
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧАС НА КЛАСА – 1 КЛАС 

 
 
 

Уч. 

сед-

мица 

 Тема на урочната единица 

Тематична област 

1.  Моето училище 

Патриотично възпитание и изграждане на национално 

самочувствиe 

2.  Знам къде съм 

Безопасност и движение по пътищата 

 3.  Важни правила 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти 

4.  Нашият клас 

 

5.  Пешеходна пътека 

Безопасност и движение по пътищата 

6.  Моят безопасен път до училище  

Безопасност и движение по пътищата 

7.  Знам къде са пътните превозни средства 

Безопасност и движение по пътищата 

8.  Учтиви и любезни 

Толерантност и интеркултурен диалог 

9.  Светофар за пешеходци 

Безопасност и движение по пътищата 

10.  Природни бедствия 

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 

11.  Сигнали за опасност. Телефон 112 

Защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

 

12. 
 Бонбони за всички 

13, 

14 
 Коледа и Нова година 

 

15.  Знам къде са другите 

Безопасност и движение по пътищата 



 

32 седмици х 1 час = 32 часа 

От тях задължителни:  

16.  Първа помощ 

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 

17.  Знам и мога 

18.  Аз не пресичам сам 

Безопасност и движение по пътищата 

19.  Моите права и отговорности 

20.  Опасност и заплаха 

Превенция на тероризма и поведение при терористична 

заплаха; киберзащита 

21.  Бързо и спокойно 

 

22.  Двуколесни превозни средства 

Безопасност и движение по пътищата 

23.  Мартенски празници 

Патриотично възпитание и изграждане на националното 

самочувствиe 

24.  Трети март 

Патриотично възпитание и изграждане на национално 

самочувствиe 

25.  Моят робот знае безопасния път Безопасност и движение по 

пътищата 

26.  Заедно можем повече 

Толерантност и интеркултурен диалог 

27.  Здравословно поведение 

 

28.  Празник на буквите 

Патриотично възпитание и изграждане на национално 

самочувствиe 

29.  Разногласия и конфликти 

30.  Играта с огън е опасна 

Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 

31.  Да се подготвим за лятото 

32.  Знам и мога 



 Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 

часа 

 Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

 Безопасност и движение по пътищата – 9 часа 

 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на 

първа помощ – 4 часа 

 Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване 

на конфликти – 1 час 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита – 1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧАС НА КЛАСА – 2 КЛАС 

 

Учебна 

сед- 

мица 

 Тема на урочната единица 
Тематична област 

1.  Моето училище 
Патриотично възпитание и изграждане на националното 
самочувствиe 

2.  Улиците до моето училище 
Безопасност и движение по пътищата 

3.  Моите права и задължения 
 
Толерантност и интеркултурен диалог 

4.  Училищният правилник 
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 
решаване на конфликти 

5.  Виждам и чувам  
превозните средства 
Безопасност и движение по пътищата 

6.  Пътен светофар 
Безопасност и движение по пътищата 

7.  Пожарникари и спасители 
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 
оказване на първа помощ 

8.  Празник на училището 
Патриотично възпитание и изграждане на националното 
самочувствиe 

9.  Добри постъпки и поведение 
Толерантност и интеркултурен диалог 
 

10.  Отивам на училище с  

превозно средство 
Безопасност и движение по пътищата 

11.  Противогаз. Памучно-марлена превръзка 
Защитата на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи; оказване на първа помощ 

12.  Игрите и шегите могат да са опасни 
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 
решаване на конфликти 

13.  По Коледа стават чудеса 
 
 

14.  По Коледа стават чудеса 
 
 



15.  Зимни игри 
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 
оказване на първа помощ 

16.  Ученето – трудно и лесно 
 
 

17.  Снежна буря и заледяване 

Защитата на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 

18.  Знам и мога 
 
 

19.  Правила за учене 
 
 

20.  Безопасно пресичане след слизане 
Безопасност и движение по пътищата 

21.  Опасности и заплахи 

Превенция на тероризма и поведение при терористична 

заплаха; киберзащита  

 

22.  Мое и наше 
Толерантност и интеркултурен диалог 

23.  Да се подготвим за празниците 
Толерантност и интеркултурен диалог 

24.  Да се подготвим за празниците 
Патриотично възпитание и изграждане на национално 
самочувствиe 

25.  Порой, наводнение, свлачище 
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 
оказване на първа помощ 

26.  Пролетно събуждане 
 
 

27.  Да бъдем здрави 
 
 

28.  Моят робот знае къде да 
пресича 
Безопасност и движение по пътищата 

29.  Да се грижим за природата 
 
 

30.  24 май 
Патриотично възпитание и изграждане на национално 
самочувствиe 

31.  Иде лято 
 



 

32.  Знам и мога 
 

 

 32 седмици х 1 час = 32 часа 

От тях задължителни:   

 Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 

часа 

 Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

 Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на 

първа помощ – 4 часа 

 Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване 

на конфликти – 1 час 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита – 1 час 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧАС НА КЛАСА – 3 КЛАС 

 

 

Учебна 

сед- 

мица 

 Тема на урочната единица 
Тематична област 

1.  Красиво и зелено училище 
Патриотично възпитание и изграждане на националното 

