Примерно годишно разпределение III 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
1
2

3

4

5

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Християнче съм
по вяра
(1 урок Корените
на нашата вяра,
2 урок Знаците
на нашата вяра)
Мъченици – свв.
София, Вяра,
Надежда и
Любов
Вяра и суеверие

м.X
I, II седм.

преговор на
материала
от II клас

Актуализиране на знанията и уменията по
религия от II клас.

Православната
вяра – спасителна
вяра.

Преговор на
основните
понятия,
изучени във II
клас.

м.X
III седм.

Нови знания

м.X
IV седм.

Нови знания

Запознаване с житието на семейството на
светиците-мъченички и преклонение пред
непоколебимата им вяра и саможертва за
Бога.
Формиране на представа за истинската,
чиста вяра и способност за различаване
на суеверията – празна вяра.

Светци,
страдалци за
вярата,
мъченици.
Вяра,
суеверие.

Видове молитви
–
благодарствена,
просителна,
хвалебна

м.X
V седм.

Нови знания

Мъченическата
смърт- израз на
безкористна любов
към Бога.
Истинската вяра ни
приближава до
Бога, а суеверието
ни отдалечава от
Него.
Молитвата –
живата връзка с
Бога.

Запознаване с видовете молитви и
тяхното практическо приложение в живота
на християнина. Припомняне на текста на
Господнята молитва „Отче наш”.

Благодарствена,
просителна,
хвалебна
молитва.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Методически
единици
6

7

Невидимият
свят - светите
ангели и злите
сили. Свети
Архангел
Михаил,
Архангеловден
Родителите на
света Дева
Мария.
Въведение
Богородично

Месец
Седмица

м.XI
I седм.

м.XI
II седм.

Вид на урока Религиозно-образователни цели и
задачи

Надграждане
на знания

Надграждане
на знания

8
Света
Екатерина

9

Нашите
задължения
към Бога 1- 4
Божии
заповеди

м.XI
III седм.

Нови знания

м.XI
IV седм.

Нови знания

Разширяване знанията за невидимия
свят, упование в Бога и Ангела Пазител,
като даден от Бога да ръководи човека в
земния му живот.

Разкриване ролята на родителите за
приобщаване на децата към вярата и
изграждане на почтително отношение
към тях.

Нравствени
послания
Свети Архангел
Михаил –
предводител на
небесното
войнство в
борбата със
злите сили.
Почитай
родителите си.

Ключови
понятия

Ангели, зли сили
(демони), сатана
(дявол, лукавият).

Благочестие,
смирение,
търпение,
святост.

Мъченица,
Запознаване с житието на света
Света Екатерина мъдрец, Божия
Екатерина и изграждане на почит към
– невеста
невеста, гонения,
Бога, Който е действал в нея.
Христова.
мъченическа
смърт.
10-те Божии
Синайското
Усвояване на основните нравствени
заповеди
–
законодателство,
норми, заложени в 10-те Божии
основа на
Мойсей,скрижали,
заповеди, разкриване на тяхната
Божествения
заповеди,
градивна сила и утвърждаването им като
закон.
Бог, ближен.
качества на личността на учениците.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Методически
единици

10

11

Нашите
задължения
към ближните.
5-10 Божии
заповеди
Изпитай
съвестта си
сам (Въпросник

Месец
Седмица

Вид на урока Религиозно-образователни цели и
задачи

Грижа се за
ближните,
помагам на
нуждаещите се

Тържество за
Рождество
Христово

Усвояване на основните нравствени
норми, заложени в 10-те Божии заповеди,
разкриване на тяхната градивна сила и
утвърждаването им като качества на
личността на учениците.

10-те Божии
заповеди – основа
на Божествения
закон.

Синайското
законодателство, Мойсей,
скрижали,
заповеди,
Бог, ближен.

Покаянието и
изповедта – път за
очистване на
душата.

Изповед,
съвест, добро,
зло.

„Блажени
милостивите,
защото те ще
бъдат помилвани!”

