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ПРЕДГОВОР

Уважаеми колеги,
Книгата за учителя е предназначена да помогне на учителя в организирането и реализирането на уроците по български език и литература във втори клас. В нея авторите предлагат информация за:
◆ особеностите на обучението по български език и литература
във втори клас;
◆ знания и умения по български език и литература, които второкласниците трябва да овладеят;
◆ структурата, предназначението и предимствата на отделните елементи на учебния комплект по български език и литература за втори клас.
В книгата за учителя са включени примерно годишно разпределение
и методически разработки по всички теми на уроците, предложени в
учебниците. Всяка разработка осигурява информация за:
◆ опорните знания, умения и понятия, на които учителят може
да се опре в часовете за нови знания, упражнение, обобщение и
преговор;
◆ знанията, които трябва да се актуализират;
◆ съдържателните акценти и ресурсите, чрез които могат да се
реализират очакваните резултати;
◆ допълнителни дейности и задачи за ученици, които се справят
успешно с предвиденото учебно съдържание.
В края са приложени учебната програма по български език и литература за втори клас и изисквания за резултатите от обучението по
учебния предмет български език и литература.
Авторският колектив се надява, че предложените в Книгата за
учителя информация, теоретични сведения и насоки за конкретни
практически дейности ще помогнат на учителите да съчетаят по
най-успешния начин собствените си идеи и предпочитаните нормативни изисквания към организацията на учебния процес, за да постигнат оптимални резултати в часовете по български език и литература във втори клас.
Пожелаваме приятна и ползотворна работа!
От авторите
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1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ
ВТОРИ КЛАС. УЧЕБНА ПРОГРАМА, 2016
1.1. Обща характеристика на новата учебна програма
Чрез обучението по български език и
литература във втори клас се постигат задълбочаване и усъвършенстване на овладени знания и умения в периода на началното
ограмотяване.
В новата учебна програма са разграничени ключовите компетентности: езикови,
литературни, комуникaтивноречеви и социокултурни. Те са формулирани като очаквани резултати и това определя обема на знанията и уменията, представени конкретно
според съответната комуникативна компетентност. Наред с това целите на обучението
по български език и литература са свързани
с подготовката на второкласниците да говорят и пишат правилно, да общуват в различни комуникативноречеви ситуации, да четат
с разбиране художествени и научнопопулярни текстове, като откриват информация
и интерпретират художествените послания,
да се усъвършенстват техните умения за учене, за изпълнение на творчески задачи. По
този начин се запазва и реализира подходът
комункативноречевата насоченост на образователния процес да бъде основна и обединяваща в обучението по български език и
литература.
Учебното съдържание по български
език включва теми, свързани с различни
дялове на езика – на равнище фонетика –
гласни и съгласни звукове; на равнище морфология – части на речта (съществителни и
прилагателни имена, глаголи); на равнище
синтаксис – видове изречения (съобщителни и въпросителни). Включени са и нови
теми, които обогатяват знанията на второкласниците за изучаваните езикови явления
и са основа за формиране на умения за тяхната уместна употреба в речта: значение на

думите, думи без ударение, словосъчетания,
образуване на въпросителни изречения,
създаване на синтактични варианти.
Този подход е реализиран и по отношение на правописното обучение, което се
свързва не само с разбирането и овладяването на правописни норми, но и с изискването
учениците да ги прилагат при изпълнение на
разнообразни задачи в своята речева практика при писане на думи, изречения, текстове. Специално внимание се отделя на работата за овладяване на умения за самопроверка чрез думи за проверка и чрез справка в
правописен речник. Учебното съдържание
предвижда запознаване с правописен речник, което е само начало в работата на учителя за формиране на умения речникът да се
използва от учениците за справка.
Литературното обучение се ориентира
към четене с разбиране и интерпретиране на
художествени текстове. В читанката са включени разнообразни в тематично отношение
произведения от български и чужди автори,
които са съобразени с житейския опит на
второкласниците. Техният обем позволява
учениците да прочетат текста и да разберат
неговото съдържание. Запазва се жанровото
многообразие, като второкласниците се запознават с два нови жанра – народна песен
и басня. Учебното съдържание включва и
запознаването с понятията „литературен герой“, „епизод“ и посочени в програмата фигури на речта.
Анализът на предложените в програмата образователни дейности дава основание
да посочим, че в литературното обучение се
разширява работата на учениците с текста
за откриване на съдържателни цялости и
художествени детайли, за установяване на
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сходства и различия, за изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите, поуките и посланията на художествените
текстове.
Възрастовите особености на учениците
във втори клас налагат да се използват разнообразни сетивни опори, за да се подкрепя и
стимулира възприемането на художествения
текст, което изисква да се обогатят и разнообразят техниките на работа с илюстрациите, с
електронния вариант на читанката, присъствието на интерактивни и творчески дейности.
Чрез литературното обучение учениците се
подготвят да бъдат читатели в една нова социокултурна среда. Това изисква да се използват
образователни дейности, чрез които се пораждат познавателен интерес и любопитство, мотивират се търсенето на книгата, използването
на информацията в нея. Подходът не се отнася
само за извънкласното четене, но и за работата
в урока по литература.
Комункативноречевите умения са основа за реализиране на вътрешнопредметни
връзки в единния по характер учебен предмет. Чрез новата учебна програма се представят и нови подходи:
а) Разширява се обучението за усъвършенстване на устната реч чрез създаване на
текстове само в устна форма: преразкази,
приказки по дадено начало, с познат герой,
по подобие на друга приказка.
б) Включват се нови теми за ориентиране
в комуникативноречева ситуация. Въвеждат

се понятията „пряко и непряко общуване“,
„слушател и говорител“, „четящ и пишещ“.
в) Конкретизира се обучението за
овладяване на умения за създаване на текст
описание (на предмет, на животно и на растение).
г) Усъвършенстват се уменията за писмено съчиняване на текст по серия от картини и на текст описание.
Посочените особености на обучението за формиране на комуникативноречеви
умения предполагат разработване и реализиране на нови техники на обучение. В досегашната практиката на началните учители
устното преразказване и съчиняване се изключват като цел и краен резултат на обучението. Най-често устната форма на речта се
използва в урока за подготовка на писмено
преразказване и създаване на текст. Новите
изисквания отреждат равностойно място на
устната реч наред с писмената – преразказите и някои съчинения се създават само устно. Важно в случая е да се съобрази образователният процес с особеностите на устната
и на писмената реч.
Учебната програма по български език и
литература за втори клас подчертава практическата насоченост на обучението. Този
подход изисква да се използват разнообразни образователни дейности за приложение
на знанията, за пренос на знания при изпълнение на речеви и творчески задачи, свързани с личния опит на второкласниците.

1.2. Области на компетентност. Цели и очаквани резултати
Като ключова особеност на обучението по български език и литература във втори клас програмата задава изискването за
комплексния характер на обучението, което
интегрира езикови, литературни, комуникативноречеви и социокултурни компетентности.
Учебната програма посочва като ключови цели на обучението развиването на умения за правилно и изразително говорене и

четене, за усъвършенстване на уменията за
четливо и грамотно писане. По отношение
на езиковата подготовка на учениците се
поставя акцент върху знанията за езиковите
и речевите единици, за фонетични процеси,
протичащи при различни позиции на гласните звукове в думите, за видовете изречения по цел на общуване, като се формира
първоначална представа за някои пунктуационни и граматически норми.
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По отношение на литературното обучение се набляга върху представянето на
текстове от българската и световната класика, от съвременната литература за деца,
както и запознаване с фолклорни текстове.
Широкият набор от литературни и фолклорни полета е с оглед първоначално изграждане на литературна и мултикултурна
компетентност.
Програмата обособява следните ключови компетентности в обучението по български език и литература във втори клас –
компетентности в областта на българския
език, умения за общуване на чужди езици,
математическа компетентност и основни
компетентности в природните науки и в
технологиите, дигитална компетентност,
умения за учене, социални и граждански
компетентности, инициативност и предприемчивост, културна компетентност и
умения за изразяване чрез творчество. Всяка от предложените компетентности е ориентирана към възможни междупредметни
връзки със специалното уточняване, че те
не са окончателни.
Компетентностите в областта на българския език са свързвани с овладяване и
развиване на умения за създаване и трансформиране на текст и изречение, за разграничаване на фонетични процеси в думата, за
разпознаване на езикови от неезикови знаци
и проследяване на формите и средствата за
общуване. Когнитивните процеси при овладяването на български език се обвързват с
овладяването на първоначални умения за
изучаване на чужд език, като се осъществява пренос на знанията и уменията от родния
към чуждия език.
При работата с текст се реализират компетентностите в природните науки, като се

използват достъпни научни текстове, рубрики от енциклопедии, обвързване на темите
по различните учебни предмети.
Дигиталните компетентности се реализират, като учениците се насочват към работа с електронни средства за общуване и за
откриване на информация. Очаква се да се
използват различни текстови формати – печатен текст, дигитален текст и др.
Съществена роля има изискването да
се развиват умения за учене, т.е. учениците
да се насочват към проследяване на процеса на собственото учене чрез извличане на
информация от текст, обвързване на информация от различни източници, откриване на
прилики и разлики между художествени и
фолклорни текстове, формулиране на въпроси по изучавани текстове.
Социалните и гражданските компетентности са насочени към подготвянето на учениците за включване в различни социални
роли. В рамките на обучението подходящите методически и педагогически дейности
са включване в ролеви игри, защитаване на
собствено мнение чрез използване на различни по цел на общуване изречения, използване на речеви етикет в различни комуникативни ситуации и др. Инициативност
и предприемачество е компетентност, която
предполага прилагането на интерактивни
методи на обучение, работа в група и съвместно изготвяне на проекти и представяне на изделия. Културната компетентност
и уменията за изразяване чрез творчество
предполага сценично представяне на подходящи фолклорни и художествени текстове,
обсъждане на идеи във връзка със сценичното представяне, споделяне на впечатления
от книги и др.
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1.3. Учебно съдържание. Структура
та като част на речта, Думата като речникова единица, Изречението като езикова
единица, Текст и общуване.
По отношение на литературното обучение глобалните теми са: Литературни и
фолклорни текстове, Читателски опит.

Учебното съдържание по български
език и литература се реализира в няколко
глобални теми, декомпозирани като очаквани резултати. По отношение на езиковото обучение глобалните теми са: Гласните и
съгласните звукове в българския език, ДумаГлобални теми

Нови понятия

Очакван резултат

Гласните и
съгласните
звукове в
българския
език

◆ познава корелативните двойки широки – тесни
гласни звукове, гласни – съгласни звукове;
◆ владее техники за проверка според специфични
фонетични процеси (Вж. програмата);
◆ открива правописни особености на думи с: щ, ю,
я, йо, ьо, дз, дж;
◆ пренася многосрични думи.

ударена и неударена
сричка
тесни и широки гласни
звучни и беззвучни
съгласни

Думата като
част на речта

◆ познава глагола, съществителното име и прилагателното име като част на речта;
◆ разпознава числото на глагола;
◆ спазва особености на изговора и правописа при глаголи в първо лице единствено и множествено число
и в трето лице множествено число в сегашно време;
◆ познава рода и числото на съществителното и
прилагателното име;
◆ съгласува правилно частите на речта;
◆ наблюдава конкретни правописни особености;
◆ употребява уместно частите на речта.

част на речта
глагол
съществително име
съществително
собствено име
съществително
нарицателно име
умалително
съществително име
прилагателно име

Думата като
речникова
единица

азбучен ред
◆ използва азбучен ред при работа с речник;
◆ обяснява лексикалното значение на думи от ак- правописен речник
тивния речник;
◆ търси думи с правописни особености в правописен речник;
◆ открива в речник думи с несъответствие между
изговор и правопис;
◆ познава учебни речници.

Изречението
като езикова
единица

◆
◆
◆
◆
◆
◆

разграничава изречение от словосъчетание;
познава видове изречения по цел на изказването;
пише правилно изречения в текст;
трансформира изречения;
образува въпросителни изречения;
употребява уместно изречения.
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словосъчетание
съобщително
изречение
въпросително
изречение

Глобални теми

Нови понятия

Очакван резултат

Текст и
общуване

описание
◆ осмисля комуникативни роли;
◆ разграничава пряко от непряко общуване;
◆ уместно употребява езикови средства според комуникативната ситуация;
◆ създава текстове на поздравителна картичка;
◆ прилага правила за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие;
◆ озаглавява собствен и чужд текст;
◆ прави кратко писмено описание на наблюдаван
предмет, животно, растение;
◆ съчинява устно приказка по предложена словесна опора: начало, аналогия, герой;
◆ съставя кратки съобщения;
◆ дава примери за общуване чрез различни средства, включително електронни.

