Примерно годишно разпределение – II клас
по Религия – Православие
Хорариум – 32 часа
Седмично – 1час

При съставяне на тематичното разпределение като основен източник е използвано „Методическо помагало за учителя по
Религия – Православие”, Пловдивска митрополия, 2012 г., автор Недка Чолакова

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Методически
единици

Месец
Седмица

1

Храмът в моя
роден край

м.X
I седм.

2

Пред иконата

м.X
II седм.

3

Свети
Димитър
Солунски,
Димитровден

м.X
III седм.

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и
задачи

Надграж- Запознаване с храма в населеното
дане на
място – устройство, архитектурни
знания
особености. Разкриване
притегателната сила на храма за
хората и значението му като място на
духовен живот.
Нови
Запознаване с иконата като свещено
знания
изображение и значението й в
общуването с Бога.Възпитаване на
обич и почит към Първообраза, който
е във вечния живот. Стимулиране
визуалното възприемане и
различаване на иконите.
Нови
Запознаване с житието на светеца,
знания
възпитаване на почит и уважение към
подвига му. Отбелязване на празника
Димитровден.

4

Библията –
книга на
книгите

м.X
IV седм.

Нови
знания

Събуждане на духовен интерес към
писаното Божие слово, наречено още
Свещено Писание. Разкриване
значението му за хората.

5

Сътворението
на света и
първите хора

м.X
V седм.

Надграж
дане на
знания

Разказ за сътворението на света и
първите хора, за шестте творчески
дни, така както са описани в
Библията.

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

Храмът като
място за
общуване с
Бога.

Храм,
енория,
енориаши.

Храм, свети
олтар, притвор,
иконостас.

Иконата –
книга написана
с образи,
вместо с думи.

Икона,
иконостас.

Иконостас,
чудотворна
икона,
изображения на
светци.

Свети
Димитър- бърз
помощник в
беди.
Библията –
книга
съдържаща
истини за
вечни времена.

Светец,
мъченик.

Покровител,
градоначалник,
кмет.

Евангелиеблага вест,
Свещено
Писание.

Земята – дом
за всички.
Човекът- венец
на Божието
творение.

Творец,
творчески
акт,
сътворение,
шест
творчески
дни.

Стар и Нов
завет, послания
– втората важна
част на Новия
завет след
евангелията.
Творчески дни,
рай, първите
хора Адам и
Ева.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

Адам и Ева и
техните
потомци

м.XI
I седм.

Нови
знания

Грехът е
нарушаване
на Божиите
заповеди и
причина за
всяко зло.

Заповед,
грях, зло.

Божията
справедливост
– Ной.
Вавилонската
кула

м.XI
II седм.

Нови
знания

Разказ за грехопадението на първите
хора и изгонването им от рая, и за
техните потомци. Въвеждане на
понятието за грях, като нарушаване
на Божиите заповеди и разбирането,
че грехът е причината за навлизане
на злото в света.
Разказ за Божията безгранична любов
и грижа за хората, за Божията
справедливост и готовност за
помирение с човека. Формиране на
умения у учениците да преразказват
библейските истории.

Рай, първите
хора, дявол,
изкушение,
грехопадение,
изгонване от
рая.
Завет (съюз) с
Бога, милост
Божия,
смесване на
езиците.

8

Авраам – баща
на вярващите

м.XI
III седм.

Нови
знания

Запознаване с живота на праотците в
Библията. Авраам – пример за
непоклатима жертвоготовност към
Бога.

Да вярваме
в Бога без
никакво
съмнение.

9

Йосиф и
неговите братя

м.XI
IV седм.

Нови
знания

Запознаване с библейската история
за Йосиф и неговите братя и
преселването на еврейския народ в
Египет.

Йосиф –
пример за
търпение,
незлобие,
мъдрост и
духовна
чистота.

6

7

Бог е много
милостив,
но и
справедлив.

Потоп,
Ноев
ковчег,
град
Вавилон,
Вавилонска кула
Вяра в
Единия Бог
(Старозаветна
Троица)
Съновидение,
пророчески
дар.

Обетована
земя, жертвоготовност.

Египет,
фараон,
великодушие,
благочестие,
прошка.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Методически
единици

Месец
Седми
ца

Вид на
урока

10

Мойсей и 10-те
Божии
заповеди

м.XII Нови
I седм. знания

11

Давид и
Голиат

м.XII
II
седм.

