www.hramvladaja.blogspot.com
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Тематично разпределение
1 клас, месец април

МЕСЕЦ АПРИЛ
Методически
единици

26

27

28

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи
и понятия

Нови
Разказ за най-големия
знания християнски празник. Иисус
Христос възкръсва и така
побеждава греха, смъртта и
дявола. Развитие на
творческите способности чрез
подготовката за празника.
Манастим.IV
Нови
Най-общи представи за
IV
седм.
знания
манастирите като духовни
рите в моя
средища и тяхната роля в
роден
живота на християните.
край

„Христос
воскресе Воистину
воскресе”

Великден,
Възкресение
Христово.

Разпятие,
кръстна
смърт,
изкупление,
спасение.

Манастирът
– център на
духовността.

Бачковски
манастир,
чудотворна
икона.

Манастир,
монах,
чудеса,
поклонение
.

Български
светци.
Свети
Паисий
Хилендар
ски

Да почитаме
и
благодарим
на нашите
светци като
на найблизки
Божии
приятели и
наши
застъпници
пред Бога.

Светец,
будител,
„История
славянобългарска“

Български
светци,
будители.

Великден

Месец,
седмица

Вид
на
урока

Религиозно-образователни
цели и задачи

м.IV
II седм.

м.IV
Нови
Припомняне на важни събития
III седм. знания от живота и делото на
известни на учениците
български светци и изграждане
на чувство на преклонение
пред подвига им. Запознаване
с делото на свети Паисий
Хилендарски. Създаване на
патриотични чувства.
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26 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Великден“, м. април
Въпроси за преговор:
1.Как назоваваме празника Вход Господен в Йерусалим? – Цветница, Връбница.
2.Какво носят хората в ръце, като спомен от събитието за тържественото
влизане на Господ в Йерусалим? – Всички носят в ръце върбови клонки (защото у
нас палмата не расте) за спомен на радостното посрещане на Господ.
3.Какво означава възгласа „Осана”? – на еврейски означава „спаси”
4.Кои празнуват имен ден на Цветница?- всички, които носят имена на цветя.
5. Кога се празнува Цветница? – винаги в неделята, една седмица преди Великден.