Литературни
и
фолклорни
текстове

◆ разграничава литературни или фолклорни произведения;
◆ открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение;
◆ разпознава баснята и народната песен като фолклорно произведение;
◆ ориентира се в последователността на епизодите
в изучавано литературно и фолклорно произведение;
◆ открива конкретни изразни средства в литературно и фолклорно произведение;
◆ коментира, аргументира, рецитира.

Читателски
опит

заглавие на книга
◆ отразява впечатленията;
◆ доказва разбиране на въпроси по съдържанието
на изучаваното литературно и фолклорно произведение;
◆ свързва тематиката на изучавани произведения с
различни култури, бит, обичаи и традиции;
◆ дава идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите при сценичното представяне на
изучавано произведение;
◆ прави разлики при четене на текст от хартиена
страница и дисплей.
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басня
народна песен
епизод
повторение
изброяване
литературен герой

2. УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ 2. КЛАС
Учебният комплект включва:

– Български език
– Читанка
– Тетрадка № 1 по български език
– Тетрадка № 2 по български език
– Тетрадка № 3 по български език Развиване на умения за устно и писмено общуване
– Тетрадка по четене
– Електронни варианти на учебното съдържание
– Книга за учителя
2.1. Учебник по български език за 2. клас – съдържателни,
структурни и функционални особености
Учебното съдържание е разработено
и структурирано според изискванията на
програмата. Учебникът се състои от два раздела. В първия са представени уроци, свързани с езикови понятия, а във втория – уроци за овладяване на особеностите на комуникативната ситуация и уроци за създаване
на писмени или устни текстове.
Учебникът е структуриран така, че
всяка тема за нови знания е съпроводена от
тема за упражнение. При структурирането
на уроците за нови знания работата започва с текст, който развива умения за четене с
разбиране и актуализира стари знания, насочва към проблематиката на новата тема,
служи за въвеждаща дейност в хода на урока. Всеки текст е съпроводен с илюстрация
към него, която служи за опора при извличане на смисъла на текста. Целта е в рамките на часа да се работи с предложената словесна опора, като спрямо нея се въвеждат
езиковите понятия и се овладяват знания
и умения за тяхното прилагане в речевата
практика.
Представянето на теоретичната информация се осъществява в специално обособена рубрика. В нея се разкриват особеностите
на езиково явление и се посочват примери, в
които то е реализирано. В уроците за развиване на умения за създаване на текст в тази

рубрика се посочва алгоритъм за устно или
писмено конструиране на описание, приказка, поздравителна картичка, съобщение. Непосредствено след рубриката следват задачи,
които служат за затвърждаване на новите
знания.
В уроците за упражнение е използвана следната структура: представят се една
или две задачи, които актуализират понятието от темата на урока, предлагат се задачи за приложение и задачи, които изискват
пренос на знанията и развиване на умения
спрямо речевата практика. В края на страницата е поставената рубриката за самооценка, която дава възможност ученикът да
оцени собственото си представяне в хода на
урока. В лявата част на страницата обикновено стоят рубриките избор, допълнителен
въпрос, образец, които спомагат за изпълнението на задачите или поставят допълнителни такива.
Уроците за обобщение служат за систематизиране на информацията от глобална
тема по програмата. Работата отново се организира около опорния текст. Предлагат се
типове задачи, които имат постепенно нарастващи равнища на трудност.
Темите за диагностика (входяща, междинна и изходяща) съдържат десет задачи с
тестов формат, като е предложена и скђла за
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оценка на резултатите. Тя помага за формирането на качествена оценка за работата на
ученика.
В уроците за преговор последователно
се актуализират знания и умения. Задачите
са подредени с нарастваща степен на трудност и обхващат езикови и комуникативни
дейности.

Учебникът по български език е съпроводен със система от знаци за означаване
на типовете задачи или дейности, които се
извършват чрез тях. Графично са представени рубриките образец, избор, допълнителен
въпрос, оценявам се сам. Включен е и пътеводител, чрез който учениците могат лесно
да се ориентират в структурата на учебника.

2.2. Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2 по български език
Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2 са предназначени за езиковото обучение. Тетрадка
№ 1 обхваща уроци върху глобалните теми:
Гласните и съгласните звукове в българския
език, Думата като част на речта. Тетрадка
№ 2 обхваща глобалните теми Думата като
част на речта, Думата като речникова единица, Изречението като езикова единица. В
тетрадките се разработват теми, чрез които
се обобщават и затвърждават знанията от
езиковите занятия. Всяка от тях е разработена в две страници и съдържа задачи, които
могат да се използват като допълнителен инструмент в хода на урока. В книгата за учителя са представени методически разработки на всеки от уроците и в тях е специално
посочено в каква последователност могат да
се приложат задачите от Тетрадка № 1 спрямо дейностите в уроците за нови знания и за
упражнения.

Към задачите са предложени и допълнителни рубрики – образец и избор, които
подкрепят изпълнението на задачите. При
оформянето на задачите в подложка са представени тези с повишена трудност.
Използвани са следните типове задачи:
◆ задачи за разпознаване на езиково явление;
◆ задачи за приложение на езиково явление;
◆ задачи за трансформиране;
◆ задачи за допълване;
◆ задачи за редактиране;
◆ задачи за създаване на текст;
◆ задачи с избираем отговор и др.
Във всяка от тетрадките са разработени
теми за самостоятелна работа в два варианта, които могат да се използват за осъществяване на текущ, междинен и изходящ контрол.

2.3. Тетрадка № 3 по български език
Тетрадка № 3 е предназначена за развиване на уменията за общуване и за създаване на текстове. Обхваната е глобалната
тема Текст и общуване. При работата върху
комуникативните роли на участниците в общуването са включени темите: Чета и пиша,
Говоря и слушам, Общувам. Предложените в
тях задачи биха могли да се използват като
допълнително средство спрямо съответните
теми в учебника по български език.

Разработени са и теми, свързани с развиване на уменията за създаване на поздравителна картичка, преразказ, описания, съобщение и теми, отнасящи се към
уменията за съчиняване по серия от картини и на приказка. В разработките, които
изискват създаване на писмен текст, специално е разработен алгоритъм за поправка на текст.
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2.4. Читанка и тетрадка по четене – съдържателни, структурни и
функционални особености
В читанката са включени художествените творби на български и чуждестранни автори и фолклорни текстове, както и всички
разработени уроци, предвидени в процентното отношение от програмата.
Представените литературни откъси са
придружени с богат илюстративен материал, с разнообразни и интересни въпроси
към литературните текстове, които по различен начин онагледяват учебния материал
и правят учебната работа в часовете не само
по-функционална, но и желана и привлекателна за учениците.
Уроците в читанката са организирани в
седем раздела:
1. Ум и знание
2. У дома
3. Весели игри
4. Аз и другите
5. Моята родна земя
6. През зимата
7. Пролетни празници

Към всеки художествен текст са предложени илюстрации, въпроси, задачи, кръстословици и др. Те са определени от смисловата натовареност на текста и от възрастовите особености на второкласниците.
Учителите ще бъдат улеснени от това, че са
включени всички уроци за нови знания и за
упражнения, процентно определени в учебната програма. Темите на различните видове
уроци са изписани на подложки с различен
цвят, което ги прави лесно разпознаваеми.
Очакваните знания, умения, отношения
и компетентности, заложени в програмата,
се постигат в резултат от това, че всички
уроци към един художествен текст са подчинени на водещата тема в интерпретацията.
За реализацията на уроците от голямо значение са логически добре подбраните думи
в рубриката Ключ, които дават познания и
насочват мисленето на учениците по посока
на темата и идейния смисъл на текста.

2.4.1. Структура на уроците за нови знания по четене
Структурата на урока по четене във 2.
клас се определя от спецификата на литературата като изкуство и като учебен предмет,
от конкретните задачи, които стоят пред
учителя при изучаването на литература във
2. клас, и от психофизическото равнище на
учениците.
Урокът по литература (четене) във 2.
клас в учебника е организиран около следните ядра:
1. Подготовка на учениците за възприемане на текста. Това се извършва чрез кратък разказ от учителя, чрез кратко събеседване с учениците или обсъждане на изпълнение на задача, свързана с темата на изучавания текст.
2. Изясняване на непознатите думи.
Това, както е известно, има за цел да осигури
вярното и точно осмисляне на текста, затова

трябва да предхожда прочита на творбата.
Този прочит е важен при второкласниците,
защото при тях е необходимо да се развива
читателската техника и заедно с това така
учениците разбират по-пълно смисъла на
текста.
3. Прочит на художествения текст първо
от учителя. От голямо значение за възприемането на текста е прочитът да се извърши
от школуван изпълнител. Той без излишна
патетика поставя акценти, които ориентират учениците в смисъла на текста.
4. Прочит на художествения текст от
учениците. При второкласниците е необходимо все още да се развива читателската техника. Наред с това така те разбират и
по-пълно смисъла на текста.
5. Въпроси и задачи, които водят до
проверка на възприемането и осмислянето
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на текста от учениците, до развиване на въображението им, до изясняване на това кои
са героите, какви мисли и чувства пробуждат у читателя и др.

6. Работа с учебната тетрадка.
7. Цялостен прочит на текста (само при
кратък по обем), при който се упражняват в
изразително четене.

2.4.2. Уроци за упражнение по четене

◆

В уроците за упражнения въпросите и
задачите към всяко произведение са разнообразни по съдържание и по начин на изпълнение – подреждане на епизоди, попълване на таблици, изработване на проекти,
решаване на кръстословици, откриване на
верни твърдения и редактиране на грешни, характеризиране на герои, откриване на
цитати, с които се илюстрират определени,
твърдения и т.н.
Въпросите и задачите са насочени към:
◆ Практическото прилагане на придобитите знания, например да се изяснят в
изучаваните творби: героите, техните
постъпки и думи, да се открие на кого
от героите пренадлежат определените
думи или дела и др.

◆

Проверка и оценка на знанията и уменията на учениците върху изучавания
художествен текст. Задачите са два вида
– с посочени отговори, от които верен е
само един, и задачи, изискващи от учениците да напишат кратък отговор или
да отговорят устно.
Изработване на устни или писмени текстове. В тях се предлагат задачи за създаване на съответния текст, като той е
структурно представен в алгоритъм
(като последователни стъпки). Това методическо решение дава възможност на
учениците да бъдат по-самостоятелни,
да се научат сами да анализират собствените си текстове, да откриват в тях допуснатите слабости и да ги редактират.