Милосърдие,
благотворител
ност, любов,
саможертвеност.

„Слава във
висините Богу, на
земята мир, между
човеците
благоволение!”

Рождество,
мир.

Нови знания

м.XII
II седм.

Практически
урок

Чрез построяването на изповед по
въпроси върху 10-те Божии заповеди да
се формира стремеж към себепознание и
духовно самоусъвършенстване у децата.

м.XII
III седм.

Нови знания
и практически
занимания с
благотворите
лна цел

м.XII
IV седм.

Практически
урок

Формиране на представа за
милосърдието като проява на любов към
ближния. Организиране на подходяща
дейност (благотворителност, посещение
на болен, самотен или нуждаещ се човек)
и вникване в посланията на празника.
Емоционални преживявания на учениците
от стремежа да са богоугодни и
милосърдни.
Създаване на емоционална нагласа за
посрещане на празника. Непринудено
въвеждане към разбиране на религиознонравственото послание на празника чрез
различни дейности.

(моят личен
пример в полза на
ближните)

13

Ключови
понятия

м.XII
I седм.

за изповед на деца
– „Православно
вероучение”,
автор Иван
Николов)

12

Нравствени
послания

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия
Йерусалим,
Пасха,
йерусалимски
храм, еврейски
учители.
Иисус, Спасител,
Месия,
Син Божий,
Богочовек.

14

Детството на
Иисус Христос.
12 годишния
Иисус в храма

м.I
II седм.

Нови
знания

Знанията и постъпките на 12 годишния
Иисус Христос – израз на Неговата
Божественост.

Иисус Христос
– Син Божий.

15

Богочовекът
Иисус Христос

м.I
III седм.

Нови
знания

Придобиване на първоначални знания за
Богочовека Иисус Христос, в Който
неразделно, без да се смесват съществуват
Божественото и човешкото.

16

Изкушенията
на Иисус
Христос в
пустинята

м.I
IV седм.

Нови
знания

Запознаване с библейския разказ и
изкушенията, с които дяволът се мъчи да ни
поведе по пътя на греха.

17

Обобщение на
изученото в I
срок

м.I
V седм.

Преговор

Систематизиране и затвърдяване на
основните знания, научени до този момент.

Иисус Христос
– съвършен
Бог и
съвършен
човек.
По примера на
Христос да
противодействаме на злото
в света.
Какво ново
научих за
вярата?

Противник –
дявол, пустиня,
пост, молитва,
изкушение,
съблазън.
Сътворението на
света, видове
молитви,
Божиите
заповеди,
Христос, Месия.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Методически единици

18 Проповедта на
планината (1-4
блаженства)

Месец
Вид на
Седмица урока

Нравствени послания

Ключови понятия

По това ще ни познаят,
че сме християни, ако
изпълняваме волята на
Христа Спасителя.

Обществена
проповед,
блаженства, „бедни
духом”.

м.II
I и II
седм.

Нови
знания

Начало на обществената
проповед на Иисус Христос сред
народа и нейната сила за
нравствено преобразяване и
спасение на хората.

м.II
III седм.

Нови
знания

Запознаване с различните чудеса Ако имаш силна вяра в
на Иисус Христос. Да благодарим Бога – чудесата стават
на Бога за всяко Негово
реалност!
благодеяние и милост.

м.II
IV седм.

Нови
знания

19 Проповедта на
планината (5-9
блаженства)
20 Възкресяване на
сина на вдовицата и
дъщерята на Иаир
Изцеряване на
21 десетте прокажени

Религиозно-образователни
цели и задачи

Чудо, изцерение,
възкресяване,
вяра, упование.

МЕСЕЦ МАРТ

Методически единици

22

23

24

25

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и
задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

м.III
I седм.

Нови
знания

Чудотворната сила на Христос –
израз на Неговата Божественост.

Бог ще ни въздаде
според вярата ни.

Чудо,
изцерение,
вяра.