самочувствиe 

2.  Път. Елементи на пътя 

Безопасност и движение по пътищата 
 

3.  Права и отговорности 

4.  Училищните правила 

 

5.  Как да учим по-добре 

6.  Ден на народните будители 
Патриотично възпитание и изграждане на национално 

самочувствиe 

7.  Нашият клас 
Толерантност и интеркултурен диалог 

 

8.  Ние сме в екип 

9.  Пожарна безопасност 
Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 

 

10.  Велосипед 
Безопасност и движение по пътищата 

11.  Културно поведение 
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 

12.  Опасно заледяване. Терористична заплаха 
Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита 

 

13.  Аз и другите 
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно 

решаване на конфликти 

 

14.  Весела Коледа.  Нова година 

15.  Здраве всеки ден 

16.   



Пътен светофар за велосипедисти 
Безопасност и движение по пътищата 

 

17.  Безопасни места за управление на велосипед 
Безопасност и движение по пътищата 

 

18.  Стихийни бедствия 
Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 

 

19.  Моят робот спазва сигналите на светофара 
Безопасност и движение по пътищата 

 

20.  Трети март 

Патриотично възпитание и изграждане на национално 

самочувствиe 

 

21.  Да си добър е лесно 
Толерантност и интеркултурен диалог 

22.  Здраве, движение, спортни игри 

23.  Знам къде са пътните превозни средства 

Безопасност и движение по пътищата 

24.  Да посрещнем пролетта 

25.  Моите приятели 

26.  Искам и трябва 

 

27.  Нездравословните храни 

28.  Индивидуални средства за защита 
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ 
 

29.  Да си направим пикник 

30.  24 май.   В библиотека 
Патриотично възпитание и изграждане на национално 

самочувствиe 

 

31.  Весело и безопасно лято 

32.  Тържество за края на уч. година  

 

 

 

 

 32 седмици х 1 час = 32 часа 

От тях задължителни:   

 Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe – 4 

часа 



 Толерантност и интеркултурен диалог – 1 час 

 Безопасност и движение по пътищата – 6 часа 

 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на 

първа помощ – 4 часа 

 Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване 

на конфликти – 1 час 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

киберзащита – 1 час 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЧАС НА КЛАСА – 4 КЛАС 

 

Учебна 

сед- 

мица 

 Тема на урочната единица 
Тематична област 

1.  Здравейте, приятели от четвърти клас. Правила за вътрешния 

ред  

Превенция на насилието, мирно решаване на конфликти 

2.  Индивидуални и колективни средства за защита 

3.  Празници в  клас, Приятел пръв 

4.  България – най-старата европейска държава 

Патриотично и нравствено възпитание 
5.  Пътни знаци, пътна маркировка - БДП 

6.  Кръстовища - БДП 

7.  Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство - 

БДП 
8.  Производствени аварии и катастрофи. Замърсяване на 

въздуха. Начини за защита 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 
9.  Природни бедствия – пожар, земетресение, наводнение 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 
10.  Различността – предимство или недостатък 

Толерантност и диалог 

11.  Електронно управление и медийна грамотност 

Грамотност в новия век 

12.  Действия при аварии и катастрофи. Евакуация при пожар 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 

13.  Пожар в полето и гората. Пожар в обществена сграда 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 
14.  Коледуване. Кукери 

Патриотично и нравствено възпитание 
15.  Бъдещето на земята 

16.  Вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците. 

Поведение на обществени места. 
17.  Богоявление, имени дни 

Патриотично и нравствено възпитание 

18.  Радиоактивно замърсяване 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 



19.  Евакуация при висока радиация 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 
20.  Професии и образование – кариерно развитие 
21.  В населено място. Извън населено място - БДП 

22.  Виждам пътните превозни средства - БДП 

23.  Чувам пътните превозни средства - БДП 

24.  Пешеходците – важни участници в движението - БДП 

25.  Лазаровден и Цветница - Празници и обичаи 

26.  Априлска епопея 

Патриотично и нравствено възпитание 
27.  За децата – безопасност в обществото 

Превенция на насилието 

28.  С уж познат на среща с непознат 

Превенция на тероризма 

29.  Денят на труда - Първи май 

Кариерно ориентиране 
30.  Идентичност в Европейския съюз 

Толерантност и диалог 
31.  Вече мога сам 

32.  Защита от инфекции 

Защита при бедствия и аварии и оказване на първа помощ 
33.  Какво още знам - БДП 

34.  Ден на малкия предприемач Предприемачество 

 

 

 

 34 седмици х 1 час = 34  часа 

От тях брой теми по тематични области, както следва: 

 Патриотично и нравствено възпитание и изграждане на национално 

самочувствие – 3 часа 

 Превенция на насилието– 3 часа 

 Безопасност на движението по пътищата – 7  часа 

 Защита при бедствия , аварии и катастрофи и оказване на първа помощ – 7 

часа 

 Толерантност и диалог – 3 часа 

 Здравословен начин на живот – 2 часа 

 Празници и обичаи - 5 часа 

 Екология и опазване на околната среда – 1 час 

 Предприемачество – 1 час 

 
 