2.4.3. Уроците по извънкласно четене (ИКЧ)
Важно място в литературното обучение на второкласниците заемат уроците по
извънкласно четене. То до голяма степен се
опира на знанията, получени в часовете по
четене. Без тях учениците трудно могат да
проникнат в смисъла, както и на всички други компоненти на художествените текстове.
Така че формирането на тези знания и умения
отново остава основна задача и в часовете по
ИКЧ. С включените в читанката художествени текстове и с предложените в разпределението теми авторите се надяват да помогнат
на учителите както в организирането и реализирането на часовете за ИКЧ, така и в методологията на тяхното провеждане.
В центъра на работата стоят две задачи:
първата е да се пробуди у учениците интерес

към книгата, към самостоятелното четене.
Този интерес според авторите не може да бъде
постигнат чрез дидактически (менторски)
препоръки, докато учениците не разберат в
какво се състои четенето, как то се осъществява, какво носи на читателя, каква е ролята
на книгата. А това може да бъде постигнато,
от една страна, като се привлече любопитството на децата към интересни и достъпни
за възрастта им художествени текстове, които да пробуждат у тях чувства и желание да
споделят лично мнение, да изкажат своята
оценка. Четивата в учебника са избрани така,
че да „работят“ в това отношение.
Втората задача е особено важна при работата с учениците от началния етап. Тя е
свързана с изграждане на виждане за книга-
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та, за това какво представлява, кой я съчинява, как се изработва и т.н. Така учениците
се въвеждат в процеса на нейното създаване.
Това е ръководело авторите при избора на
примерните теми, които предлагат за работа
в часовете по ИКЧ.
Урокът по ИКЧ може да бъде организиран около две ядра: подготовка за урока и
провеждане на урока.
При този вид уроци е неизбежна предварителната подготовка както за учителите,
така и за учениците. Учителят трябва да обяви темата на урока при някой от предходните уроци по ИКЧ. Трябва да посочи художествените текстове, които трябва да бъдат
прочетени, книги с приказки, стихосбирки и
др., които ще бъдат използвани, необходими
справки, които трябва да бъдат направени,
илюстративни материали, собствени рисунки и т.н. Учителят организира тази подготовка, като не само следи периодично за нейното изпълнение и напомня на учениците, но и

ги ангажира с любопитни задачи. Помага в
намирането на необходимите материали.
Създават се интерес към предстоящия час
и нетърпение за провеждането му чрез поставяне на индивидуални и групови задачи:
– Да прочетат вкъщи избрани от учениците или посочени от учителя текстове по
темата.
– Да се подготви изпълнението на определени задачи: преразказ, рецитал, драматизация или театрално представление, характеристика на вълнуващ литературен герой,
костюм или маска на литературен герой/
герои, илюстрация, да изберат подходяща
музика или да донесат книга с текстове.
При провеждане на часа работата се организира върху поставените за изпълнение
вкъщи задачи. Провеждат се състезания,
конкурси, викторини и т.н. Организират се
изложби с изработени от учениците илюстрации или рисунки към текстовете или се
използват творби на майстори.

2.4.4. Методи, похвати, форми и средства, използвани в читанката
Като се имат предвид възрастовите особености на второкласниците, неминуемо доминира един от следните методи: репродуктивен, евристичен и метод на творческото
четене. Неоснователно е очакването, че във
втори клас трябва да бъде използван преди
всичко репродуктивен метод. Без да се отхвърля изцяло този метод, трябва да се каже,
че авторите на учебника използват като основен метод евристичния с всички негови
форми и средства. Това е продиктувано и от
характера на съвременното обучение, което
дава по-голяма свобода на учениците и търси тяхното пряко участие в учебния процес
по български език и литература. Така например по тази причина главно място заемат
въпросите и задачите, които стоят в центъра
на работата в часа. Чрез тях се осъществява диалогът между учителя и учениците и се
пробужда интересът, който обезпечава съучастие и осъзната съпричастност в работа-

та на ученика, и цялата дейност на учителя
е насочена към евристичното извеждане на
отговорите.
Авторите считат, че тази дейност не
може да бъде осъществена от учениците без
допълнителна помощ. Не може да се иска
ученикът да открие нещо, ако няма поне
елементарна представа за явлението или не
се опира на предишни знания или на опита
си. Авторите последователно прокарват тези
виждания при осъществяване на педагогическата технология. Това обяснява присъствието на рубриките Ключ, Речник, Избор.
Успешното използване на тези рубрики и на примерни отговори обезпечава отговорите на учениците. Децата стават активни, когато им е ясно какво ги питат, и
отговарят, когато имат определени знания,
когато са ангажирани емоционално, когато
са съпричастни към проблемите, които се
разглеждат.

13

14

Тема на
урочната
единица

Нови
знания

Упражнение
Нови
знания

3. Чета и пиша

4. Чета и пиша

5. „Къде отиде
лятото“,
Максим Асенов

6. „Септември“, Нови
Елисавета
знания
Багряна
„В края на
лятото“,
Ангелина Жекова

4.

5.

6

Начален
преговор

Начален
преговор

Урочна
единица

3.

1. Септем- 1. Звук и буква.
ври
Азбука
1.
2.
2. Гласни и
съгласни звукове

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Ориентира се в комуникативна ситуация
при писмено общуване.
Уместно употребява езикови средства
според нея.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, с които се
описват образите, прави изводи за
настроението на героя, изразява
емоционално-оценъчно отношение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, които описват
образите, прави изводи за празничното
настроение, свързано с първия учебен
ден, изразява емоционално-оценъчно
отношение.

Чете подборно и със задача.
Свързва текстовете с от илюстрациите.
Прави изводи за преживяванията на
героя в разказа.
Определя по какво двата текста и си
приличат.
Отговаря на въпроси.
Чете изразително.

Чете подборно и със задача.
Свърза детайли от илюстрацията с
текста.
Задава въпроси.
Отговаря на въпроси.

Разграничава четящ и пишещ в
писмено общуване.
Изпълнява писмено речеви задачи.

Разграничава звук и буква.
Подрежда букви и думи по азбучен
Познава буквите от българската азбука. ред.
Определя брой на звукове в думи.
Разграничава гласни и съгласни звукове. Определя гласни и съгласни звукове,
срички в думи.
Образува думи, като подрежда букви
на гласни и на съгласни звукове.
Ориентира се в комуникативна ситуация Разграничава четящ и пишещ в
при писмено общуване.
писмено общуване.
Уместно употребява езикови средства
Изпълнява писмено речеви задачи.
според нея.

Компетентности като
очаквани резултати

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет български език и литература за 2. клас
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици X 7 часа седмично = 119 часа

Четене на глас по въпроси.
Отговор на въпрос чрез текста.
Избираем отговор на въпрос.
Устен преразказ на части от
текста по въпроси.

Учителят проверява:
дали правилно определя
каква е ситуацията – устна или
писмена.
Четене на глас.
Отговор на въпрос чрез текста.

Избираем отговор на въпрос.
Писмено подреждане на думи
(азбучен ред).
Избираем отговор на въпрос.
Писмено поправяне на грешки
в думи.
Проверка на тетрадки.
Учителят проверява:
дали правилно определя
каква е ситуацията – устна или
писмена.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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13.

5. „Орехчето“, Ран Нови
Босилек
знания

12.

Ориентира се в комуникативна ситуация
при писмено общуване.
Уместно употребява езикови средства
според нея.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: открива значението
на непознати думи, открива героите
и техни постъпки, разбира поуката на
приказката.

Разграничава думи с ударение и думи
без ударение.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: открива значението
на непознати думи, открива героите
и техни постъпки, разбира поуката на
приказката.
Показва степен на овладени знания и
умения в първи клас.

Компетентности като
очаквани резултати

Литерату- Чете правилно и с подходяща интонация.
рен герой Чете с разбиране: определя героите,
разграничава техни думи и постъпки,
прави изводи за чувства на героите,
разбира поуката на приказката.
6. „Орехчето“, Ран УпражнеЧете правилно и с подходяща интонация.
Босилек
ние
Чете с разбиране: определя героите,
разграничава техни думи и постъпки,
прави изводи за чувства на героите,
разбира поуката на приказката.

4. „Най-хубавото“, Упражнебългарска
ние
народна приказка

11.

10.

Нови
Ударена и
2. Ударени и
неударени срички знания неударена сричка
в думите
3. Чета и пиша
Упражнение

9.

Контрол

1. Вече знам и
мога, с. 82 от
уч. БЕ

Нови
понятия

8. 2.

Урочна
единица

7. „Най-хубаво- Нови
то“, българска
знания
народна приказка

Тема на
урочната
единица

7.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Устно обяснение.
Самостоятелно определяне на
неударени срички в думи.
Учителят проверява:
дали правилно определя
каква е ситуацията – устна или
писмена.
Тих прочит.
Изразително четене.
Устен отговор на въпроси по
текста.
Разбиране на връзката между
заглавието и поуката.
Устно тълкуване на поуката.
Отговор на въпрос чрез текст.
Четене по роли.
Поощрение.

Ориентиране в текста, като
се извлича смисъл от него.
Подборно четене.
Четене на думи на герои с
подходяща интонация.
Тестова проверка: диктовка,
избираеми отговори,
свободни отговори.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Чете подборно и със задача. Отговаря Въпроси с избираеми
на въпрос чрез избираем и свободен отговори.
отговор. Изиграва по роли.
Изразително четене на думите
на героите.

Чете подборно и със задача.
Отговаря на въпрос чрез избираем и
свободен отговор.
Изиграва по роли.

Разграничава четящ и пишещ в
писмено общуване. Изпълнява
писмено речеви
задачи. (Тетрадка №3)
Чете подборно и със задача.
Допълва по смисъл.
Решава занимателна задача.
Отговоря на въпроси за героите и
поуката.

Чете подборно и със задача.
Допълва изречения по смисъл.
Решава занимателна задача.
Отговоря на въпроси за героите и
поуката.
Вече знам и мога № 1
(Тетрадка № 1)
Вариант 1
Вариант 2
Определя ударени и неударени срички
и гласни звукове в думи.

Контекст и
дейности

16
Нови
знания
Упражнение
Нови
знания

4. Говоря и
слушам

5. „Лястовица и
врабче“, българска народна
приказка

18.

19.

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица

3. Говоря и
слушам

2. Правопис
на думи без
ударение

7. ИКЧ – Аз избрах
и прочетох текста
на … (Посочва се
приказка, разказ
или стихотворение.)
1. Ударени и
неударени срички
в думите

Тема на
урочната
единица

17.

16.

15. Октомври
3.

14.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Епизод

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Определя ударени и неударени срички
и гласни звукове в думи.
Открива промени в ударението на
думите.

Ориентира се в комуникативна ситуация
при устно общуване.
Уместно употребява езикови средства
според нея.
Ориентира се в комуникативна ситуация
при устно общуване.
Уместно употребява езикови средства
според нея.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: разбира и открива
епизодите като част от текста, свързва
герои и техни постъпки, осмисля поуката
на приказката.

Разпознава говорители и слушатели в
устното общуване.
Съставя диалози с участието на
говорители и на слушатели.
Разпознава говорители и слушатели в
устното общуване.
Съставя диалози с участието на
говорители и на слушатели.
Чете подборно и със задача. Устно
преразказва епизод.
Свързва думи на герой с илюстрация.
Отговаря на въпрос с избираем и със
свободен отговор.

Пише правилно думи без ударение
Разпознава думи без ударение. Пише
(отрицателна частица, предлози, съюзи, ги правилно и допълва по смисъл
се, кратки форми на местоименията).
думи без ударение.
Пише правилно в – във, с – със.

Разграничава думи с ударение и думи
без ударение.

Чете правилно и с подходяща интонация Прави избор на текст за четене.
самостоятелно избран текст.
Чете самостоятелно.
Разбира връзката между заглавието и
Отговаря на въпроси за прочетеното.
съдържанието на текста.

Компетентности като
очаквани резултати

Устно обяснение.
Самостоятелно допълване
на срички и определяне на
промени в ударените гласни.
Проверка на тетрадки.
Самооценка.
Писмено самостоятелно изпълнение на задача за поправка на
грешки.
Самооценка.
Поощрение.
Проверява се при съставянето
на диалози ученикът вярно ли
отчита участието на говорителя
и на слушателя.
Проверява се при съставянето
на диалози ученикът вярно ли
отчита участието на говорителя
и на слушателя.
Четене на глас на епизоди от
текста.
Задаване на въпроси по текста.
Устно оценяване от учителя.

Прави самостоятелно избор на
текст за четене.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

17

Урочна
единица

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Упражнение

6. „Лястовица и
врабче“, българска народна
приказка

7. „Доброта“,
Георги Струмски

1. Правопис
на думи без
ударение

2. Широки и тесни Нови
гласни звукове
знания

Упражнение

Тема на
урочната
единица

3. Говоря и
слушам

4. „Доброта“,
Георги Струмски

20.

21.

22.

23.

24.

25.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Широки
гласни
звукове.
Тесни
гласни
звукове.

Нови
понятия

Разпознава говорители и слушатели в
устното общуване.
Съставя диалози с участието на
говорители и на слушатели.
Изиграва ситуации по роли
(Тетрадка № 3).
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно по илюстрация.
Чете с разбиране:
Чете със задача.
открива думи и изрази, които представят Допълва части от стихотворението.
какво са създали хората, осмисля
Отговаря на въпрос.
идеята, като свързва съдържанието със
заглавието.

Ориентира се в комуникативна ситуация
при устно общуване.
Уместно употребява езикови средства
според нея.

Чете подборно и със задача.
Устно преразказва епизод.
Свързва думи на герой с илюстрация.
Отговаря на въпрос с избираем и със
свободен отговор.

