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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, 
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА, ЗА VI КЛАС 

(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА  ПОДГОТОВКА) 
 
 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Обучението по литература в VI клас е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с литературата и с 
изграждането на литературни и социокултурни компетентности на ученика. Като задължителни за изучаване се предлагат осем текста от 
български автори и четири – от световната литература, които са създавани в различни литературни епохи, като така се цели постигане на 
равноправен диалог между националната и другите култури. 

Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са свързани с разчитането на художествените  произведения 
като интерпретиращи от различни гледни точки норми, ценности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха, както и 
съотнасянето им с непосредствения жизнен опит на ученика, а също и с отношенията автор – текст – читател . 

Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свързани с разчитането на изображения на света и човека в 
различни като културен произход и жанр текстове – с обяснения на жанрово специфичната им структура и с тълкуване на езиково 
специфичните им послания, като се разчита на обогатяване на компетентностите от предходните години не само екстензивно, чрез усвояване 
на ново учебно съдържание, но и интензивно, чрез диференциране на вече усвоени знания, умения и нагласи чрез използването им в нови 
ситуации. Литературните компетентности може да се изграждат на базата на посочените в програмата творби и на други тематично близки 
текстове по избор на учителя. 

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да възприемат и да създават 
различни текстове. 

Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности в VI клас са свързани с уменията за създаване и възприемане 
на реч както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и с уменията за културно изразяване и творчество, за езиково 
посредничество и с интерактивните умения на ученика, развивани чрез обогатяване жанровия репертоар на създаваните от учениците речеви 
продукти, както и с по-нататъшното култивиране на читателя с уверена и самостоятелна преценка на четивата .  
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА 
 

ОБЛАСТИ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

 
СОЦИОКУЛТУРНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Съпоставя мястото на индивида в различни общности в съвременността (семейството, неформални и 
формални групи), идентифицира (потенциални) конфликти между тях и обосновава своя позиция по 
проблема за предотвратяването или за разрешаването им. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични идеи, за да 
обоснове собствена гледна точка. 
Разпознава по откъс от изучавано произведение неговия автор и (заглавието на) самото произведение. 
Свързва имена на герои от изучавано произведение с името на неговия автор и със заглавието на 
произведението.  
Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра и с имена на герои от произведението и с 
интерпретирани в него мотиви. 
Определя начини, по които (откъс от) художествен текст въздейства естетически, и се обосновава чрез 
примери от художествения изказ. 
Определя начини, по които (откъс от) изучаван художествен текст утвърждава своите идеи и ценности 
и/или отрича други, и се обосновава чрез примери от художествения изказ. 
Избира четива самостоятелно, като прилага поне два критерия: автор, издател, анотация, критическа 
оценка, публична или препоръка от приятел и др. 
Аргументира читателския си избор. 

ЛИТЕРАТУРНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различава и тълкува в изучавани повествователни литературни текстове действията и развитието на 
героите в сюжета.  
Различава и тълкува в изучавани поетически литературни текстове преживявания, настроения, 
състояния на героя. 
Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанровите им характеристики.  
Познава значението на следните понятия: повествовател, пейзаж, мотив, характеристика на герой. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в изучавани 
повествователни текстове.  
Обяснява мотивацията на герой в изучаван дълъг повествователен текст. 
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в изучавани художествени 
текстове. 
Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото и/или сюжетното развитие в 
изучаван художествен текст. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в изучаван художествен текст. 
Различава в художествен текст словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с пряко 
значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането на смисъла на 
фразата и/или текста. 
Различава в художествен текст отклонения от обичайния за българската реч словоред и обяснява 
значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или на текста. 

КОМУНИКАТИВНИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой с цел да: обясни мотивацията на героя за 
неговите действия и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за героя. 
Създава в устна форма описание на пейзаж в художествен текст с цел да: изрази естетическата си 



 
 

представа за описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо преживяване от 
художественото описание. 
Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого за сюжета и за героите на текста. 
Анализира и критично оценява сполучливостта на свои или чужди (в устна или писмена форма) според 
осъществяването на комуникативната им задача: характеристика на герой, описание на пейзаж в 
художествен текст, сбит преразказ.  
Спазва книжовни езикови правила. 