Великден
Кой празник наричаме Великден? Великден е най-радостният, най-големият от
всички празници. На този ден празнуваме Възкресение Христово – най-значимото и
велико събитие в човешката история.
Три дни след като Господ Иисус Христос бе осъден от зли хора, разпънат на
кръст и погребан, Той възкръсна от мъртвите. Да си припомним какво означава
„възкресение“. Възкресение означава мъртъв отново да стане жив.
Как Господ Иисус Христос изпълни Божието обещание за спасението на
човешкия род? Както знаем, Адам и Ева бяха изгонени от рая, заради своето
непослушание – вкусване от плода на забраненото дърво и нито те, нито някой от
потомците им можеше да се върне в рая. След грехопадението на Адам и Ева всички
попадали в ада след своята смърт. В Библията адът е описан като място мрачно и
тъжно, където попадат след смъртта си неразкаялите се грешници. Преди идването на
Спасителя на земята обаче, и праведници, и грешници попадали в ада.
Но Господ е милостив и обещава, че ще изпрати Спасител на човечеството –
Спасител, Който ще избави хората от робството на греха, смъртта и дявола и отново
ще въведе човеците в рая. Този Спасител е Господ Иисус Христос, Който идва, за да
освободи задържаните в ада праведници.
Макар Христос като Бог да е силен да се избави от враговете Си, Той като
човеколюбец доброволно приема да бъде заловен, мъчен и разпънат на кръст, за да
вземе върху Себе си нашите грехове. Той приема смърт, за да слезе до подземното
царство и да разбие неговите врати, за да може всички починали добри хора от Адам
насетне да отидат в рая.
Това е пътят на спасението, даден от Христос. За да се спасим, трябва да
изпълняваме Божиите заповеди, най-важните от които са да обичаме Бога и ближните
си. Всеки, който следва Христовото учение, ще има вечен живот в рая, защото
Спасителят със Своето Възкресение отново направи райските врати достъпни. Всеки,
който пожелае да влезе там, няма да бъде лишен от Божията помощ, стига да се
уповава на Христос, да следва Неговите слова и да се опитва да подражава на Господ
и Неговите приятели – светиите.
Историята на Възкресение Христово. Приятели и ученици на Господ Иисус
Христос Го погребали в нов гроб, изсечен като пещера в скала. После затворили
пещерата с голям камък. Враговете на Иисус Христос дори поставили стража да пази
гроба, защото се страхували, че Възкресението наистина ще се случи и тогава всички
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ще повярват в Христос, а те не искали това. Погребението на Христос е в петък денят когато Той е разпънат и умира на кръста.
Три дни по-късно - в неделя, няколко жени дошли рано сутринта да помажат
според обичая със скъпо ароматно масло (миро) тялото на Господ. Заради това те са
наречени жени мироносици. Жените намерили гробния камък отвален, а Христовия
гроб празен и видели ангел, който им известил, че Спасителя е възкръснал. Сред тях
била една от най-усърдните последователки на Учителя Христос – Мария Магдалина.
Тя била удостоена да се убеди в чудото на Христовото Възкресение. Радостта на
жените мироносици била безмерна, те бързо изтичали и съобщили на Христовите
ученици, че Господ е възкръснал.
Защо боядисваме яйца за Великден? Мария Магдалина с усърдие
разпространявала Христовото учение и посещавала различни страни. Църковното
предание говори, че тя посетила и Рим, и поднесла на императора Тиберий червено
яйце, като му казала: "Христос възкресе!" и му разказала за кръстната смърт на
Господа и за Неговото Възкресение.
По примера на света Мария Магдалина християните даряват един на друг
боядисани яйца за спомен на Христовото Възкресение.
Въпроси към урока:
1.Какво празнуваме на Великден?– Възкресение Христово.
2.Как Христос изпълнява Божието обещание за спасение на човечеството?- Той
доброволно се оставя да бъде заловен, мъчен и разпънат на кръст, за да приеме смърт
и да изкупи човешките грехове, да слезе в ада и изведе Адам и Ева и всички
праведници и да ги въведе отново в рая. Той отваря райските врати и за всеки, който
следва Христовото учение и се опитва да подражава на Господ и Неговите приятели –
светиите.
3.Кои първи разгласили, че Христос е възкръснал? – Мария Магдалина и жените
мироносици.
4.Защо боядисваме яйца за Великден? – По примера на света Мария Магдалина
християните даряват един на друг боядисани яйца за спомен на Христовото
Възкресение.
5.Знае ли някой в кой ден от последната седмица преди Великден се боядисват
яйцата? – яйцата се боядисват или на Велики четвъртък, или на Велика събота преди
Великден, но не и на Разпети петък, защото това е най-тъжният ден в живота на
християните – ние сме до гроба Господен.

Задача 1: Гледайте презентацията „Възкресение
Христово“, за да научите повече за този най-светъл за всички
християни празник.
Задача 2: Разгледайте иконата, на която е изобразен
ангел, който съобщава на жените мироносици вестта за
Възкресението. Оцветете приложението. Боядисайте яйца за
Възкресение и подарете на приятели или на бедни хора.
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Жените мироносици при гроба на възкръсналия Христос