Контекст и
дейности

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Устен отговор на въпрос.
Задаване на въпрос по текста.
Рисуване по текста.
Самооценка.

При изиграване на ситуация по
роли разграничава говорител и
слушател.

Избираеми отговори на
въпроси.
Устно преразказване на епизод
от текста.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно по илюстрация. Чете със Четене на глас по илюстрация.
Чете с разбиране: открива думи и изрази, задача.
Устен отговор на въпрос.
които представят какво са направили
Допълва части от стихотворението.
хората, осмисля идеята, като свързва
Отговаря на въпрос.
съдържанието със заглавието.
Писмено допълване на подхоПише правилно думи без ударение
Разпознава думи без ударение.
дящи думи без ударение.
(отрицателна частица, предлози, съюзи, Пише ги правилно и допълва по
смисъл думи без ударение.
Самооценка.
се, кратки форми на местоименията).
Пише правилно в – във, с – със.
Проверка на тетрадки.
Разграничава тесни и широки гласни
Разпознава широки и тесни гласни
Писмено самостоятелно позвукове.
звукове и ги допълва правилно в думи. пълване на таблица (Тетрадка
Открива техни корелативни двойки (а –ъ, Образува думи с широки и тесни
№ 1).
о – у, е – и).
гласни звукове.
Проверка на тетрадки.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: свързва героите с техни
думи, определя главното в епизодите,
разбира поуката на приказката.

Компетентности като
очаквани резултати

18

2. Правопис на
Нови
неударени гласни знания
звукове в думите
Нови
знания

Упражнение

3. Общувам

4. Общувам

31.

32.

Упражнение

30.

29. 5.

7. ИКЧ – Самостоятелно
избират за четене
стихотворение от
читанката за ИКЧ
(Може „Звездички“,
Елисавета Багряна).
1. Широки и тесни
гласни звукове

28.
Нови
знания

6. „Баба“, Дора
Нови
Габе;
знания
„Баба“, Дора Габе

27.

Нови
знания

Урочна
единица

5. „Как ми вика
мама“, Надя
Кехлибарева

Тема на
урочната
единица

26.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Компетентности като
очаквани резултати

Чете подборно и със задача.
Определя настроението на героите и
думи, с които се представя.
Чете изразително.
Чете подборно и със задача.
Сравнява два текста.
Определя настроението на героите.
Изразява свое мнение.
Чете изразително.
Подбира стихотворение за самостоятелно четене.
Чете го на съучениците си.
Задава им въпроси по него.

Контекст и
дейности

Откриване на връзката между
илюстрация и текст.
Изразително четене.
Устно оценяване от учителя.
Четене на глас.
Устно сравняване на текстове.
Изразително четене на
стихотворението.
Устно оценяване от учителя.
Проверява се как са изразени
впечатленията от текста.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Разпознава широки и тесни гласни
Устно бързо изговаряне на
звукове и ги допълва правилно в думи. скоропоговорка.
Определя корелативните двойки.
Устно обяснение.
Самооценка.
Обяснява правописа на неударени
Устен отговор на въпрос.
гласни в думите.
Самостоятелен избор на дума
Избира думи за проверка.
за проверка.
Открива грешки.
Ориентира се в различни комуникативни Открива в речеви ситуации пряко и
Вярно открива в речева
ситуации.
непряко общуване.
ситуация пряко и непряко
Разграничава пряко от непряко общуване. Съчинява по ситуация и начин на
общуване.
Уместно употребява езикови средства
общуване диалози за пряко и непряко
според конкретната комуникативна
общуване.
ситуация.
Ориентира се в различни комуникативни Открива в речеви ситуации пряко и
Проверява се вярно ли са съчиситуации.
непряко общуване.
нени диалозите по ситуация и
Разграничава пряко от непряко общуване. Съчинява по ситуация и начин на
начин на общуване.
Уместно употребява езикови средства
общуване диалози за пряко и непряко
според конкретната комуникативна
общуване.
ситуация.

Разграничава тесни и широки гласни
звукове.
Открива техни корелативни двойки (а – ъ,
о – у, е – и).
Пише правилно неударени гласни
звукове в думите и прави проверка.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива гальовни думи, прави чрез
текста изводи за основното чувство.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
сравнява героите и заглавията на
стихотворение и разказ, осмисля общото
в идеята на двата текста.
Заглавие Прави самостоятелен избор на текст за
на книга четене.
Чете правилно и с подходяща интонация
избрания текст. Споделя впечатленията
си от прочетеното.

Нови
понятия
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Пише правилно неударени гласни
звукове в думите и прави проверка.

Пренася правилно части от многосрични
думи на нов ред.

Ориентира се в различни комуникативни
ситуации.
Разграничава пряко от непряко общуване.
Уместно употребява езикови средства
според конкретната комуникативна
ситуация.
Чете правилно и изразително.
Чете с разбиране: открива думи, които
представят героите, и ги свързва с тяхна
характерна особеност.

7. „Балонче“, Петя Нови
Александрова
знания

1. Правопис на
Упражненеударени гласни ние
звукове в думите

2. Пренасяне на Нови
части от думата на знания
нов ред
Упражнение

Нови
знания

3. Общувам

4. „Римите на
Руми“, Марин
Тачков

35.

36. 6.

37.

38.

39.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива смисъла на думи с емоционално
значение, осмисля отношенията между
героите.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива смисъла на думи с емоционално
значение, осмисля отношенията между
героите.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, с които се описва
героят, прави изводи за настроението на
детето.

Компетентности като
очаквани резултати

6. „Моят новичък Упражнелаптоп“, Лиляна ние
Стефанова

Нови
понятия

34.

Урочна
единица

5. „Моят новичък Нови
лаптоп“, Лиляна знания
Стефанова

Тема на
урочната
единица

33.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Чете подборно и със задача. Свързва
детайли от илюстрацията с текста.
Обяснява изрази от текста. Отговаря на
въпроси.
Чете изразително.
Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрацията с текста.
Обяснява изрази от текста.
Отговаря на въпроси.
Чете изразително.
Чете подборно и със задача. Определя
героите.
Описва породена от текста представа.
Отговаря на въпроси за настроението
на героя.
Отгатва гатанки.
Обяснява правописа на неударени
гласни в думите.
Избира думи за проверка.
Открива грешки.
Пише правилно думи с неударени гласни.
Разпознава начини за пренасяне на
думи на нов ред.
Показва пренасянето на думи на нов
ред и обяснява как са пренесени.
Открива грешки.
Открива в речеви ситуации пряко и
непряко общуване.
Съчинява по ситуация и начин на
общуване диалози за пряко и непряко
общуване.
Изиграва ги по роли (Тетрадка № 3).
Чете подборно и със задача.
Открива героите в стихотворението и
търси връзка с илюстрациите.
Отговаря на въпроси.

Контекст и
дейности

Четене на глас.
Писмен отговор на въпрос.

Проверява се вярно ли са съчинени диалозите по ситуация и
начин на общуване.

Писмено попълване на
пропуснати букви в думи.
Поправяне на грешки.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.
Устно оценяване от учителя:
– писмено определяне на
правилно пренесени думи.

Устно оценяване от учителя:
Четене на глас.
Устен отговор на въпрос.
С думи от текста да характеризира героя.
При подборно четене вярно
изпълнява задачата.
Изразително четене.
Самооценка.
Поощрение.
Учителят проверява:
– определя ли задачата при
подборно четене.
– определя ли героите в текста.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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2. Писане на думи Упражнес щ, я, ю, ьо, йо, ние
дж, дз

3. Пиша поздра- Нови
вителна картичка знания

4. Пиша поздра- Упражневителна картичка ние

45.

46.

Упражнение

44.

43. Ноември 1. Пренасяне на
7.
части от думата
на нов ред

7. ИКЧ – Четат
стихосбирка

42.

Нови
знания

Упражне6. „Реката от
думи“ по Доналд ние
Бисет

41.

Урочна
единица

5. „Реката от
Нови
думи“ по Доналд знания
Бисет

Тема на
урочната
единица

40.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Съзнава ролята на думите в приказката. Разпознава приказката като литерату- Устно оценяване
Умее да илюстрира отговорите си с
рен жанр.
от учителя:
примери от художествения текст.
– изразително четене на
думите на героите.
– вярно илюстрира героите
според художествения текст.
Съзнават ролята на думите в приказката. Разпознава приказката като литерату- Четене на глас на епизод от текста.
Умеят да илюстрират отговорите си с
рен жанр.
Устен разказ, продължение на
примери от художествения текст.
текста.
Самооценка.
Поощрение.
Чете правилно и с подходяща интонация Разглежда книжка със стихотворения Устно оценяване от учителя.
самостоятелно прочетен текст.
за деца.
Учителят поощрява учениците,
Споделя впечатленията си.
Чете заглавието.
които са прочели най-много
Разглежда корицата и я описват.
стихотворения.
Чете стихотворения от книжката по избор.
Пренася правилно части от многосрични Разпознава начини за пренасяне на
Устно обяснение.
думи на нов ред.
думи на нов ред.
Тестови въпроси с избираем
Показва пренасянето на думи на нов отговор.
ред и обяснява как са пренесени.
Самооценка.
Открива грешки.
Проверка на тетрадки.
Открива правописни особености на
Открива и чете думи, съдържащи
Самодиктовка.
думи с щ, я, ю, о, йо, дж, дз и ги пише
буквите и буквосъчетанията.
Самооценка.
правилно.
Образува и пише правилно думи.
Проверка на тетрадки.
Допълва думи по смисъл.
Създава текст за поздравителна
Свързва по смисъл текста на картич- Открива дали текстът в
картичка.
ката с конкретен празник.
картичката отговаря на
задължителната форма.
Създава текст за поздравителна
Свързва по смисъл текста на картич- Открива дали текстът в
картичка.
ката с конкретен празник.
картичката отговаря на
задължителната форма.

Компетентности като
очаквани резултати
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51.

50. 8.

49.

48.

47.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Урочна
единица

Нови
понятия

Осмисля представата за приятелството
и я свързва с конкретни картини от
стихотворението.
Разглежда заглавието на стихотворението и го свързва със смисловото
съдържание на текста.

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Обяснява изрази с образно-емоционално значение.
Отговаря на въпроси с избираем и със
свободен отговор.
Осмисля представата за приятелството Чете подборно и със задача.
6. „Песен за
Упражнеи я свързва с конкретни картини от
приятелството“, ние
Свързва детайли от илюстрацията с
стихотворението.
Златина Билярска
текста.
Разглежда заглавието на стихотвоОтговаря на въпроси с избираем и със
рението и го свързва със смисловото
свободен отговор.
съдържание на текста.
Изразява емоционално-оценъчно
Разпознава общото и различното между отношение.
стихотворение и песен.
7. „Будителите“, Нови
Знае кои са будителите, каква е тяхната Може да изразява чувство на
Ангелина Жекова знания
роля и място в живота на българите.
уважение и почит.
Разбира завета на будителите и неговото Чете подборно и със задача.
значение за хората днес.
Свързва значението на обяснени думи
с контекста.
Отговаря на въпроси по текста.
1. Звучни и безз- Нови
Звучни
Разграничава звучни и беззвучни
Открива в думи звучни и беззвучни
вучни съгласни знания съгласни съгласни звукове и ги сравнява по
съгласни звукове.
звукове
звукове. корелативни двойки (б – п, в-ф, з – с,
Записва корелативните двойки.
Беззвучни д – т, г– к, ж – ш).
Свързва промяна на звуковия състав
съгласни
на думите с тяхното значение.
звукове.
2. Звучни и безз- УпражнеРазграничава звучни и беззвучни
Открива в думи звучни и беззвучни
вучни съгласни ние
съгласни звукове и ги сравнява по
съгласни звукове.
звукове
корелативни двойки (б – п, в – ф, з – с, Записва корелативните двойки.
д – т, г – к, ж – ш).
Свързва промяната на звуковия
състав на думите с тяхното значение.

5. „Песен за
Нови
приятелството“, знания
Златина Билярска

Тема на
урочната
единица

Самостоятелно записване
на думи с начален звучен и
беззвучен съгласен звук.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

Устно обяснение.
Писмено преобразуване на
думи чрез замяна на буква.

Устен отговор на въпроси.
Наблюдения на фотоси и портрети, свързани с личностите и
делата на будителите.