12

Мъдрият цар
Соломон

13

Рождество
Христово

Религиозно-образователни
цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

Запознаване с библейския
разказ за Мойсей и спасяването
на евреите от египетското
робство. Изграждане на начални
представи за 10-те Божии
заповеди.

Бог помага на
вярващите в
Него.

Изход, Божии
заповеди.

Египетско
робство,
пророк, Пасха.

Не в оръжието и
физическата мощ
се крие силата на
християнина, а в
неговата вяра
във Всемогъщия
Бог.
Мъдростта и
знанието са поскъпи дори от
злато!
Христос се
раждапосрещнете Го!

Стар Завет,
Давид,
Голиат.

Божий
избраник,цар,
великан.

Стар Завет,
мъдрост.

Цар, съдия,
справедливост,
Савска царица
Мъдреци,
влъхви,
ангелски хор,
ясла.

Нови
знания

Запознаване с библейския
сюжет за Давид и Голиат.

м.XII
III
седм.

Нови
знания

Запознаване с библейския
разказ за цар Соломон и
неговата изключителна мъдрост.

м.XII
IV
седм.

Надграждане на
знания

Чрез припомняне на разказа за
Рождество Христово да се
акцентира върху силата на
Божията любов към човеците.

Витлеемска
звезда,
Богомладенец

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни
цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

м.I
II седм.

Бог е Един, но
Троичен по Лица.

Свети Йоан Кръстител, Кръщение
Господне, Света Троица, слизане
на Светия Дух във вид на гълъб,
река Йордан, освещаване на
водите, Богоявленски велик
водосвет, светена вода.

Кръщението ни
прави истински
християни.
Да почитаме
християнския
Кръст – наша
защита от всяко
зло.

Свето
Кръщение.
Кръст,
кръстен
знак.

Купел, кръстник,
опрощаване на
греховете.
Християнски
символ, почитане на
кръста.

Да се преклоним
пред величието
на Бога Творец и
Промислител.

Библия,
Стар завет,
Свето
Кръщение.

Прародители, грехопадение,
пророци, Света
Троица.

Надграж- Разширяване познанията за
дане на
празниците Богоявление и
знания.
Ивановден. Създаване на найобща представа за Света
Троица, на основата на разказа
за Кръщението Господне по
иконата.
м.I
Нови
Събуждане и възпитаване на
III седм. знания
религиозни чувства.

14

Богоявление
и Ивановден

15

Аз съм
християнче

16

Кръстът

м.I
Нови
IV седм. знания

17

Обобщениепреговор на
изученото I
срок

м.I
V седм.

Обобщение

Посочване на Кръста като
християнски символ и
разкриване силата и
значението му в живота на
християните. Правилно
изобразяване на кръстен знак.
Систематизиране на знания за
библейските събития от Стария
завет. Затвърдяване на
представите за Света Троица и
Светото Кръщение.

Основни термини,
представи и
понятия

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни
цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

Чудесата –
необикновени
явления на
Божието
всемогъщество
Бог е Подател
на духовна и
телесна храна.

Чудо.

Божии чудеса,
Божие
всемогъщество.

Чудо,
духовни и
телесни
потребности,
духовна
храна
Чудо,
чудесно
изцеление.
Прошка,
добро.

Божие
милосърдие,
умножаване
на хлябовете.

18

Чудесата на
Господ Иисус
Христос.

м.II
I седм.

Нови
знания

Разкриване силата и
могъществото на Бога, проявени
в извършените от Него чудеса.
.

19

Чудното
насищане на 5
хиляди души

м.II
II седм.

Нови
знания

Посочване на предимството на
духовната храна пред
веществената.

20

Чудото във
Витезда

м.II
III седм.

Нови
знания

21

Простенопрости.
Доброто в мен

м.II
IV седм.

Нови
знания

Затвърдяване на вярата в
силата на Иисус Христос да
лекува и опрощава грехове.
Разширяване на знанията и подълбоко осмисляне на силата на
прошката. Формиране на умение
да прощаваме.

Витезда – дом
на
милосърдието
Прости и ще ти
бъде простено.

Разслабен,
вяра.
Взаимно
опрощение.

МЕСЕЦ МАРТ

Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

22

Постът

м.III
I седм.