м.III
II седм.

Нови
знания

„Обичайте враговете
си, благославяйте тия,
които ви проклинат,
добро правете на тия,
които ви мразят”, „Бог
е любов”.

Нова
заповед,
любов към
Бога и
ближните.

Благовещение –
начало на нашето
спасение

м.III
III седм.

Надграждане на
знания

Затвърждаване на знанията за
библейското събитие - Бог се ражда
на земята, за да изкупи греховете ни
и да ни покаже път на спасение.

Тържествено
влизане на Иисус
Христос в
Йерусалим

м.III
IV седм.

Надграждане на
знания

Разширяване на знанията за Входа
господен в Йерусалим.

Излекуване на
слепородения

Новата заповед
на Иисус Христос

Утвърждаване на новата заповед на
Господ Иисус Христос като израз на
най-съвършена любов.

Блага вест,
Благата вест – вестта Архангел
за Спасителя.
Гавриил,
спасение.
Град
Да посрещнем с чисти Йерусалим,
сърца Царя на царете. палмови (у
нас върбови)
клонки

МЕСЕЦ АПРИЛ

Методически
единици

Месец
Седмица

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови
понятия

Запознаванве с евангелския разказ за
Тайната вечеря и установяване на
тайнството Свето Причастие.
Разкриване на последните дни от земното
служение на Христа Спасителя; множество
скърби и душевни терзания на Христос за
спасението и изкуплението на човешкия род.

Светото Причастие
ни съединява с
Бога.
Бог Отец жертва
Своя Единороден
Син за спасението
на хората, поради
безграничната си
любов към тях.
Възкресението на
Иисус Христос –
залог за нашето
възкресение.

Тайна вечеря,
тайнство Свето
Причастие.
Гетсиманска
градина,
предателство,
съд, разпятие,
Разпети петък.

26

Тайната вечеря

м.IV
II седм

Нови
знания

27

Христовите
страдания

м.IV
III седм

Нови
знания

28

Възкресение
Христово

м.IV
IV седм.

Надграж
дане на
знания

Осъзнаване на значимостта на
разглежданите събития. Формиране на
подходящо настроение за посрещане на
празниците.

Възкресение,
Томина
неделя.

МЕСЕЦ МАЙ

Методически
единици

Месец
Седми
ца

Вид на
урока

Религиозно-образователни цели и задачи

Нравствени
послания

Ключови понятия

29

Петдесетница.
Основаване
на Църквата и
първите
християни

м.V
Нови
I седм. знания

Запознаване с библейския разказ за
разглежданото събитие и получаване на
първоначални познания за основаването на
Христовата Църква; слизането на Свети Дух
над апостолите по Божие обещание;
обръщането към вярата на 3 хиляди души и
поставяне началото на първата християнска
община.

Христовите
Петдесетница –
апостоли –
рожден ден на
благовестници и
Църквата.
разпространители на
словото Божие.

30

Свети
равноапостоли Кирил и
Методий

м.V
II
седм.

Затвърдяване и надграждане на знанията за
живота и просветителското дело на светите
братя Кирил и Методий.

Делото на светите
братя –
равноапостолско
дело.

31

Годишен
преговор.

32

Да пазим
православната си вяра

Нови
знания

м.V
III
седм.

ПрегоОбобщаване и систематизиране на
вор и
основните знания, усвоени в III клас.
обобщение

м.V
IV
седм.

Тържество

Рецитал и сценка пред съучениците в
училище - запознаването им с основите на
Христовото учение, което е непроменено до
сега.

Азбука,
просветители,
равноапостоли.

Богочовек,
Да изпълняваме
Петдесетница
Божиите заповеди и Пасха, десетте
да се стремим към
Божии заповеди,
самоусъвършенства- Нова заповед,
не.
блаженства.
Иисус Христос,
Силата и спасението Христово учение,
е в православната
блаженства,
ни вяра.
новата заповед на
Господ,
Възкресение,
спасение.