Учителят оценява умението
за устно изказване на лично
мнение по ключови думи.

Учителят оценява умението
за устно изказване на лично
мнение по ключови думи.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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Умее да разкрие идейния замисъл на
текста.
Определя епизодите в текста и представя героите.
Открива поуката в художествения текст.

Разбира какво е книга (сборник с
текстове от един и същи жанр в случая –
книга с приказки).
Чете правилно и с подходяща интонация
самостоятелно избран текст.
Прави избор на начин за представяне
на впечатленията: устно, писмено, чрез
илюстрация.

Нови
знания

6. „Чудната
лампичка“, Петя
Йорданова

7. ИКЧ – Избират Нови
за прочит текст от знания
книга с приказки.

56.

5. „Най-голямо“, УпражнеКинка Константи- ние
нова

54.

55.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
осмисля отговора на въпроса, който се
задава в стихотворението, като съпоставя важни за човека неща и определя
основното.
Чете с разбиране:
осмисля отговора на въпроса, който се
задава в стихотворението, като съпоставя важни за човека неща и определя
основното.

4. „Най-голямо“, Нови
Кинка Константи- знания
нова

Компетентности като
очаквани резултати

53.

Нови
понятия

Създава текст за поздравителна
картичка.

Урочна
единица

3. Пиша поздра- Упражневителна картичка ние

Тема на
урочната
единица

52.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Свързва поздравителни картички с
конкретен празник.
Допълва пропуснати думи и изрази.
Създава поздравителна картичка с
опора (Тетрадка № 3).
Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Допълва изречения.
Отговаря на въпроси.
Рисува по текста.
Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Допълва изречения.
Отговаря на въпроси.
Рисува по текста.
Разпознава общуването между
героите: пряко, устно – диалог, както
и авторова реч.
Чете подборно и със задача.
Определя героите, епизодите и
тяхната последователност.
Прави изводи за качествата на героя и
ги доказва чрез текста.
Разглежда книга с приказки.
Чете заглавието.
Чете името на автора.
Чете приказка по избор.
Разглежда илюстрациите.
Избира начин за представяне на
приказката и го реализира.

Контекст и
дейности

Оценява се дали разбира какво
е книга (сборник с текстове от
един и същи жанр в случая –
книга с приказки или книга със
стихотворения).

Беседа: Кога човек е щастлив?
Разказ.

Самооценка: самостоятелно
записва думи от текста, които
най-убедително доказват, че
сърцето е най-голямото.

Четене на глас.
Рисуване по текста.
Устен отговор на въпрос.

Открива дали текстът в
картичката отговаря на
задължителната форма.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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Упражнение

Нови
знания
Упражнение

2. Правопис на
звучни съгласни
пред беззвучни
съгласни

3. Разговарям
учтиво

4. Разговарям
учтиво

58.

59.

60.

5. „Чудната
лампичка“, Петя
Йорданова

6. „Овчар
Нови
шегаджия“, Езоп знания
„Паун и лястовичка“, Стоян
Михайловски

7. „Овчар
Упражнешегаджия“, Езоп ние
„Паун и лястовичка“, Стоян
Михайловски

61.

62.

63.

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица

1. Правопис на
звучни съгласни
пред беззвучни
съгласни

Тема на
урочната
единица

57. 9.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Басня

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Открива позиция на звучни съгласни
пред беззвучни.
Открива думи за проверка.
Допълва пропуснати букви и прави
проверка.
Открива позиция на звучни съгласни
пред беззвучни.
Открива думи за проверка.
Допълва пропуснати букви и прави
проверка.
Открива грешки.
Прилага правила за речева учтивост в
Разпознава учтиви думи във връзка с
речева ситуация.
различни комуникативни ситуации за
Подбира такива думи според ситуация.
изразяване на съгласие и несъгласие.
Прилага правила за речева учтивост в
Разпознава учтиви думи във връзка с
различни комуникативни ситуации за
речева ситуация.
изразяване на съгласие и несъгласие.
Подбира такива думи според ситуация.
Създава диалози по ситуации.
Разпознава общуването между героите: Актуализират се знанията за авторска
пряко, устно – диалог, авторова реч.
приказка.
Открива поуката в художествения текст.
Определят епизодите в приказката и
описва мястото на действието в тях.
Представят се особеностите на баснята Чете подборно и със задача.
като литературен вид.
Открива в двата текста особеностите
Познават двете части в структурата на
на баснята.
баснята.
Определя поуката.
Определя героите и техните качества,
свързани с поуката.
Представят се особеностите на баснята Чете подборно и със задача.
като литературен вид.
Открива в двата текста особеностите
Познава двете части в структурата на
на баснята.
баснята.
Определя поуката.
Определя героите и техни качества,
свързани с поуката.

Открива звуковата промяна на звучни
съгласни звукове пред беззвучни.
Пише правилно звучни съгласни звукове
пред беззвучни и прилага начините за
правописна проверка.
Открива звуковата промяна на звучни
съгласни звукове пред беззвучни.
Пише правилно звучни съгласни звукове
пред беззвучни и прилага начините за
правописна проверка.

Компетентности като
очаквани резултати

Елементи на дискусия:
сблъскват се две мнения, чрез
които се извежда поуката в
баснята.

Драматизация на художествения текст: аргументира се
изпълнението на ролята на
определен герой с посочване
на неговите качества.
Елементи на дискусия:
сблъскват се две мнения, чрез
които се извежда поуката в
баснята.

Проверява се умението да се
подбират думи за учтивост
според речевата ситуация.
Оценява се умението да
създава диалози според
речевата ситуация.

Устно обяснение.
Писмено поправяне на
допуснати грешки.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

Устно обяснение.
Писмено попълване на
пропуснати букви в думи.
Проверка на тетрадки.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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69.

68.

67.

66.

65.

64. 10.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Открива звуковата промяна на звучни
съгласни звукове в края на думата.
Пише правилно звучни съгласни звукове
в края на думата и прилага начините за
правописна проверка.

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

Открива звучни съгласни звукове в
края на думата и установява разликата между изговор и правопис.
Открива думи за
проверка.
Пише правилно
звучни съгласни звукове в края на
думите.
2. Правопис на
УпражнеОткрива звуковата промяна на звучни Открива звучни съгласни звукове в
съгласни звукове в края на думата.
края на думата и установява разликазвучни съгласни в ние
Пише правилно звучни съгласни звукове та между изговор и правопис.
края на думата
в края на думата и прилага начините за Открива думи за проверка.
правописна проверка.
Пише правилно звучни съгласни
звукове в края на думата.
Открива грешки.
3. Разговарям
УпражнеПрилага правила за речева учтивост в
Разпознава учтиви думи във връзка
учтиво
ние
различни комуникативни ситуации за
с речева ситуация. Подбира такива
изразяване на съгласие и несъгласие.
думи според ситуация.
Създава диалози по ситуации и ги
изиграва (Тетрадка № 3).
4. „Как пристига Нови
Разпознава описание на природна
Търси връзка между илюстрацията и
есента“, Надежда знания
картина в текста.
текста.
Станилова
Открива как е постигнато описанието.
Описва с думи представата за есента.
Отчита ролята на описанието в текста.
Може да опише годишните сезони.
5. „Ах, колко е
Нови
Описание Определя главното, за което се говори в Определя смисъла и ролята на
хубаво!“, Валери знания
художествен текст.
заглавието.
Петров
Разбира на емпирично равнище
Извежда основните чувства в текста.
условния характер на текста.
Разбира очакването, което носи
заглавието.
6. „Де е БългаНови
Разбира смисъла на текста и умее
Чете подборно и със задача.
рия?“, Иван Вазов знания
да задава въпроси, които разкриват
Свързва значението на непознати
чувствата на героите.
думи с контекста.
Изяснява как са представени чувствата
на героя в текста.

Урочна
единица

1. Правопис на
Нови
звучни съгласни в знания
края на думата

Тема на
урочната
единица

Цялостен прочит на текста с
цел да се усетят красотата и
настроението, което поражда
есента.
По наблюдение да се опише
есенно листо.
Изразително четене на текста
с разбиране на образно-емоционалното съдържание.

Устно рисуване на багрите на
есента (описване с думи).

Оценява се умението да
създава диалози според
речевата ситуация.

Зрителна диктовка.
Самооценка.
Проверка
на тетрадки.

Устно обяснение.
Самостоятелно откриване на
верен отговор.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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3. Преразказвам Нови
знания

4. Преразказвам Упражнение

5. „Де е БългаУпражнерия?“, Иван Вазов ние

73.

74.

75.

72.

Контрол
1. Звукове и
букви
Вече знам и мога,
с. 83 от уч. БЕ
2. Глагол
Нови
Глагол
знания

Нови
понятия

71. Декември
11.

Урочна
единица

7. ИКЧ – Избор на Нови
текстове за четене знания
по обща тема.
(Може весели
стихотворения,
стихотворения за
природата; текстове за пролетните
празници и др.)

Тема на
урочната
единица

70.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Контекст и
дейности

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Показва степен на овладени знания и
Вече знам и мога № 2
умения за правописа на гласни и съглас- (Тетрадка № 1)
Вариант 1
ни звукове в думите и на глаголите.
Вариант 2
Открива глаголи по въпроси.
Разпознава глагола като част на
речта и прилага начини за откриване на Определя глагола като част на речта
неговите признаци.
и неговото лексикално значение във
връзка с картини.
Съставя изречения с глаголи.
Преразказва съдържанието на кратък Чете текста с разбиране. Открива епихудожествен повествователен текст.
зодите и тяхната последователност.
Открива пропуски в съдържанието на
преразказ.
Преразказва устно.
Преразказва кратко съдържанието на
Чете текста с разбиране.
кратък художествен повествователен
Открива епизодите и тяхната
текст.
последователност.
Открива пропуски в съдържанието на
преразказ.
Преразказва устно.
Чете с разбиране и умее да задава
Разказва за своя роден край.
въпроси върху текста.
Участва в изложба на снимки и
Може да илюстрира отговорите си с
картини.
примери от художествения текст.
Казва стихотворението наизуст.

Учителят оценява дали наученото наизуст стихотворение се
рецитира вярно и изразително.

Оценява се умението да се
направи устен преразказ.

Оценява се умението да се
направи устен преразказ.

Устно обяснение.
Самостоятелно съставяне на
изречения и определяне на
глаголи.

Тестова проверка.

Прави самостоятелен избор на текст за Прави избор на начин за представяне Проверява се умението да се
на впечатленията: устно или писмено. представят няколко стихотвочетене по обща тема.
Чете правилно и с подходяща интонация
рения с обща тема.
самостоятелно избрани текстове.

Компетентности като
очаквани резултати
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81.

80.

79.

78. 12.

77.

76.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
знания

6. „Юнак и
гора“, българска
народна песен
Народна
песен

Нови
понятия

Осмисля народната песен като литературен вид.
Разпознава особеностите на народната
песен.
Научава за хайдушкото движение и за
хайдутите.

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

Посочва ролята на диалога за разкриване на случката и на качествата на героя.
Четене с разбиране.
Осъществява се чрез отговор на въпросите: Кой е герой на народната песен?; Къде
се намира?; Къде отива?; Защо отива?; Как
юнакът се отнася към гората?
Разпознава основното в смисъла на
7. „Картина“, Мая Нови
Извежда се представата на детето за
текста.
Дългъчева
знания
родината.
Може да обясни конкретен образ от текста. Рисува с думи картината, която си
представя детето.
Правят се изводи: Какво е за детето
родината?; Какви чувства поражда у
детето родината?
1. Глагол
УпражнеРазпознава глагола като част на
Открива глаголи с въпроси.
ние
речта и прилага начини за откриване на Определя глагола като част на речта
неговите признаци.
и неговото лексикално значение във
връзка с картини.
Съставя изречения с глаголи по
модели и по картини.
2. Число на
Нови
Число на Разпознава числото на глаголите и
Разпознава глаголи в единствено и в
глагола
знания глаголите прилага начини за неговото определяне. множествено число. Определя число
на глаголите.
Променя глаголите по число.
3. Преразказвам УпражнеПреразказва съдържанието на кратък Чете текста с разбиране.
ние
художествен повествователен текст.
Открива епизодите и тяхната
последователност.
Открива пропуски в съдържанието на
преразказ.
Преразказва устно и допълва думи и
изрази в преразказ (Тетрадка № 3).
4. „Какъв ще ста- Нови
Разкрива смешното в текста.
Чете подборно и със задача.
на ли?“, Андрей знания
Открива разликата в мисленето на
Определя героя и отговаря на въпроси
Германов
възрастните хора и детето.
за неговото настроение.
Изяснява чувствата, разкрити в
Четене на текста изразително.
художествен текст.

