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Необходимо за първокласника:
1. Попълнена лична карта със снимка
2. Тефтерче /На първата страница да бъдат записани трите имена на
ученика и класа. На втората – телефони на родителите и адрес./
3. 5 тетрадки с тесни и широки редове по писане, 5 тетрадки с
големи квадратчета по математика – подвързани и надписани. В първи
клас няма отделни тетрадки за работа в клас и за домашна работа.
4. Несесер /за предпочитане да не е метален/ - в него да има 2-3
цветни химикалки, черен молив, гума, линия, острилка, цветни
моливи, ножичка със заоблени върхове. Несесерът стои всеки час
върху чина, затова е добре да не е много голям и да съдържа само
най-необходимото.
5. Домашен бит и техника, изобразително изкуство:
лепило, гланцово блокче, пластилин с дъска и ножче, флумастери,
цветни моливи, пастели /по желание/, блок или скицник за рисуване,
и за ІІ срок - водни бои с четки и чашка за вода с капаче.
6. Сметало – по преценка на родителя
7. За часовете по физическо възпитание и спорт - спортен екип,
гуменки или маратонки/бяла тениска, подходящи черни къси
панталонки, анцуг/ - раничка или торбичка за екипа
8. Шише с вода и по преценка на родителя – кутия с подходяща
закуска
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9. Да се надпишат всички учебници, учебни тетрадки и помагала - име
на ученика и клас.
10.Всеки комплект по предметите – учебник, учебни тетрадки и
работни тетрадки да са поставени в цветни папки – за ориентиране на
децата
11. Контейнер за пособията по изобразително изкуство и
технологии и предприемачество
12. Подходяща раница – през седмицата остава в училище

Какво се учи в първи клас
І. Български език и литература
31 седмици по 7 часа седмично

Примерни норми за скорост на четене и писане в края на съответния
клас:
ЧЕТЕНЕ
І клас

35 – 40 д/мин.

ПИСАНЕ
12 – 16 д/мин.

Предбуквеният период е около 3 седмици. Пишат се елементите на
буквите в учебна тетрадка №1 и в малката тетрадка. По четене се
разказва по картините от буквара и се прави звуков анализ на думи. От
съдържанието на буквара можете да се ориентирате за темата на урока.
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Буквеният период е 22 седмици.
Буквар - учат се буквите. Чете се на глас, по срички. Да не се допуска
четене на думата първо наум. С въпроси се проверява дали ученикът
разбира смисъла на прочетеното.
Буквите се пишат в уч.тетр.№2 в клас и в малката тетрадка. Започват
първите преписи и диктовки на букви, срички, думи, изречения, текст.
Етап след ограмотяването-6 седмици
Работи се в читанката и учебна тетрадка
Литературно обучение:
Възприемане и осмисляне на литературно произведение – 3 часа
седмично
Извънкласно четене – 0,5 /1 час през седмица/
Езиково обучение – 2 часа седмично
Формиране на комуникативно -речеви умения – 1,5 часа седмично

Учебници: Издателство “Клет” – Мария Герджикова и екип/Буквар
и 3 учебни тетрадки, Читанка и учебна тетрадка/
Помагало: Задачи и упражнения по български език – изд. Клет –
България ООД – Деница Енчева

ІІ. Математика
31 седмици по 4 часа седмично

Учат се числата до 20, събиране и изваждане до 20 с и без
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преминаване, текстови задачи с едно действие.
Учебници: Изд. “Бит и Техника“ ООД – Таня Иванова Вълкова и екип –
учебник и три учебни тетрадки
Помагало: Упражнения по Математика в училище и вкъщи – изд.
“Бит и Техника” – Цанка Лазарова

ІІІ. Родинознание / Околен свят/
31 седмици по 1 час седмично

Уроците се разказват по картинките.
Учебник и учебна тетрадка : Изд. “Просвета плюс” ЕООД

ІV. Изобразително изкуство
Учебник по изобразително изкуство за 1.клас – изд.“Клет –
България” ООД/Б. Дамянов, О. Занков и екип/

V. Музика
Учебник по музика за 1. Клас – изд.” Просвета плюс” – Галунка
Калоферова и екип
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VI. Технологии и предприемачество
Учебник по Технологии и предприемачество за 1. клас и албум –
изд. “Бит и Техника” ООД/Тодорка Николова и екип/

VII. Немски и Френски език
Помагала :
Френски език – Zig Zag 1 / Clendernational – Елен Вантие и Силви
Шмит/
Немски език – Учебник и учебна тетрадка “Hallo Anna” – изд. Клет

VIII.- Религия
Учебник по Религия – Християнство. Православие за 1.клас – изд.
Българска Православна Църква – Българска Патриаршия/Магдалена
Легкоступ и екип/

IX. Час на класа
Помагало – В страната на правилата – изд. “Домино” ООД/Неша
Горчева/
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Оценките в І клас са словесни – отлично, много добре, добре,
задоволително, незадоволително.
Родителят преглежда тетрадките и поставя подпис до подписа на
учителя.
Контролните работи се подписват от родител и се връщат на учителя –
съхраняват се в училище.

Ученически униформи:
https://rb.gy/u399hs
http://www.bonitastyle.com/