www.tulacampos.blogspot..com
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Приложението за оцветяване е копирано от www.hristianche.ucoz.com
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27 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Манастирите в моя роден край.
Бачковският манастир“, м. април
Въпроси за преговор:
1.Какво празнуваме на Великден?– Възкресение Христово.
2.Как Христос изпълнява Божието обещание за спасение на човечеството?- Той
доброволно се оставя да бъде заловен, мъчен и разпънат на кръст, за да приеме смърт
и да изкупи човешките грехове, да слезе в ада и изведе Адам и Ева и всички
праведници и да ги въведе отново в рая. Той отваря райските врати и за всеки, който
следва Христовото учение и се опитва да подражава на Господ и Неговите приятели –
светиите.
3.Кои първи разгласили, че Христос е възкръснал? – Мария Магдалина и жените
мироносици.
4.Защо боядисваме яйца за Великден? – По примера на света Мария Магдалина
християните даряват един на друг боядисани яйца за спомен на Христовото
Възкресение.
5.Знае ли някой в кой ден от последната седмица преди Великден се боядисват
яйцата? – яйцата се боядисват или на Велики четвъртък, или на Велика събота преди
Великден, но не и на Разпети петък, защото това е най-тъжният ден в живота на
християните – ние сме до гроба Господен.

Манастирите в моя роден край. Бачковският манастир
Деца, посещавал ли е някой от вас манастир? Кой е най-известния манастир в
нашия край? – Бачковският манастир. Повечето от вас са ходили на Бачковския
манастир, някои са кръстени в този манастир. Къде се намира Бачковският
манастир? – Той се намира в Родопите близо до Асеновград, над село Бачково.
Какво значи манастир? Как е устроен манастирът? – Манастирът е място,
където живеят хора, посветили живота си на Бога – монаси. Манастирите обикновено
са защитени от светския шум с високи зидове. Всеки манастир си има своя църква, а в
близост се намират постройки, в които живеят монасите.
Животът в манастира се отличава от живота в селищата. В манастирите цари
спокойствие и тишина. Всеки ден има богослужение в манастирската църква.
Монасите се молят в храма и през по-голямата част от денонощието, по време на
всичките си дела, като просят от Бога мир за целия свят, здраве и преуспяване на своя
народ в доброто и вярата. Техните молитви са от голямо значение за всички хора и за
целия свят.
Историята на Бачковския манастир. Бачковският манастир е вторият по
големина манастир в България след Рилския. Той съществува повече от 1000 години.
Манастирът е основан от грузинци и бил обитаван от грузински монаси (Грузия
се намира на север от Черно море). По-късно манастирът станал български и
придобил голямо значение за българите. Тук, след падане на старата столица Търново
под османско владичество, е заточен и погребан свети патриарх Евтимий. Българите
никога не престанали да идват в манастира, дори по време на турското владичество,
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за да се молят и получат духовна подкрепа и сила. И днес Бачковският манастир е
един от най-посещаваните манастири в България.
Чудотворната икона на света Богородица. Голяма притегателна сила на
манастира дава чудотворната икона на Божията майка, която се намира в главната
манастирска църква. Монасите са поставили чудотворната икона на издигнат престол
до входа на църквата. Иконата е намерена по чуден начин в една местност наблизо до
манастира. Овчарчета видяли ярка светлина сред скалите, която не угасвала, и
намерили там иконата на света Дева Мария.
Чудото, което се случва с всеки посетител, дошъл да види чудотворната икона, е
усещането за живото присъствие на самата Божия майка. Хиляди хора в гореща
