
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерно годишно разпределение  

по Религия – Православие 

I клас  

 

Хорариум – 31 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 
 

Вид на 
урока 

Религиозно-образователни цели 
и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни термини, 
представи и 
понятия 

1 Уводен урок м.X 
I седм. 

Уводна 
беседа 

Разкриване на религиозно-
познавателните възможности на 
децата, формирани от различни 
източници в предучилищната 
възраст - отправна точка за 
бъдещата работа в часовете по 
религия. 
 

Да запалим 
пламъчето на 
духовността у 
децата. 

Бог,  
вяра, 
любов. 

Иисус Христос, 
света Богородица,  
Младенец, 
храм (църква). 
 

2 Иисус 
Христос  

м.X 
II седм. 

Нови 
знания 

Формиране на най-обща представа 
за Иисус Христос като Бог и човек и 
като Спасител на света. 
 
 

Бог е Любов. Иисус 
Христос, Бог, 
Господ. 

Християнин, 
християнство, 
религия. 

3 Света Дева 
Мария – 
Божията 
майка  

м.X 
III седм. 

Нови 
знания 

Изграждане на представа за света 
Богородица като майка на Иисус 
Христос и събуждане на 
религиозно-нравствени чувства. 

Божията 
Майка – 
покровителка 
на всички 
хора. 

Света Дева 
Мария, 
света 
Богородица 

Рождество 
Богородично,  
Успение 
Богородично. 

4 Светците – 
Божии хора. 
Свети Иван 
Рилски 
Чудотворец  

м.X 
IV седм. 

Нови 
знания 

Формиране на най-обща представа 
за светците. Изграждане на почит 
към Бога, действал в свети Иван 
Рилски. 

Да почитаме 
светците като 
наши 
застъпници 
пред Бога. 

Светец, 
Божи човек.  
 

Благочестие,  
праведен живот, 
чудотворец, 
поклонение. 

5 Света 
Петка, 
Петковден 

м. X 
V седм. 

Нови 
знания 

Изграждане на почит към подвига 
на светицата. 

Вярата в Бога 
ни прави 
добри и силни. 

Светица,  
Петковден. 

Праведница, 
лечителка, 
божествена света 
литургия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

Методически 
единици 

Месец 
Седмица 
 

Вид на 
урока 

Религиозно-образователни 
цели и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

6 Ангелският 
свят. Свети 
Архангел 
Михаил, 
Архангелов-
ден 

м.XI 
I седм. 

Нови 
знания 

Разказ за ангелите, като 
невидими духовни същества. 

Светите ангели 
ни помагат в 
трудни 
моменти. 

Ангел, 
Архангел, 
Архангел 
Михаил, 
Архангеловден 

Ореол, святост, 
ангели, небесни 
жители. 
 

7 За света и Бога 
като негов 
Творец 
 

м.XI 
II седм. 

Нови 
знания 

Разкриване величието на 
Божието творение. Усет към 
красотата и съвършения 
порядък в света. Разказ за 
сътворението. 

Бог – Творец 
на небето и 
земята, на 
всичко видимо 
и невидимо. 

Отец, 
Вседържител, 
Творец. 

Сътворение, 
творчески план, 
творчески дни. 

8 Първите хора. 
Нарушаване на 
Божията 
заповед. 

м.XI 
III седм. 

Нови 
знания 

Разказ за живота на първите 
хора в рая и нарушаването на 
Божията заповед. 

Нарушаването 
на Божиите 
заповеди е 
грях. 

Адам и Ева, рай,  
Божия заповед, 
грях. 

Райска градина,  
изгонване от рая. 

9 Въведение 
Богородично – 
ден на 
християнското 
семейство и 
православната 
младеж 
 

м.XI 
IV седм. 

Нови 
знания 

Разкриване на понятието 
”въведение” и значението на 
празника в живота на всеки 
християнин. Възпитание в 
любов и уважение към 
членовете на семейството. 

Да извървим 
пътя до храма 
по примера на 
света 
Богородица. 

Света 
Богородица, 
Въведение 

Семейство, 
уважение, 
почит. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

Методически 
единици 

Месец 
Седмица 
 

Вид на урока Религиозно-образователни 
цели и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

10 Свети 

Николай 

Чудотворец 

м.XII 
I седм. 

Нови знания Запознаване с живота на 
светеца и изграждане на почит 
към Бога, Който е действал в 
него. 

Да почитаме 
светците като 
Божии 
служители. 

Свети 
Николай, 
чудеса, 
праведник. 

Никулден, 
светец, 
Чудотворец. 

11 Храмът – 
дом Божий и 
поведението 
на 
християнина 
в него 

м.XII 
II седм. 

Посещение в 
храма - нови 
знания и 
практическoто 
им приложение 

Изтъкване ролята на храма 
като място за общуване с Бога. 
Запознаване с правилата за 
поведение в храма и някои 
християнски символи. 

