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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛИТЕРАТУРА В V КЛАС
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО
ЛИТЕРАТУРА В V КЛАС
1. СВЕТЪТ И ЧОВЕКЪТ
1.1. Митове и легенди за сътворението: старогръцки (Уран и Гея),
библейски (Сътворението), скандинавски (“Имир, леденият великан”) и
български (по избор); “Раждането на Вахагн” (арменски епос).
1.2. Фолклорни представи за света:
“Славки си рожба не трае” (фолклорна песен);
“Тримата братя и златната ябълка”(българска фолклорна приказка);
“Слънцето и луната” (еврейска приказка);
“Легенда за рома” (ромска приказка);
“Събра Марко триесе юнаци” (песен от цикъла за Крали Марко).
2. ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР
1.1. Слънчев – лунен календар
Коледа
“Ой те, дръвце, право дръвце”(Фолклорна песен);
“Станенине, господине” (Фолклорна песен;)
“Млада Бога” - Илия Волен;
Прошка
“Благословия на кукерския цар”(Фолклорен текст)
Великден
“Яйцето на живота” (Фолклорна песен),
“Родба на родбите” (Фолклорна песен) –по избор
“Пролетен празник” - Кирил Христов;
“Възкресение” - Ел. Багряна;
Гергьовден
“Свети Георги и ламята”( (Фолклорна легенда);
Еньовден
“Ой, Еньо, Еньо, Еньо ергеньо” (Фолклорна песен)
Димитровден
“Свети Димитър коня кове” (Фолклорна песен)
Пасха (пасхална молитва);
Курбан байрям

1.2. Семеен календар
Сватба
“Ела се вие, превива” (Фолклорна песен)
Раждане
“Снощи се дете родило” (Фолклорна песен)
3. ЧОВЕКЪТ И ОБЩНОСТТА
“Овде дърво столовито” (фолклорна песен);
“Два са бора ред поредом расли” (фолклорна песен);
“Котаракът в чизми” - Шарл Перо;
“Гъсарката на кладенеца” - Братя Грим;
“Грозното патенце” - Х.К. Андерсен;
“Златната мома” (българска фолклорна приказка от Бесарабия).
Из “Хитър Петър” - Сава Попов (“Търговецът”);
“Главатарят, който поискал да плени месечината” (турска приказка,
преразказана от Н. Тодоров);
“Трима братя града градяха” (фолклорна песен);
“Най-справедливият” - Елин Пелин;
“Даваш ли, даваш , балканджи Йово;
“Бил се Марко с турци еничари” (фолклорна песен);
“Момче с крила” - Агоп Мелконян;
“Приспивна песен” - Асен Разцветников;
“Родната реч” - Иван Вазов.