Урочна
единица

Тема на
урочната
единица

Драматизира се разговорът
между възрастните хора и
детето от стихотворението.
Изиграва се по роли, като се
внимава да се изразяват точно
чувствата.

Оценява се умението да се
направи устен преразказ.

Допълване на подходящи
глаголи в текст.
Самооценка: избор на глаголи
за отговор на въпроса: Какво
обичам и какво не обичам да
правя?
Устно обяснение.
Откриване на глаголи в текст.
Устно оценяване от учителя.

Проект: изработване на албум
с пейзажи от родината.
Описва или рисува своя
картина, за да отговори на
въпроса: Какво е родината?

Оценяване на индивидуално
изпълнение на поставена
задача.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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Упражнение

Нови
знания

2. Изговор и
правопис на
глагола

3. Съчинявам по Упражнесерия от картини ние

86.

87.

Нови
знания

1. Число на
глагола

7. ИКЧ – Изработва книжка с
гатанки

Нови
знания

5. „Зима иде“,
Кирил Христов
„Що е то?“
Асен Разцветников
6. „Изгубена пътечка“, Борислав
Ганчев
„Що е то?“
Светла Панова
Нови
знания

Урочна
единица

Тема на
урочната
единица

85. 13.

84.

83.

82.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Разпознава годишните сезони.
Прави разлика между стихотворение и
гатанка, като посочва характерните им
особености.

Компетентности като
очаквани резултати

Може да илюстрира отговорите си с
примери от художествения текст или
чрез илюстрация.
Разбира разликата между художествен текст и рисунка към него.
Чете подборно и със задача. Свързва
детайли от илюстрацията с думи и
изрази от стихотворението. Свързва
по смисъл части от стихове. Доказва
чрез текста настроението. Чете
изразително.

Контекст и
дейности

Създава кратък повествователен текст
по серия от картини.

Свързва картини с изречения.
Определя героите и разграничава
постъпките им според картините.
Озаглавява.
Разказва устно (Тетрадка № 3).

Работи се по групи.
Групират се гатанките: за природни
явления, за животни, за растения, за
предмети.
Задават се на другите групи, които ги
отгатват.
Чете се приказката гатанка и се отгатва.
Разпознава числото на глаголите и
Разпознава глаголи в единствено и в
прилага начини за неговото определяне. множествено число.
Определя число на глаголите и ги
променя по число.
Подбира глаголи според смисъла на
изречение и според ситуация.
Изговаря и пише правилно глаголи в
Открива особености в изговора и
първо лице единствено и множествено правописа на глаголи в 1 л. ед.ч. и
число и в трето лице множествено число мн.ч. и в 3 л. мн.ч.
в сегашно време.
Преобразува устно глаголи и ги
изговаря правилно.
Допълва пропуснати букви.

Повторе- Чете правилно и с подходяща интонация.
ние
Чете с разбиране: открива думи и изрази, с които се описва изгубената пътечка,
разбира значението на повторението за
описанието на картината, прави извод за
настроението на героя и го доказва чрез
текста, чете изразително текста.
Чете правилно и с подходяща интонация
самостоятелно избрани гатанки.
Споделя впечатленията си и участва в
подготовката на книжка с гатанки.

Нови
понятия

Умее да разкаже с думи
изобразеното на картините.

Устен отговор на въпрос.
Писмено допълване на
пропуснати букви.

Избираем отговор.
Поправяне на грешки.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

Знае гатанки за природни
явления, за животни, за
растения, за предмети.

Беседа – изяснява се промяната, която настъпва през есента
и зимата като годишни сезони.
Рисува се дървото, което рони
сух листец.
Четене на глас по илюстрация
и по въпроси.
Възпроизвеждане на целостта
на стихове от текста.
Изразително четене.
Устно оценяване от учителя.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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Упражнение

6. „На пързалката“, Елисавета
Багряна

7. „Питка с
Нови
паричка“,
знания
Петя Караколева;
„Мома чака коледари“, българска
народна песен

1. Изговор и
правопис на
глагола

2. Съществително Нови
име
знания

90.

91.

92. 14.

93.

Упражнение

Нови
знания

5. „На пързалката“, Елисавета
Багряна

89.

Урочна
единица

4. Съчинявам по Упражнесерия от картини ние

Тема на
урочната
единица

88.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Съществително
име

Нови
понятия

Пише съчинението по въпроси
(Тетрадка № 3).

Контекст и
дейности

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Умее да разкаже с думи
писмено изобразеното на
картините.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Подборно четене на глас по
Чете с разбиране:
Открива героите и случилото се с тях. илюстрация.
открива героите и ги свързва с
Подрежда според текста случилото се. Устен отговор на въпрос.
конкретни постъпки, прави изводи за
Отговаря на въпроси.
Устно оценяване от учителя.
настроението на героите и ги доказва
Рисува по текста.
чрез текста.
Съпоставяне на текст и
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Открива героите и случилото се с тях. илюстрация.
Чете с разбиране:
Подрежда според текста ситуациите. Устен отговор на въпрос.
открива героите и ги свързва с
конкретни постъпки, прави изводи за
Отговаря на въпроси.
Рисуване по текста.
настроението на героите и ги доказва
Рисува по текста.
Самооценка.
чрез текста.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Четене наум и отговаря на
Чете с разбиране: открива думи и
Свързва детайли от илюстрациите с
въпроси.
изрази, с които се описват содената
двата текста.
Разпознаване на традиционни
питка и приготовленията на момата за Определя в текста особеностите на
обичаи и обреди, свързани
посрещане на коледарите, открива зна- народната песен.
с празниците Бъдни вечер и
чението на непознати думи в контекста Открива повторението.
Коледа.
на стихотворението и народната песен. Отговаря на въпроси за настроението Устно оценяване от учителя.
Осмисля празничното настроение, което
на героите.
съпровожда подготовката за Бъдни вечер.
Изговаря и пише правилно глаголи в
Открива особености в изговора и
Самостоятелно записване на
първо лице единствено и множествено правописа на глаголи в 1 л., ед.ч. и
глаголни форми в множествечисло и в трето лице множествено число мн.ч. и в 3 л., мн.ч.
но число.
в сегашно време.
Преобразува устно глаголи и ги
Самооценка.
изговаря правилно.
Проверка
Допълва пропуснати букви.
на тетрадки от учителя.
Открива грешки.
Разпознава съществително име като
Открива съществителни имена по
Устен отговор на въпроси.
част на речта и прилага начини за
въпроси.
Самостоятелна употреба на
откриване на неговите признаци.
Назовава предмети по картини.
съществителни имена.
Устно оценяване от учителя.

Създава кратък повествователен текст
по серия от картини.

Компетентности като
очаквани резултати
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Упражнение

Нови
знания

7. ИКЧ – Провежда се състезание
за правилно и
с подходяща интонация четене на
текст в ситуация.
1. Съществително
име

98.

99. Януари
15.

Нови
знания

Нови
знания

6. „Срещу Нова
година“, Ран
Босилек

5. „Чудна
звезда“, Йордан
Стубел

Упражнение

3. Поправка на
съчинение по
серия от картини
4. „Питка с
паричка“, Петя
Караколева;
„Мома чака коледари“, българска
народна песен
Упражнение

Урочна
единица

Тема на
урочната
единица

97.

96.

95.

94.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Разпознава съществително име като
част на речта и прилага начини за
откриване на неговите признаци.

Подобрява с помощта на учителя кратък
повествователен текст по серия от
картини.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: открива думи и изрази,
с които се описват содената питка и
приготовленията на момата за посрещане
на коледарите, открива значението на
непознати думи в контекста на стихотворението и на народната песен, осмисля
празничното настроение, което съпровожда подготовката на Бъдни вечер.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героите и определя какво
казват, открива думи и изрази, които
описват чудната звезда, свързва
звездата с празничното настроение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героите и кой с какво участва
в подготовката на празника, открива
новогодишното пожелание, осмисля как
героите се чувстват и изразява емоционално-оценъчно отношение към тях.
Прави самостоятелен избор на текст за
четене.
Участва в организирането и провеждането
на състезание за правилно и с подходяща
интонация четене в ситуация „Прочети ни“.

Компетентности като
очаквани резултати

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Подборно четене по въпроси.
Четене със задача за доказване на твърдение.
Устно оценяване от учителя.

Четене подборно на глас по
въпроси.
Въпроси с избираем отговор.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Свързва по смисъл съществителни
име на.
Съставя изречения.

Самостоятелен избор на учителя.

Самостоятелна употреба на
съществителни имена.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

Състезание за изразително
четене.

Чете подборно и със задача.
Устен отговор на въпрос.
Свързва героите с техните постъпки. Четене по роли.
Отговаря на въпроси за качествата на Устно оценяване от учителя.
героите. Изиграва по роли.

Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Описва чудната звезда и свързва
описанието с думи и изрази от текста.
Чете изразително.

Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрациите с
двата текста.
Определя в текста особеностите на
народната песен.
Открива повторението.
Отговаря на въпроси за настроението
на героите.

Прави поправка на съдържанието и на Проверява се умее ли да
правописа (Тетрадка № 3).
открива правописни грешки.

Контекст и
дейности
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Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героите и разговорите, които
водят, прави изводи за качества на
героя и ги доказва чрез текста, изразява
свое отношение към героя.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героите и разговорите, които
водят, прави изводи за качества на
героя и ги доказва чрез текста, изразява
свое отношение към героя.

6. „Най-хубавото Упражне„Що е то?“, Георги ние
Мишев

104.

Прави кратко писмено описание на
предмет.

Прави кратко писмено описание на
предмет.

Разграничава съществителни собствени
и съществителни нарицателни имена и
прилага правила за тяхното правилно
писане.

Компетентности като
очаквани резултати

5. „Най-хубавото Нови
„Що е то?“, Георги знания
Мишев

Упражнение

4. Описвам
предмет

102

Съществителни
нарицателни
имена.
Съществителни
собствени
имена.

Нови
понятия

103.

Нови
знания

3. Описвам
предмет

101.

Урочна
единица

2. Съществително Нови
нарицателно и
знания
съществително
собствено име

Тема на
урочната
единица

100.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Чете с разбиране и определя особеностите на описанието.
Открива неточности в съдържанието
на описание.
Допълва думи.
Разглежда своята чанта.
Подбира думи и отговаря на въпроси,
за да я опише.
Пише съчинението по въпроси.
Чете подборно и със задача.
Отгатва гатанки.
Определя героите.
Описва герой по илюстрацията и текста.
Отговаря на въпрос за качествата на
героя.
Съчинява гатанки.
Чете подборно и със задача.
Отгатва гатанки.
Определя героите.
Описва герой по илюстрацията и текста.
Отговаря на въпрос за качествата на
героя.
Съчинява гатанки.

Разграничава съществителни
нарицателни и собствени имена.
Обяснява правописа им.
Преобразува съществителни имена.

Контекст и
дейности

Подборно четене по въпрос.
Въпрос с избираем отговор.
Съчиняване на гатанки.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Подборно четене на глас.
Отгатване на гатанки.
Устно оценяване от учителя.

Проверява се умее ли да прави
кратко писмено описание на
предмет.

Разбира в какво се изразява
описанието на предмет и
научава стъпките за създаването на текста.

Устно обяснение.
Устен отговор на въпрос.
Устно оценяване от учителя.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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1. Съществително Упражнение
нарицателно и
съществително
собствено име

106. 16.

111.

110.

109.

108.

107.

Нови
знания

7. „Моят дядо“,
Иван Мишев

105.

Нови
понятия

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, чрез които
се описва на какво се учудва героят,
разбира как героят се отнася към своя
дядо, изразява свое мнение за героя и за
неговото недоумение.
Разграничава съществителни собствени
и съществителни нарицателни имена и
прилага правила за тяхното правилно
писане.

Компетентности като
очаквани резултати

Чете подборно и със задача.
Отговаря на въпроси за отношението
на героя и доказва отговора чрез
текста.
Чете изразително.