молитва изливат своята мъка пред Богородица. Неизброими са чудесата, които Бог
върши по нейните молитви, а нашият Бог винаги се вслушва в молитвите на Своята
майка, която от състрадание към хората се застъпва за нас.
Празникът на манастира. Главната манастирска църква носи името на найголемия Богородичен празник - Успение Богородично, който се отбелязва на 15
август. Това е денят, в който Божията майка тихо починала, сякаш била заспала. Сам
Господ Иисус Христос отвел Своята майка в небесното Си царство.
Успението на пресвета Богородица се празнува особено тържествено в
манастира. В продължение на целия празничен ден през църквата минава
непрекъсващ поток от хора, които идват да се поклонят пред иконата на Божията
майка, да се помолят и да благодарят за нейната майчинска грижа към всички нас.
Въпроси към урока:
1.Какво е манастир? – Манастирът е място, където живеят хора, посветили живота
си на Бога – монаси.
2.Кой е най-известният манастир в нашия край, къде се намира? – най-известен в
нашия край е Бачковският манастир, който се намира в Родопите, близо до
Асеновград.
3.Как е устроен един манастир и какъв е животът в него? - Манастирът е защитен
от светския шум с висок зид, в него се намира манастирска църква, където всеки ден
има богослужение. Монасите се молят в храма и през по-голямата част от
денонощието, като просят от Бога мир за целия свят, здраве и преуспяване на своя
народ в доброто и вярата.
4. Коя е най-известната светиня на манастира в наше време? – чудотворната
икона на света Богородица.
5. Кога е празникът на манастира? – на 15 август, Успение Богородично, когато
хиляди хора се стичат в манастира да отдадат почит на нашата небесна покровителка
– света Дева Мария.
Задача1: Гледайте презентацията „Бачковският манастир“.
Задача 2: Прочетете разказите за съвременните чудеса на чудотворната икона
от Бачковския манастир. Ако някои от вас са ходили на Бачковския манастир, нека
разкажат за своите впечатления от манастира и чудесата на Божията майка, за които
са чули.
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Съвременни чудеса на чудотворната икона на света Богородица от Бачковския
манастир
Стефан от Благоевград често пропътува дългото разстояние от дома си до манастира,
защото тук е намерил лечение за страшната болест, която го сполетяла преди
десетина години. Преди това 42-годишният мъж дори не бил вярващ. Открили му рак
и след операцията докторите не дали гаранция, че ще живее. Славата за чудодейната
сила на Бачковската икона, която векове наред се носи сред богомолците, му била
известна, макар да не ходел на църква. Дошъл на Възкресение, защото чул, че тогава
силата на иконата е най-голяма. "Тъй като не знаех молитви, изрекох наум всичко,
което ми беше на душата“ - разказва мъжът. Това, което почувствал, още неизрекъл
докрай молбата си за здраве, разказва вече години наред. "Сякаш не се кланях на
икона, а пред самата Богородица. Толкова жив ми изглеждаше ликът й върху
дървото. Още тогава разбрах, че няма да умра", разказва развълнуван мъжът, който
все още продължава да живее пълноценно и почти не си спомня за страшната болест.
В силата на чудотворната икона от години вярва и баба Наталия от Хасково.
От болки в краката жената дори седнала в инвалидна количка. Нощно време болките
били непоносими. Тя била дълбоко вярваща, решила да се уповава на вярата си.
Първият път близки я донесли почти на ръце до иконата. След една нощ горещи
молитви жената започнала да се оправя. Сега вече идва сама до святото място и
разказва на останалите богомолци как й помогнала Богородица.
Разказите за съвременните чудеса на света Богородица са препечатани от www.dariknews.bg, 2007 г.