Храмът- 
свещено 
място.  
Да бъдем 
благочестиви 
християни. 
 

Храм, църква, 
християнин, 
благочестие, 
кръстен знак. 

Олтар, икона, 
иконостас. 

12 Свети 

Игнатий 

Богоносец. 

Игнажден 

м.XII 
III седм. 

Нови знания Формиране на представа за 
добродетелите на свети 
Игнатий Богоносец и аналогия 
с нравственото му поведение.  

Да носим Бог в 
сърцето си. 

Богоносец, 
Игнажден. 

Праведник,  
Божи човек, 
добродетели, 
семейство. 

13 
 

Рождество 

Христово 

м.XII 
IV седм. 

Нови знания Разкриване на Божествената 
спасителна любов чрез 
раждането на Христос.  

Да посрещнем 
Богомладенеца 
Иисус Христос 
– очаквания 
Спасител. 

Витлеем, 
Спасител, 
Рождество 
Христово. 

Витлеемска 
звезда, 
мъдреци, 
пастири, 
ангелски  хор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

Методически 
единици 

Месец 
Седмица 
 

Вид на 
урока 

Религиозно-образователни 
цели и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

14 Свети Йоан 

Кръстител 

м.I 
II седм. 

Нови 
знания 

Запознаване с моменти от 
живота на светеца и изграждане 
на почит към делото му. 

Бог е промислил 
за всичко. 

Свети Йоан 
Кръстител, 
Ивановден.  

Предтеча,  
пророк, 
Захарий, 
Елисавета. 

15 Празнуваме в 

храма 

Богоявление 

м.I 
III седм. 

Нови 
знания 

Разказ за празника и свързаните 
с него традиции и обичаи. 
Съпричастност на учениците към 
събитието и свързания с него 
празник - посещение в храма. 

Иисус Христос 
се кръщава, за 
да ни покаже 
важността на 
кръщението. 

Богоявление  
Велик 
водосвет, 
светена  
вода, 
кръщение. 

Река Йордан, 
свети Йоан 
Кръстител, 
освещаване  на 
водите. 

16 Моят светец, 
моят имен 
ден 

м.I 
IV седм. 

Нови 
знания 

Изграждане на благоговейно 
отношение към светеца, чието 
име носим, като наш покровител 
и застъпник пред Бога. 

Животът на моя 
светец – 
образец за 
подражание. 

Светец, 
покровител, 
имен ден. 

Християнски 
празници. 

17 Обобщение-

преговор на 

материала от 

I срок 

м.I 
V седм. 

Обобщение- 
преговор 

Систематизиране и затвърдяване 
на изучения материал от първия 
учебен срок. 

Да се 
наслаждаваме 
на радостта, 
произтичаща  от 
общението с 
Бога. 

Бог, Божия 
майка,  
светец, храм, 
икона, 
кръщение. 

Иисус Христос, 
света 
Богородица,  
кръстен знак,  
имен ден и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

Методически 
единици 

Месец 
Седмица 
 

Вид на 
урока 

Религиозно-образователни цели и 
задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

18 Сретение 

Господне 

м.II 
I седм. 

Нови 
знания 

Разказ за празника.Традиции, свързани 
с него – „чиста молитва” над родилка на 
40-тия ден след раждането. 

Да 
изпълняваме 
обещанията, 
дадени на 
Бога. 

Сретение. Богоприимец, 
чиста молитва 

19 Молитвата  м.II 
II седм. 

Нови 
знания 

Ролята на молитвата при общението ни 
с Бог. Запознаване с текста на 
Господнята молитва „Отче наш”. 

Молитвата – 
разговор с 
Бога. 

Молитва, 
кръстен 
знак, вяра. 
 

„Отче Наш”, 
„Дядо 
Господи” 

20 Прояви на 

добро и зло 

м.II 
III седм. 

Нови 
знания 

Приобщаване към християнските 
ценности чрез утвърждаване на 
представите за добро и зло. 

Чрез добри 
дела 
побеждавам 
злото. 

Добро, зло. Християнски 
добродетели, 
греховни 
навици. 

21 Прошка – 

Сирни 

заговезни 

м.II 
IV седм. 

Нови 
знания 

Разкриване значението на прошката, 
осъзнаване на необходимостта от 
взаимно опрощаване. 

Любовта ни учи 
да прощаваме. 

Сирни 
заговезни 

Грях, прошка, 
опрощение. 



 
 
 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

Методически 
единици 

Месец 
Седмица 
 

Вид на 
урока 

Религиозно-образователни цели 
и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

22 Почитай баща 

си и майка си 

(5-та Божия 

заповед) 

м.III 
I седм. 

Нови 
знания 

Изграждане на личен поглед върху 
човешките взаимоотношения на 
базата на 5-та Божия заповед. 
Възпитаване в любов и уважение 
към родителите. 