Контекст и
дейности

Разграничава съществителни нарицателни и съществителни собствени
имена.
Обяснява правописа им.
Преобразува съществителни имена.
Определя род на съществителното име и Определя род на съществителните
2. Род на същест- Нови
Род на
вителното име
знания същест- прилага начини за неговото откриване. имена.
Допълва съществителни имена в
вителните
имена
изречение според рода им.
3. Правя поправ- УпражнеПодобрява с помощта на учителя кратък Поправя съдържанието и правописа.
ка на описание на ние
текст описание на предмет.
предмет
4. „Мъдър“, Дора Нови
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Габе
знания
Чете с разбиране: открива думи и
Свързва детайли от илюстрацията с
изрази, с които се разкрива вълнението текста.
на героя, определя как се чувства той,
Отговаря на въпроси за настроението
изразява емоционално-оценъчно
на героя.
отношение към героя.
Чете изразително.
5. „Омагьосване“, Нови
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Зоя Василева
знания
Чете с разбиране: открива думи и изрази, Свързва детайли от стихотворението с
които описват какво детето иска да омагьо- илюстрацията.
са, осмисля неговото желание и го свързва Прави изводи за заглавието.
със заглавието на стихотворението.
Изразява свое мнение.
6. „Дали да го
Нови
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
ям, или да го
знания
Чете с разбиране: открива думи и
Открива в текста мечтите на героя.
продам“, ромска
изрази, които разкриват за какво
Тълкува неговия неуспех.
приказка
мечтае героят, разбира значението на
Изразява свое мнение.
непознати думи в контекста на приказ- Изиграва ролите като пантомима.
ката, изразява емоционално-оценъчно
отношение към героя.

Урочна
единица

Тема на
урочната
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Умее да свързва текст с
илюстрация.
Устен отговор на въпроси.
Осмисляне на причинно-следствената връзка на сюжета.
Изиграване на роля.
Самооценка.

Четене наум и подборно
четене по въпроси.
Въпроси с избираеми
отговори.
Изразително четене.
Устно оценяване от учителя.
Четене на глас по въпроси.
Устен отговор на въпроси.
Творческа задача.
Устно оценяване от учителя.

Оценява се писмено съчинение
описание на предмет.

Преобразуване на съществителни нарицателни и съществителни собствени имена.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.
Устно обяснение.
Писмено допълване на думи.
Устно оценяване от учителя.

Устен отговор на въпроси.
Изразително четене.
Устно оценяване от учителя.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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Работи се по групи.
Четат се приказките: „Лъжецът“ и
„Яребицата и ленивият“.
Всяка група представя приказката на
съучениците си, като я изпълнява по
роли.

Контекст и
дейности

116.

115.

114.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
определя героите, открива техни
постъпки в различни епизоди от приказката, прави изводи по какво двамата
братя се различават, осмисля поуката от
приказката.

Чете подборно със задача, като
използва и илюстрация.
Разказва продължение по картина.
Сравнява литературни герои по техни
качества.

5. „Чанга-чунга“, Нови
турска народна знания
приказка

Самостоятелно избира текст за четене с
диалог.
Чете правилно и с подходяща интонация
самостоятелно избран текст.
Участва в четенето на текста по роли.

Компетентности като
очаквани резултати

117.

Нови
понятия

Определя рода на съществителното име Разграничава съществителни имена
и прилага начини за неговото откриване. по род.
Образува съществителни имена от
глаголи.
Съставя изречения.
2. Число на
Нови
Число на Определя числото на съществителното Определя число на съществителните
съществителното знания същест- име и прилага начини за неговото
имена.
име
вителните откриване.
Преобразува съществителни имена
имена
по число.
3. Съчинявам
Нови
Съчинява устно приказка по дадено
Разбира началото.
приказка по
знания
начало.
По въпроси създава продължение.
дадено начало
Подрежда епизоди.
Озаглавява.
4. Съчинявам
УпражнеСъчинява устно приказка по дадено
Допълва думи в текст.
приказка по
ние
начало.
Отговаря на въпроси.
дадено начало
Избира изречение за край.
Разказва устно.

Нови
знания

7. ИКЧ – Участват
в четенето на текст
по роли. (Четат се
приказките:
„Лъжецът“ и „Яребицата и ленивият“
или самостоятелно
за четене се избира
текст с диалог.)
1. Род на съществителното име
Упражнение

Урочна
единица

Тема на
урочната
единица

113. 17.

112.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Четене на глас по въпроси.
Разказва продължението на
текста с помощта на картини.
Устен отговор – сравняване на
литературни герои.

Съчинява устно приказка по
дадено начало.

Разпределяне на съществителни имена по род.
Допълване на думи.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.
Устен отговор на въпроси.
Преобразуване на съществителни имена по число.
Устно оценяване от учителя.
Познава стъпките, по които се
съчинява приказка по дадено
начало.

Оценява се изпълнението
на приказката по роли от
различните групи.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели
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7. „Гълъбицата и Нови
мравката“, Жан знания
дьо Лафонтен

119.

Урочна
единица

6. „Чанга-чунга“, Упражнетурска народна ние
приказка

Тема на
урочната
единица

118.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
определя героите, открива техни постъпки в различни епизоди от приказката,
прави изводи по какво двамата братя се
различават, осмисля поуката.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разпознава басня, определя епизодите
в нея, открива думи и изрази, с които
се разказва как постъпват героите в
отделните епизоди, свързва постъпките
на героите с техни качества и осмисля
поуката на баснята.

Компетентности като
очаквани резултати

Разказва продължението на
текста по картини.
Устен отговор – сравняване на
литературни герои.
Самооценка.

Методи и форми на оценяване Забележка
по теми и/или раздели

Чете подборно и със задача.
Четене на глас по епизоди.
Определя героите и ги свързва с техни Устни отговори по въпроси.
постъпки.
Устно оценяване от учителя.
Определя епизодите.
Открива особености на баснята.
Отговаря на въпроси за качествата на
героите и за поуката на баснята.

Чете подборно със задача, като
използва и илюстрация.
Разказва продължение по картина.
Сравнява литературни герои по техни
качества.

Контекст и
дейности
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Упражнение

3. Съчинявам
приказка по
дадено начало

4. „Гълъбицата и Упражмравката“, Жан нение
дьо Лафонтен

5. „Аз и ние“,
Нови
Димитър Спасов знания

6. „Аз и ние“,
УпражДимитър Спасов нение

122.

123.

124.

125.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
определя епизодите в баснята, открива
думи и изрази, с които се разказва как
постъпват героите в отделните епизоди,
свързва постъпките на героите с техни
качества и осмисля поуката на баснята.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, с които се описва
сойката и как тя се представя, определя
каква е сойката и доказва своите изводи
чрез текста, изразява емоционално-оценъчно отношение към героя.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, с които се описва
сойката и как тя се представя, определя
каква е сойката и доказва своите изводи
чрез текста, изразява емоционално-оценъчно отношение към героя.

Съчинява устно приказка по дадено
начало.

Разпознава умалителни съществителни
имена.

Умалителни
съществителни
имена

Нови
знания

2. Умалителни
съществителни
имена

Компетентности като
очаквани резултати

121.

Нови
понятия

Определя числото на съществителното
име и прилага начини за неговото
откриване.

Урочна
единица

1. Число на
Упражсъществителното нение
име

Тема на
урочната
единица

120. Февруари
18.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Втори учебен срок – 15 седмици х 7 часа = 105 часа

Свързва изречения с картини.
Отговаря на въпроси.
Допълва думи, пропуснати в готов
текст.
Чете подборно и със задача.
Определя героите и ги свързва с техни
постъпки.
Определя епизодите.
Открива особености на баснята.
Отговаря на въпроси за качествата на
героите и за поуката на баснята.
Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Свързва обяснението на непознати
думи със съдържанието на текста.
Отговаря на въпроси за качествата на
героя и доказва отговора чрез текста.
Чете изразително.
Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Свързва обяснението на непознати
думи със съдържанието на текста.
Отговаря на въпроси за качествата на
героя и доказва отговора чрез текста.
Чете изразително.

Определя рода и числото на съществителни имена.
Допълва съществителни имена.
Преобразува ги по число в текст.
Разпознава умалителни съществителни имена сред думи в изречения.
Свързва ги с думи, от които са
образувани.

Контекст и
дейности

Четене на глас и наум по
въпроси.
Въпроси с избираем отговор.
Устно описание по текста.
Изиграване на роля.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Отговаря на въпроси по
текста.
Устен отговор на въпроси за
качества на героя.
Устно оценяване от учителя.

Четене на глас по епизоди.
Устен отговор за поуката на
баснята.
Устен преразказ.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Преобразуване на съществителни имена по число.
Въпроси с избираем отговор.
Проверка на тетрадки.
Устно обяснение.
Писмено образуване на
умалителни съществителни
имена.
Устно оценяване от учителя.
Умее устно да продължи
приказка по дадено начало.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Забележка
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Упражнение

4. Описвам
животно

5. „Лошата
Нови
дума“,
знания
българска народна приказка

130.

131.

Назовава нарисувано на картината с
умалителни имена.
Допълва в изречения умалителни
съществителни имена.
Обяснява употребата на умалителни
съществителни имена в описание.
Открива ударени и неударени срички.
Открива съществителни имена с
правописни особености (-ъ– и -а– в
неударена сричка).
Открива описани признаци и думи, с
които са означени.
Открива грешки в готов текст.

Работа по групи:
Чете се „Любопитното слонче“ или
„Орелът и звездата“ и се определят:
сцените, какво казват героите и как
изглеждат, как изглежда мястото на
действието.

Контекст и
дейности

Озаглавява. Отговаря на въпроси по
картина.
Подбира думи.
Пише описанието.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя епизодите.
определя героите и техните постъпки в Свързва постъпките на героите с
епизодите, открива разговора между
техни качества.
тях и го тълкува, осмисля поуката на
Отговаря на въпроси за поуката.
приказката.

Прави кратко писмено описание на
животно.

Нови
знания

3. Описвам
животно

129.

Прави кратко писмено описание на
животно.

Изговаря и пише правилно съществителни имена, при които в множествено
число изпада гласен (-ъ-, -а-).

Прави самостоятелен избор на текст за
четене.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Споделя впечатленията си.

Компетентности като
очаквани резултати

2. Правопис на Нови
съществителните знания
имена

Нови
понятия

128.

Нови
знания

Урочна
единица

Разпознава умалителни съществителни
имена.

7. ИКЧ – Избира
да чете текст,
който може да
се драматизира.
(Например:
„Малкото
слонче“, Ръдиард
Киплинг, „Орелът
и звездата“,
Доналд Бисет)
1. Умалителни
съществителни
имена

Тема на
урочната
единица

Упражнение

127. 19.

126.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Четене на глас и наум по
въпроси.
Четене по роли.
Устно оценяване от учителя.

Разбира в какво се изразява
описанието на животно и
научава стъпките за създаването на текста.
Проверява се умее ли да прави кратко писмено описание
на животно.

Устно обяснение.
Устен отговор на въпрос.
Устно оценяване от учителя.

Образуване на умалителни
съществителни имена.
Устно обяснение.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

Драматизира се текстът и се
изиграва.
Оценява се по изпълнението
на групите.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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3. Правя поправка на описание на
животно
4. „Зимата,
пролетта и детето“, Елисавета
Багряна

5. „Васил
Левски“, Иван
Вазов

136.

138.

137.

135.

1. Правопис на
съществителните
имена
2. Прилагателно
име

134. 20.

Нови
знания

Упражнение

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

7. „Зимата,
пролетта и детето“, Елисавета
Багряна

133.

Урочна
единица

6. „Лошата
Упраждума“,
нение
българска народна приказка

Тема на
урочната
единица

132.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Прилагателно
име

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Попълване на букви и думи.
Откриване на грешки.
Проверка на тетрадки.
Устно обяснение.
Устен отговор на въпроси.
Умее да свързва по смисъл
прилагателни и съществителни имена.
Устно оценяване от учителя.
Умее да поправя допуснати
грешки в писмено съчинение
описание на животно.
Чете на глас. Отговаря на
въпроси по текста.
Четене по роли.
Устно оценяване от учителя.