Бачковски манастир
Главната църква „Успение Богородично”
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Чудотворната икона на света Дева Мария от Бачковския
манастир
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28 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Български светци. Свети
Паисий Хилендарски“, м. април
Въпроси за преговор:
1.Какво е манастир? – Манастирът е място, където живеят хора, посветили живота
си на Бога – монаси.
2.Кой е най-известният манастир в нашия край, къде се намира? – най-известен в
нашия край е Бачковският манастир, който се намира в Родопите, близо до
Асеновград.
3. Коя е най-известната светиня на Бачковския манастир в наше време? –
чудотворната икона на света Богородица.
4.Как е устроен един манастир и какъв е животът в него? - Манастирът е защитен
от светския шум с висок зид, в него се намира манастирска църква, където всеки ден
има богослужение. Монасите се молят в храма и през по-голямата част от
денонощието, като просят от Бога мир за целия свят, здраве и преуспяване на своя
народ в доброто и вярата.

Български светци. Свети Паисий Хилендарски
Кои български светци познавате? – свети Йоан Рилски Чудотворец, света Петка,
светите братя Кирил и Методий и др.
Животът на свети Паисий Хилендарски. Той е роден в малкия пирински град
Банско в началото на 18 век. България по това време е под османско владичество.
Неговото семейство се отличава със силна вяра в Бога. Единият му брат е игумен на
Хилендарския манастир на Света гора (днешна Гърция). Игуменът е ръководител на
монасите в манастир. Другият му брат с голяма вяра строи църкви и манастири. Като
младеж Паисий отива в Рилския манастир, а по-късно при брат си в Хилендарския
манастир, където става монах. Тук той живее в непрестанна молитва и пост, образова
се от богатата библиотека на манастира. Особено много скърби и се моли за своите
единородни братя в поробената родина. До монасите достигат все по-тревожни
новини за унинието на народа, който тъне в невежество, забравил славното си
минало. Не малко българи се отричат от вярата си под заплаха от изтезания или за да
получат по-добро положение в обществото. Други пък, въпреки че остават
православни, се срамуват, че са българи и искат да приличат на гърци, тъй като по
това време гръцки свещеници служат в българските църкви.
История славянобългарска. Сърцето на Паисий пламва от негодувание срещу
неправдите и желание да повдигне духа на отчаяните свои братя. Монахът се заема да
напише историята на своя народ, за да разкаже за величието на България в
отминалите години. Ден и нощ той събира всички налични сведения за величието на
царе и битки, за несломимия православен дух на българите и красотата на
българските храмове след покръстването. Когато написва своята „История
славянобългарска”, той тръгва сам по прашните пътища на родината, за да я отнесе
до градове и села, до бедни и богати.
Още първите редове на тази книга разтърсват душите и пробуждат умовете: „О,
неразумни юроде (народе), поради що се срамиш да се наречеш българин!” Паисий
не само описва историята на нашия народ, но посочва причините за падения и
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възходи. Владетели, които нямат правилната вяра, губят битките и причиняват много
злини на народа. Напротив дълбоко вярващите народни управници извеждат народа
към благоденствие и имат победи в битките с враговете.
Значение на Паисиевото дело. Мисията на неуморния будител дава своите
богати плодове. Малката книжка се преписва многократно и се разпространява до
всяко кътче на родината. В сърцата на хората е укрепена вярата в Бога, пробужда се
волята за отхвърляне на чуждото владичество, за връщане на българските духовници
и българския език в църквата.
Така както се подвизава, Паисий завършва живота си на земята, но е неизвестно
къде. Паметта за него е навеки жива сред българите, защото той е един от първите в
делото на нашето духовно пробуждане и национално освобождение в годините на
чуждото владичество.
Всички родолюбиви българи, които със своето слово и дело, със своя пример
повдигат националния дух, наричаме будители. Повечето будители са
високообразовани църковни хора. Празникът на народните будители е на 1 ноември.
Въпроси към урока:
1.Къде и кога се родил свети Паисий Хилендарски? – родил се в град Банско в
началото на 18 век.
2.С какво се отличавало неговото семейство? – силна вяра в Бога, която
подтикнала много от неговите членове да посветят живота си в служба на Бога.
3.Как свети Паисий посветил живота си на Бога? – той станал монах в
Хилендарския манастир на Света гора.
4.Защо свети Паисий написал История славянобългарска? – за да укрепи
изстрадалия български народ в годините на чуждо владичество, да знае истината за
своята история и да го подтикне към духовно пробуждане.
Задача: Разгледайте иконата на свети Паисий Хилендарски и разкажете за
просветителското му дело. Оцветете приложението.

Хилендарският манастир, художник Цанко Лаврентов, ( www.pravoslavieto.com)
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Свети Паисий Хилендарски

Иконата е копирана от www.argumenti.net
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Тематично разпределение
1 клас, месец май

МЕСЕЦ МАЙ

Методически
единици

Месец, Вид на
седми- урока
ца

29

м.V
I седм.