Родителите 
обгрижват своите 
деца, подобно на 
Бог-Отец, 
обгрижващ Своето 
творение. 

Почит към 
родителите. 

Обич, грижа, 
уважение, 
послушание. 

23 Не лъжи!         

(9-та Божия 

заповед) 

м.III 
II седм. 

Нови 
знания 

Възпитаване в християнските 
добродетели – честност, 
откровеност, нелицимерие и др. 

Да бъдем честни 
във 
взаимоотношения
та си с ближните. 

Лъжа, 
лъжесвиде-
телство, 
клевета, 
истина.  

Добродетели, 
искреност, 
честност; 
доверие. 
 

24 Благовещение м.III 
III седм. 

Нови 
знания 

Разказ за Благовещение и 
формиране на почит към света 
Дева Мария като избрана от Бога 
да роди Спасителя Христос. 

Божията майка –
майка и 
покровителка на 
всички християни. 

Блага вест, 
Архангел, 
света Дева 
Мария. 

Благовещение,
света Дева, 
света 
Богородица. 

25 Цветница м.III 
IV седм. 

Нови 
знания 

Запознаване с библейското събитие 
Вход Господен в Йерусалим, което 
отбелязваме на празника Цветница. 

„Осанна, 
благословен 
Идещият в име 
Господне”  

Вход 
Господен в 
Йерусалим. 

Осанна, 
Връбница, 
Цветница, 
върбови 
клонки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

Методически 
единици 

Месец 
Седмица 
 

Вид на 
урока 

Религиозно-образователни цели 
и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

26 Великден м.IV 
II седм. 

Нови 
знания 

Разказ за най-големия християнски 
празник. Иисус Христос възкръсва и 
така побеждава греха, смъртта и 
дявола. Развитие на творческите 
способности чрез подготовката за 
празника. 

„Христос воскресе 
- Воистину 
воскресе” 

Великден, 
Възкресение 
Христово. 

Разпятие, 
кръстна смърт, 
изкупление, 
спасение. 

27 Манастирите в 

моя роден 

край 

м.IV 
IV седм. 

Нови 
знания 

Най-общи представи за 
манастирите като духовни средища 
и тяхната роля в живота на 
християните. 

Манастирът – 
център на 
духовността. 

Бачковски 
манастир, 
чудотворна 
икона. 

Манастир, 
монах, чудеса,  
поклонение. 

28 Български 

светци. Свети 

Паисий 

Хилендарски 

м.IV 
III седм. 

Нови 
знания 

Припомняне на важни събития от 
живота и делото на известни на 
учениците български светци и 
изграждане на чувство на 
преклонение пред подвига им. 
Запознаване с делото на свети 
Паисий Хилендарски. Създаване на 
патриотични чувства. 

Да почитаме и 
благодарим на 
нашите светци 
като на най-близки 
Божии приятели и 
наши застъпници 
пред Бога. 

Светец, 
будител, 
„История 
славянобъл-
гарска“ 

Български 
светци, 
будители. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

Методически 
единици 

Месец 
Седми
ца 
 

Вид на урока Религиозно-образователни 
цели и задачи 

Нравствени 
послания 

Ключови 
понятия 

Основни 
термини, 
представи и 
понятия 

29 Свети Георги 
Победоносец 

м.V 
I седм. 

Нови знания Запознаване с  живота на светеца 
и изграждане на почит към Бога, 
действал в него. 

Доброто 
побеждава злото. 

Светец войн, 
Победоносец. 

Мъченик, 
Гергьовден 

30 Светите 
братя Кирил 
и Методий. 
Празник на 
славянската 
писменост 

м.V 
II седм. 

Нови знания Запознаване с житията на 
двамата братя. Осмисляне 
значимостта на просветителското 
им дело за славянските народи. 
Включване в различни дейности 
при подготовка на училището за 
празника, формиране на умения 
за работа по групи. 

Да славим 
паметта на 
светите братя.  
И ние сме дали 
нещо на света. 

Българска 
азбука, 
книжнина, 
писменост. 

Свети братя, 
писменост, 
превод на 
Свещеното 
Писание на 
родния ни език. 

31 Преговор - 
обобщение 
на 
материала, 
изучен в I 
клас 

м.V 
III 

седм. 

Преговорен 
урок с 
обобщителен 
тест 

Систематизиране на знанията за 
изучените библейски събития и 
посветените на тях  християнски 
празници. Формиране на стремеж 
за самоусъвършенстване. 

„Както искате да 
постъпват с вас 
човеците, тъй и 
вие постъпвайте 
с тях.” 

Бог,  
сътворение, 
ангели, Божии 
заповеди,           
света 
Богородица, 
светец,  

Благовещение,
Рождество, 
Богоявление, 
Възкресение, 
Спасител и др. 