Нови
знания

Разясняване на понятието „пост” и
силата и значението му в живота на
християните. Запознаване с постните
храни чрез занимателна игра.

Постът - средство Пост,
за телесно и
въздържание.
духовно
очистване.

23

За
молитвата

м.III
II седм.

Надграждане на
знания

Разкриване смисъла на молитвата
като средство за общуване с Бога.

Да умеем да се
молим и
благодарим.

Молитва,
утеха, вяра,
чистосърдечност.

24

Изповед и
Причастие

м.III
III седм.

Нови
знания

Въвеждане на основни представи за
покаянието, изповедта и Причастието.

Покаяние,
изповед при
свещеник,
Причастие.

25

Лазаровден
и Цветница

м.III
IV седм.

Надграждане на
знания

Разказ за чудото, извършено от
Господ - възкресяването на неговия
приятел Лазар, затвърдяване
знанията за библейското събитиевход Господен в Йерусалим.
Изграждане на елементарни умения
да се различава църковната
обредност от народните традиции.

Покаянието и
изповедта ни
очистват от
греховете, а
Причастието ни
съединява с Бога.
Да благодарим на
Господ за
великата Му
милост към нас,
човеците.

Основни
термини,
представи и
понятия
Постене, постна
храна,
краткотрайни и
дълготрайни
пости.
Молитвеник,
молитви,
молитвено
общуване с
Бога.
Съвест, покайни
чувства,
изповядване на
греховете,
причастяване.

Лазар, чудо,
Смирение,
възкресяване. величие,
Небесен Цар,
Лазаровден,
Цветница
(Връбница) Вход Господен в
Йерусалим.

МЕСЕЦ АПРИЛ

Методически
единици

26

27

28

Възкресение
Христово
(Тържество,
посветено на
Възкресение
Христово*)
Почитта към
света Дева
Мария

Чудесата на
света Дева
Мария.

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

м.IV
II седм.

Надграж- Чрез Възкресението си Иисус Христос
дане на
извършва победата над смъртта и
знания
злото в света.

Христос
Великден,
възкръсна от мироносици.
мъртвите и
смъртта със
смърт
победи!

Разпятие,
кръстна
смърт, миро.

м.IV
III седм.

Нови
знания

Изграждане на отношение на дълбока
почит и признателност към Божията
Майка, чрез която на земята се роди
нашият Спасител.

Достойно е
наистина да
те
облажаваме,
Богородице!

Почит,
възхвала,
облажаване.

Света Дева,
света
Богородица,

м.IV
IV седм.

Нови
знания

Запознаване с чудесата, извършени
по молитвите на света Богородица.
Първото чудо на Иисус Христос в
Кана Галилейска - по молба на
Божията Майка. Възпитаване в почит
и възлагане надеждите ни на света
Богородица, като най-силна наша
Застъпница пред Бога.

Пресвета
Богородице,
помагай ни!

Чудо, Божия
Майка,

Света
БогородицаМайка на
всички
християни,
небесна
Закрилница.

* Тържеството би могло да се проведе във времето от Възкресение до Възнесение, защото всички тези дни са под знака на Възкресението Христово

МЕСЕЦ МАЙ

Методически
единици

Месец
Вид на урока
Седмица

29 Преговор-

м.V
Преговор I, II седм. обобщение

обобщение
30 „Библията
разказва за
историята на
света и
човека“
31 Годишен
обобщителен
тест по
РелигияПравославие,
2 клас
32 Урок екскурзия

Религиозно-образователни
цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Основни
термини,
представи и
понятия

Затвърдяване и обобщаване на
изученото във II клас.
Изграждане на бобщена
представа за библейските
събития, свързани със Стария и
Новия завет,

Бог е Творец на
света и човека и
всичко се покорява
на Неговата блага
воля.

Бог,
Библия,
светци,
вяра.

Сътворение, Стар
завет, Нов завет,
пророци, светци.

Пътуването до
свети места –
докосване до
родните светини.

Поклонение,
поклоническо
пътуване.

Светиня, свят
живот, манастир,
монах.

м.V
III седм.

м.V
Поклоническо Прилагане на практика на
IV седм. пътуване до
наученото – поведение в храма,
манастир или отношение към иконите и
църква.
светиите и като цяло към
църковния живот.