30

31

Свети Георги
Победоносец

Нови
знания

Религиознообразователни цели и
задачи

Запознаване с живота на
светеца и изграждане на
почит към Бога, действал
в него.
Светите
м.V
Нови
Запознаване с житията на
братя Кирил и II седм. знания двамата братя.
Методий.
Осмисляне значимостта
Празник на
на просветителското им
славянската
дело за славянските
писменост
народи. Включване в
различни дейности при
подготовка на училището
за празника, формиране
на умения за работа по
групи.
Преговор м.V
Прего- Систематизиране на
обобщение на
III
вор с
знанията за изучените
материала,
седм. обобщи библейски събития и
изучен в I
телен
посветените на тях
клас
тест
християнски празници.
Формиране на стремеж за
самоусъвършенстване.

Нравствени
послания
Доброто
побеждава
злото.

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия
Светец войн, Мъченик,
Победоносец. Гергьовден

Да славим
паметта на
светите братя.
И ние сме
дали нещо на
света.

Българска
азбука,
книжнина,
писменост.

Свети братя,
писменост,
превод на
Свещеното
Писание на
родния ни
език.

„Както искате
да постъпват
с вас
човеците, тъй
и вие
постъпвай-те
с тях.”

Бог,
сътворение,
ангели,
Божии
заповеди,
света
Богородица,
светец,

Благовещение
Рождество,
Богоявление,
Възкресение,
Спасител и
др.
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29 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Свети Георги Победоносец“, м.
май
Въпроси за преговор:
1.Къде и кога се родил свети Паисий Хилендарски? – родил се в град Банско в
началото на 18 век.
2.Как свети Паисий посветил живота си на Бога? – той станал монах в
Хилендарския манастир на Света гора.
3.Защо свети Паисий написал История славянобългарска? – за да укрепи
изстрадалия български народ в годините на чуждо владичество, да знае истината за
своята история и да го подтикне към духовно пробуждане.

Свети Георги Победоносец
Свети Георги – мъченик за вярата. Свети Георги се родил през 3 век в Мала
Азия, днешна Турция. Още юноша, Георги постъпил на военна служба. Бил красив,
умен и способен младеж и императорът го поставил на висока длъжност без да знае,
че е християнин. По това време срещу християните били повдигнати люти гонения от
страна на римската власт. Свети Георги смело защитил християнската вяра. Напразно
бил съветван и увещаван от римския император да се откаже от Христос. Заради
неговата непреклонност бил подложен на различни мъчения - от тежки по-тежки.
Благодарение на силната си вяра в Бога, Георги понесъл смело всички мъчения. Сам
Господ Бог му се явил и само с допира на ръката Си излекувал раните му. На новите
мъчения, измисляни от страна на императора, Георги смело отговарял: "По-скоро ти
ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз – да понасям мъченията."
Мнозина, като видяли твърдостта на мъченика, също повярвали в Христос.
Повярвала и Александра, съпругата на императора. Императорът наредил и двамата
да бъдат наказани. Заради понесените тежките страдания и смърт за Христовата вяра,
свети Георги е наречен великомъченик.
Свети Георги – победител над злото. Едно предание разказва за чудесното
избавление на един град от свети Георги, станало недалеч от днешен Бейрут в Ливан,
близо до мястото, където лежало тялото на светеца.
Имало голямо езеро, в което живеел страшен змей. Той често излизал и много
хора ставали негова жертва. Гражданите неведнъж се опитвали да се преборят със
звяра, но не успявали.
Управителят на тази земя издал заповед, с която разпоредил всеки гражданин да
предава на змея по едно от децата си и тъй да се спасят останалите. И така всеки ден
отвеждали на брега на езерото по едно от децата, докато не дошъл ред на дъщерята на
управителя.
Когато девойката застанала край езерото, ето че се появил свети Георги, яхнал
бял кон. Той попитал девойката защо стои там и плаче, а тя като обяснила защо е там,
казала му час по-скоро да бяга. Светецът-воин останал край брега и щом се появил
змея, препуснал към него и го пробол с копието си. Свети Георги казал на хората да
не се страхуват, защото Господ Иисус Христос го е изпратил да ги избави от това зло,
за да повярват в Него. Всички жители до един се покръстили, а те били двадесет и пет
хиляди души без жените и децата.
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Почитта към свети Георги. На мястото, където се случило чудото, по-късно
била съградена голяма църква на името на Божията Майка и друга една на името на
свети Георги. Тук станало и друго чудо. При освещаването на този храм избликнал
извор с лековита вода, която лекувала много душевно и телесно болни.
Свети Георги е един от най-тачените светци по целия свят. Много храмове носят
неговото име. Няма човек, който да не познава иконите на светеца, на които той е
яхнал бял кон и с копие в ръка пронизва змей. Така е изобразена победата над злото и
затова светецът носи името свети Георги Победоносец. Отбелязваме паметта му на 6
май. На този ден в църквите се отслужва тържествено богослужение, този ден е и
официален празник в България. Свети Георги се смята за покровител на войниците и
животновъдите, затова се състои военен парад и по традиция се яде агне.
Въпроси към урока:
1.Защо свети Георги е наречен великомъченик? – Заради това, че неустрашимо
изповядвал християнската вяра и понесъл страшни мъчения и смърт за Христос.
2.Какви чудо извършил свети Георги със силата, която му дал Бог?-Той се
преборил със страшен змей и така спасил жителите на един град.
3.Как е изобразен свети Георги на иконите? – Изобразен е яхнал бял кон, с копие в
ръка да пронизва змей. Това изобразява победата над злото и затова е наречен
Победоносец.
4.Кога и как се почита паметта на светеца? – на 6 май има тържетсвено
богослужение, този ден е официален празник.