 
 
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението 
 Нови понятия 

Световете на човека 
I. Човекът и природата 
І. 1. Хубава си, моя горо“ (Л. 
Каравелов) 

Различава и тълкува в „Хубава си, моя горо“ преживявания, настроения, състояния на 
героя. 
Различава в „Хубава си, моя горо“ словосъчетания, в които поне една от думите е 
употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за 
изграждането на смисъла на текста. 
 

 

І. 2. „Отечество любезно, как 
хубаво си ти!“ (Ив. Вазов) 

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ преживявания, настроения, състояния 
на героя и ги тълкува. 
Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ словосъчетания, в които поне една от 
думите е употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява 
значението им за изграждането на смисъла на текста. 
Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ отклонения от обичайния за 
българската реч словоред и обяснява значението им за изграждането на смисъла на фразата 
и/или на текста. 

 

І. 3. Из „Моето семейство и 
други животни“ (Дж. Даръл): 
подбрани откъси от IV глава 

Различава и тълкува в откъси от „Моето семейство и други животни“ действията и 
развитието на героите в сюжета. 
Обяснява мотивацията на герой чрез сюжета в откъси от „Моето семейство и други 
животни“. 

 

II. Човекът и изкуството 
II. 1. „Косачи“ (Елин Пелин) 

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Косачи“. 
Различава и тълкува в „Косачи“ действията и развитието на герой в сюжета. 
Обяснява мотивацията на герой в „Косачи“. 
Познава значението на понятието повествовател. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Косачи“. 

повествовател  
пейзаж 
 



Познава значението на понятието пейзаж. 
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в „Косачи“. 

II. 2. „Художник“ (В. 
Ханчев) 
 

Различава и тълкува в „Художник“ преживявания, настроения, състояния на героя. 
Различава в „Художник“ словосъчетания, в които поне една от думите е употребена с 
пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането 
на смисъла на текста. 

 

II. 3. Из „Под игото“ (Ив. 
Вазов): главата 
„Представлението” 
 

Различава и тълкува в главата „Представлението“ от „Под игото“ действията и развитието 
и/или разкриването на героите в сюжета. 
Обяснява мотивацията на герой в главата „Представлението“ от „Под игото“. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата 
„Представлението“ от „Под игото“. 
Свързва примери за проблеми и конфликти от главата „Представлението“ от „Под игото“ с 
лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка. 

 

III. Човекът и другите 
III. 1. Из „Под игото“ (Ив. 
Вазов): главата „Радини 
вълнения“  

Различава и тълкува в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ действията и развитието 
и/или разкриването на героите в сюжета. 
Обяснява мотивацията на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в главата „Радини вълнения“ от „Под 
игото“. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в главата 
„Радини вълнения“ от „Под игото“. 
Идентифицира конфликти между общности в главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ и 
обосновава своя позиция по проблема за предотвратяването или за разрешаването им. 
Свързва примери за проблеми и конфликти от главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ с 
лични идеи, за да обоснове собствена гледна точка. 

характеристика 
на герой 

III. 2. Из „Принцът и 
просякът“ (М. Твен): I. и III 
глава 

Различава и тълкува в откъси от „Принцът и просякът“ действията и развитието на героите 
в сюжета. 
Обяснява мотивацията на герой в „Принцът и просякът“. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в „Принцът и просякът“. 

 

III. 3. „Братчетата на 
Гаврош“ (Хр. Смирненски) 

Различава в „Братчетата на Гаврош“ и тълкува преживявания, настроения, състояния на 
героя. 
Познава значението на понятието мотив. 
Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смисловото развитие в „Братчетата 
на Гаврош“. 
Различава в „Братчетата на Гаврош“ словосъчетания, в които поне една от думите е 
употребена с пряко значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява значението им за 
изграждането на смисъла на текста. 

мотив  



Различава в „Братчетата на Гаврош“ отклонения от обичайния за българската реч словоред 
и обяснява значението им за изграждането на смисъла на фразата и/или на текста. 

III. 4. „Серафим“ (Й. Йовков) 

Разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Серафим“. 
Различава и тълкува в „Серафим“ действията и разкриването на героите в сюжета. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в „Серафим“. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Серафим“. 