Свети Георги е изобразен на иконите като воин, защото служел във войската,
но се удостоил да стане и воин за Христа.
Задача: Запознайте се с иконата на свети Георги, който побеждава змея (злото) и
оцветете приложението.
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Свети Георги Победоносец

Иконата е копирана от www.days.pravoslavie.ru
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Приложението за оцветяване е копирано от www.pemptousia.gr
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30 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Светите братя Методий и
Кирил“, м. май
Въпроси за преговор:
1. Защо свети Георги е наречен великомъченик? – Заради това, че неустрашимо
изповядвал християнската вяра и понесъл страшни мъчения и смърт за Христос.
2. Какви чудо извършил свети Георги със силата, която му дал Бог? - Той се
преборил със страшен змей и така спасил жителите на един град.
3. Как е изобразен свети Георги на иконите? – нарисуван е яхнал бял кон, с копие
в ръка да пронизва змей. Това изобразява победата над злото и затова е наречен
Победоносец.
4. Кога е Гергьовден? – на 6 май.

Светите братя Методий и Кирил
Дълги години след като Христовото учение се разпространява в целия свят, по
българските земи все още много хора не познават истинския Бог. Те погрешно вярват
в различни лъжливи божества като Тангра, Перун и др.
През 9 век българският цар Борис-Михаил сам приема кръщение и след него е
покръстен българския народ. Затова той е наречен Покръстител. Българският
владетел повярвал в Христос и осъзнал, че само християнството е единствената
спасителна за душите вяра. В България започват да се строят усилено църкви и
християните се събират в тях, за да славят нашия Спасител. Но за жалост
богослуженията са на гръцки език, защото в България няма утвърдена писменост.
Нямат своя писменост и другите славянски народи, а това е пречка за разбирането на
Словото Божие – то все още не може да бъде преведено.
Тогава двама мъже християни, със силна вяра в сърцата и любов към своите
ближни, създават славянската азбука. Тези свети мъже са двама родни братя, за които
вие вече сте учили. Това са братята Методий и Кирил. Те са родени в град Солун, в
благочестиво християнско семейство. Баща им е военоначалник във византийската
войска. Майка им е българка. Братята са отлично образовани и възпитани в
християнските добродетели. По-големият брат Методий става монах, а по-малкият
Константин завършва най-прочутата за времето си висша школа в столицата на
Византийската империя - Константинопол. По-късно, когато Константин става монах,
приема монашеското име Кирил.
Константин отива при своя брат Методий в неговия манастир и там създава
нашата азбука и двамата братя превеждат Библията и важни богослужебни книги на
разбираем за славяните език. След това те са изпратени сред славянските народи да
разпространят преведените от тях книги и да разясняват Христовото учение. Светите
братя имат много ученици, които преписват преведените книги и ги разпространяват.
В България пристигат техни ученици, които са приети с голяма радост от цар
Борис-Михаил и от всички българи, които жадуват да чуят Христовото учение на
родния си език. Така, след като Словото Божие става разбираемо и достъпно, сред
нашия народ се утвърждава православната вяра. Българският народ минава през