 

III. 5. Из „Автобиография“ 
(Бр. Нушич): „Урок по 
география“ 
 

Различава и тълкува в откъса от „Автобиография “ действията и развитието на героите в 
сюжета. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в откъса от 
„Автобиография “. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в откъса от „Автобиография “. 
 

 

III. 6. Из „Малкият принц“ 
(Екзюпери): част XXI 

Различава и тълкува в част XXI от „Малкият принц“ действията и развитието на героите в 
сюжета. 
Обяснява мотивацията на герой в част XXI от „Малкият принц“. 
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека и света в част XXI от 
„Малкият принц“. 
Обяснява функциите на повествователя за изобразяването на човека и света в „Малкият 
принц“. 

 

 
В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 17 часа върху следните 
теми:  
 

Теми  Компетентности като очаквани резултати от обучението 
 

Нови понятия 

 Характеристика на герой Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой с цел да:  
обясни на събеседник мотивацията на героя за неговите действия 
и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си представа за 
героя. 
Спазва книжовни езикови правила. 
 

 

Описание на пейзаж в художествен Създава в устна и в писмена форма описание на пейзаж в  



текст художествен текст с цел да: изрази естетическата си представа за 
описваните елементи; предизвика у слушателя естетическо 
преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване 
с художественото описание. 
Спазва книжовни езикови правила. 
 

Сбит преразказ Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира някого, 
който няма достъп до текста, за сюжета и за героите на текста. 
Спазва книжовни езикови правила. 

сбит преразказ 

 
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА  
 
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  в VI  клас е 170 часа – 85 часа за български 
език (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности)  и 85 часа за литература (от които 17 часа за развиване на 
комуникативните компетентности). 
 
Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VI  клас е 5 часа – 2,5 часа за български 
език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и  2,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на 
комуникативните компетентности). 
 

Препоръчително разпределение на часовете: 
 
 

За нови знания 44 %  
За упражнения 37 % 
За преговор 6 %  
За обобщение 6 % 
За контролни и за класни работи  7 % 

 
 
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Съотношение при формиране на срочна и на годишна оценка: 
 

Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания  60 % 



Оценки от контролни и от класни работи 20 % 
Оценки от други участия ( работа в час, изпълнение на 
домашни работи, работа по групи и др.) 

20 % 

 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ  
 
Ключови компетентности  Дейности и междупредметни връзки 

 
Умения за общуване на 
чужди езици  

Съпоставяне на превод от/на чужд език като форма на езиково посредничество със сбития преразказ като 
друга форма на същото комуникативно умение. 
Съпоставяне на изучавани в часовете по литература текстове с текстове, изучавани в часовете по чужд език, 
въз основа на общи мотиви и/или обща жанрова принадлежност. 

Математическа 
компетентност и основни 
компетентности в областта 
на природните науки и на 
технологиите 

Схематично представяне на теоретични знания, например за характеристика на герой, за развитие на мотив. 
Съпоставяне между обяснението на природни явления и на градивни елементи на текста и различаване на 
обяснение от тълкуване, на разпознаване от разбиране, на доказване от убеждаване, на факт от мнение. 

Дигитална компетентност  Използване на книги от електронни библиотеки и на други електронно базирани информационни източници за 
изпълнение на конкретна изследователска задача, както и за намиране на допълнителна информация по 
относително сложен проблем. 
Използване на мултимедия за представяне на продукти от изпълнение на конкретна изследователска задача. 

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при изпълняване на 
дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел определяне на собствените силни и слаби 
страни, на собствения стил на учене. 

Социални и граждански 
компетентности 

Съпоставяне и различаване на нормите и ценностите, валидни в различните общности в епохата на 
модерността, регулиращи взаимоотношенията между индивида и общността. 
Съпоставяне и различаване на историческите и литературните разкази за и образи на света, създадени от 
различни автори. 

Културна компетентност и 
умения за изразяване чрез 
творчество 

Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни езици – 
вербален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален. 
Превод от един език на друг, например „рисуване с думи“ на визуално изображение и обратно – визуално 
изобразяване на пейзаж в художествен текст, музикална илюстрация на литературен мотив и др. 

 