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много изпитания, живее под чуждо владичество, но съхранява вярата си и оцелява.
Както знаем, Бог помага на всички, които вярват истински и Го славят.
Затова ние почитаме двамата братя просветители, които отворили очите на
славянските народи за истината. Всяка година на 24 май целият български народ с
цветя и песни слави тяхното дело. Всички училища и университети празнуват.
Църковният празник в памет на светите братя Методий и Кирил е на 11 май. Тогава в
православните храмове има тържествено богослужение.
Въпроси към урока:
1. Къде се родили светите братя Методий и Кирил? – в град Солун, в
благочестиво християнско семейство.
2. Кога и как целият български народ станал християнски? – през 9 век, когато
цар Борис-Михаил Покръстител покръстил българите.
3. Защо било необходимо създаването на славянската азбука? – за да може да се
преведе Библията и богослужебните книги и Словото Божие да стане разбираемо.
4. Кой създал славянската азбука и превел богослужебните книги на славянски
език? – светите братя Методий и Кирил и техните ученици.
Задача: Разгледайте иконата на двамата братя Методий и Кирил. По-големият
брат Методий бил епископ, затова е облечен в епископски дрехи и държи в ръка
Библията (Помните ли кои от изучените светци са били епископи? – свети Николай и
свети Игнатий Богоносец. Какво значи епископ? – пръв сред свещениците, техен
началник) . По-малкият брат Кирил преди смъртта си станал монах, затова е в тъмни
монашески дрехи с покривало на главата, а в ръка държи свитък с изписана на него
азбука. Оцветете приложението и разкажете за делото на двамата братя светци.
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Светите братя Методий и Кирил

Иконата е копирана от www. stevan-sindjelic.org
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31 Урок по Религия - Православие, 1 клас, тема „Преговорен урок“, м. май

Годишен обобщителен тест
по Религия-Православие - 1 клас
1.Всяка година празнуваме Рождество Христово на една и съща дата:
А) 25 март Б) 24 май
В) 25 декември
2. Кое от наименованията не се отнася за Божията майка:
А) Богородица
Б) Света Дева Мария
В) Света Анна
3. Свети Йоан Кръстител кръстил Господ Иисус Христос във водите
на:
А) река Йордан
Б) река Нил
В) река Ефрат
4. Кое от наименованията не се отнася за празника Кръщение
Господне:
А) Йордановден
Б) Богоявление
В) Възнесение
5. На Великден празнуваме:
А) Влизането на Христос в Йерусалим
Б) Раждането на Спасителя Христос
В) Възкресение Христово
6. Денят, в който Ангел съобщил на света Дева Мария, че ще роди
Спасителя на света, се нарича:
А) Сретение Господне
Б) Архангеловден
В) Благовещение
7. История славянобългарска е написана от:
А) свети Иван Рилски
Б) свети Паисий Хилендарски
В) светите братя Методий и Кирил
8. Кога са покръстени българите?
А) 9 век Б) 11 век В) 18 век
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9. Разгледайте снимките и опишете с какво се отличава православният
храм по външно и вътрешно устройство. При необходимост използвайте
ключовите понятия за храм: дом Божий, притвор, средна част, олтар,
иконостас, кръст, камбана.

храм Св. Пантелеймон, Хисаря

храм Св. Никола, гр. Плевен
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