Решава занимателна задача.
Въпрос с избираем отговор.
Изиграване на роля.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.
Устен отговор на въпрос.
Четене по роли.
Устно оценяване от учителя.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Чете подборно и със задача.
Открива описанията.
Свързва детайли от илюстрация с
думи и изрази от описанията.
Отговаря на въпроси за отношението
на героя.
Чете по роли.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Четене на глас по въпроси.
Чете с разбиране:
Свързва илюстрацията с думите от
Устен отговор на въпроси.
открива главното в думите на героя,
спомените на Ботев.
свързва думите на героя с негови каОтговаря на въпроси за качествата на
чества, изразява емоционално-оценъчно Левски.
отношение.
Разказва за него.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разграничава образите на героите,
открива думи и изрази, които ги описват,
тълкува отношението на героя към зимата и пролетта, изразява свое мнение.

Чете подборно и със задача.
Определя епизодите.
Свързва постъпките на героите с
техни качества.
Отговаря на въпроси за поуката.
Чете подборно и със задача.
Открива описанията.
Свързва детайли от илюстрации с
думи и изрази от описанията.
Отговаря на въпроси за отношението
на героя. Чете по роли.
Преобразува съществителни имена.
Допълва в изречения.
Открива грешки.
Наблюдава езиков материал.
Обобщава.
Открива прилагателни имена по
въпроси.
Свързва по смисъл прилагателни и
съществителни имена.
Подобрява с помощта на учителя кратък Поправя описанието по съдържание и
текст описание на животно.
правопис.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: определя героите и
техните постъпки в епизодите, открива
разговора между тях и го тълкува,
осмисля поуката на приказката.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разграничава образите на героите,
открива думи и изрази, които ги описват,
тълкува отношението на героя към зимата и пролетта, изразява свое мнение.
Изговаря и пише правилно съществителни имена, при които в множествено
число изпада гласен (-ъ-,-а-).
Разпознава прилагателно име като част
на речта и прилага начини за откриване
на неговите признаци.

Компетентности като
очаквани резултати

Забележка
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Упражнение

Нови
знания

3. Съчинявам
приказка с
познат герой
4. Съчинявам
приказка с
познат герой

143.

144.

Нови
знания

2. Род на
прилагателното
име

142.

Упражнение

Нови
знания

7. ИКЧ – Споделят впечатления
от прочетен
текст (например:
„Яребицата и
ленивият“, българска народна
приказка).
1. Прилагателно
име

140.

141. 21.

Нови
знания

Урочна
единица

6. „Трети март“,
Анелия Янковска-Сенгалевич

Тема на
урочната
единица

139.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Контекст и
дейности

Съчинява устно приказка с познат герой. Определя героите.
Отговаря на въпроси по картина.
Подрежда епизоди.
Съчинява устно приказка с познат герой. Определя място на случката.
По въпроси определя герои и техни
постъпки.
Избира край.
Озаглавява.
Разказва устно.

Разпознава прилагателно име като част
на речта и прилага начини за откриване
на неговите признаци, уместно употребява прилагателни имена.

Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Разбира с какво се свързва датата 3 март Свързва обяснението на непознатите
и значението на празника за всички нас. думи със съдържанието на текста.
Отговаря на въпроси за националния
празник.
Прави самостоятелен избор на текст за Самостоятелен избор на учителя.
четене.
Чете правилно и с подходяща интонация
самостоятелно избран текст.
Споделя впечатленията си.

Компетентности като
очаквани резултати

Свързва прилагателни и съществителни имена по смисъл.
Образува прилагателни имена от
съществителни.
Допълва прилагателни имена в
изречения.
Пише изречения по картина.
Род на
Определя рода на прилагателното име и Определя род на прилагателно име.
прилага- прилага начини за неговото откриване. Свързва прилагателно и съществителтелните
но име по род.
имена

Нови
понятия

Устно обяснение.
Устен отговор.
Писмено свързване на
прилагателни и съществителни имена.
Устно оценяване от учителя.
Познава стъпките, по които се
съчинява приказка с познат
герой.
Съчинява устно приказка с
познат герой.

Свързване на съществителни
имена и прилагателни имена
по смисъл.
Въпрос с избираем отговор.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

Умее да избере текст за
самостоятелно четене.

Чете на глас.
Устен отговор на въпроси.
Обвързва художествен текст с
допълнителни познания.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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6. „Бабо, Марто! Упраж“, Галина Златина нение

7. „Април“, Елин Нови
Пелин
знания

Упражнение

Нови
знания
Упражнение

1. Род на
прилагателното
име

2. Число на
прилагателното
име

3. Съчинявам
приказка с
познат герой

146.

147.

148. Март
22.

149.

150.

Урочна
единица

5. „Бабо, Марто!“, Нови
Галина Златина знания

Тема на
урочната
единица

145.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Контекст и
дейности

Отговаря на въпроси.
Свързва с картини.
Допълва изречения.
Подбира думи.
Подрежда изречения в текст.
(Тетрадка № 3)

Определя род и число на прилагателни имена.
Преобразува ги по число.

Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Прави изводи за значението на образно-емоционални изрази, за описаните
картини и за настроението.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя героите.
открива думи и изрази, които описват
Свързва детайли от илюстрацията с
Баба Марта, прави изводи за героя,
текста.
изразява емоционално-оценъчно
Прави изводи за значението на образотношение.
но-емоционални изрази, за описаните
картини и за настроението.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Открива героите и техните постъпки
открива думи и изрази, които представят според последователността им в
постъпките на героя, определя тяхната текста.
последователност, прави изводи за
Отговаря на въпроси за героите и за
настроението на героите, изразява
пролетното настроение.
емоционално-оценъчно отношение.
Определя рода на прилагателното име и Разграничава прилагателни имена
прилага начини за неговото откриване. по род.
Допълва в изречение.
Съставя изречения по картина.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, които описват
Баба Марта, прави изводи за героя,
изразява емоционално-оценъчно
отношение.

Компетентности като
очаквани резултати

Число на Определя числото на прилагателното
прилага- име и прилага начини за неговото
телните откриване.
имена
Съчинява устно приказка с познат герой.

Нови
понятия

Учителят оценява умения за
устно съчиняване на приказка
с познат герой.

Промяна на прилагателни
имена по род.
Допълване на думи.
Творческа задача.
Самооценка.
Проверка на тетрадки.
Може да определи числото на
прилагателното име.

Четене на глас и наум по
въпроси.
Открива връзката между текст
и илюстрация.
Устен отговор на въпроси.
Устно оценяване от учителя.

Чете въпросите от текста и ги
свързва си илюстрацията.
Изразително четене.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя

Четене на глас по въпроси и
илюстрация.
Устен отговор на въпрос.
Отгатване на гатанка.
Устно оценяване от учителя.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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7. ИКЧ – Избор на
текстове за четене
по обща тема (например „Високи
сини планини“,
Младен Исаев,
„Изворче“, Стоян
Дринов, „Майски
дъжд“, Борислав
Ганчев, текстове
за пролетните
празници).
1. Число на
прилагателното
имена

154.

155. 23.

153.

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

5. „Ветрец вее“,
българска народна
песен;
„Ей, момиче, малка
моме“, българска
народна песен
6. „Животни ли
са?“, Луиджи
Малерба

152.

Урочна
единица

4. „Април“, Елин УпражПелин
нение

Тема на
урочната
единица

151.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Нови
понятия

Определя числото на прилагателното
име и прилага начини за неговото
откриване.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи на героите в разговор,
доказва чрез текста техни преживявания
(удивление и разочарование).
Прави самостоятелен избор на текст за
четене.
Чете правилно и с подходяща интонация
самостоятелно избран текст.
Прави избор на начин за представяне на
впечатленията си.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, които представят
постъпките на героя, определя тяхната
последователност, прави изводи за
настроението на героите, изразява
емоционално-оценъчно отношение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разпознава народна песен, открива
думи и изрази, които описват героите,
обяснява празничното настроение.

Компетентности като
очаквани резултати

Съчинява устно приказка по
дадено начало.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Определя род и число на прилагателните имена.
Преобразува ги по число.
Открива неправилно употребени
прилагателни имена в изречения.

Чете стихотворения за природата:
„Високи сини планини“, „Изворче“,
„Дъжд“, „Облаче“, „Пеперуда“.
Озаглавява.
Избира стихотворение за рисуване.
Чете думи и изрази по рисунката.

Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Отговаря на въпроси за техни
качества.

Определя рода и числото на
прилагателното име.
Открива неправилна употреба
на прилагателни имена в
изречението.

Умее да събере текстове по
определена тема.

Тълкуване на художествен
текст чрез разсъждение.

С думи от текста може да
Чете подборно и със задача.
Доказва, че текстът е народна песен. опише и да охарактеризира
Отговаря на въпроси за въздействие- героите.
то на песента и за преживяванията на
девойката.

Чете подборно и със задача.
Открива героите и техните постъпки
според последователността им в
текста.
Отговаря на въпроси за героите и за
пролетното настроение.

Контекст и
дейности
Забележка

40

Упражнение
Нови
знания

4. Описвам
растение

5. „Камък и
змия“, българска народна
приказка

6. „Жабата и
Нови
волът“, Жан дьо знания
Лафонтен

7. „Вземи звъна
на парàта“, българска народна
приказка

1. Съгласуване Упражна прилагателни нение
и съществителни
имена

158.

159

160.

161.

162. 24.

Нови
знания

Нови
знания

157.

Нови
знания

Урочна
единица

2. Съгласуване
на прилагателни
и съществителни
имена
3. Описвам
растение

Тема на
урочната
единица

156.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Четене на глас по епизоди.
Устен отговор за поуката на
приказката.
Устен преразказ.

Разбира в какво се изразява
описанието на растение и
научава стъпките за създаването на текста.
Проверява се умее ли да прави кратко писмено описание
на растение.

Съгласува прилагателно и съществител- Преобразува прилагателни имена, за
но име по род и число.
да ги съгласува.
Пише съгласувани прилагателни и
съществителни имена по картини.
Поправя грешки.

Учителят проверява умее ли
ученикът да съгласува прилагателно и съществително име
по род и число.

Четене на глас по епизоди.
Устен отговор за поуката на
баснята.
Устен преразказ.
Самооценка или устно
оценяване от учителя.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Беседа за разбиране на
Чете с разбиране:
Открива героите, техни постъпки и
постъпката на героите и
определя епизодите, открива героите
думи.
охарактеризирането им чрез
и техните думи и постъпки, прави
Отговаря на въпроси за качествата на тяхната реч в текста.
изводи за качества на героите, свързва героите и за поуката.
Четене по роли.
заглавието с поуката на приказката.
Изиграва по роли.

Чете с разбиране.
Подбира думи за означаване на
признаци.
Допълва думи в описание.
Прави кратко писмено описание на
Озаглавява.
растение.
Отговаря на въпроси по картината.
Подбира думи.
Пише описанието.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя героите и техни постъпки.
определя героите, открива техни
Отговаря на въпроси за поуката.
постъпки, прави изводи за поуката от
приказката.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя героите и техни постъпки.
разпознава басня, определя героите
Доказва, че е басня.
и техните постъпки, прави извод за
Прави изводи за качества на героя и
поуката.
за поуката.

Прави кратко писмено описание на
растение.

Съгласува прилагателно и съществител- Открива съгласувани по род и число Съгласува прилагателно
но име по род и число.
прилагателни и съществителни имена. и съществително по род и
Разграничава ги от несъгласуваните. число.

Компетентности като
очаквани резултати

Забележка

41
Нови
знания

Упражнение

5. „Магаре и
славей“, Иван
Крилов

6. „Магаре и
славей“, Иван
Крилов

7. ИКЧ – Прави Нови
каталог за пред- знания
ставяне на книги
по заглавията
и по имена на
автори.

166.

167.

168.

Упражнение

Упражнение

3. Правя поправка на описанието
на растение
4. „Вземи звъна
на парàта“, българска народна
приказка

164.

165.

Нови
знания

Урочна
единица

2. Изговор и
правопис на
прилагателните
имена

Тема на
урочната
единица

163.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
Определя епизодите, открива героите
и техните думи и постъпки, прави
изводи за качества на героите, свързва
заглавието с поуката на приказката.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разпознава басня, определя героите
и техните постъпки, прави извод за
поуката.

Чете подборно и със задача.
Открива героите, техни постъпки и
думи.
Отговаря на въпроси за качествата на
героите и за поуката.
Изиграва по роли.
Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Отговаря на въпроси за качествата на
героите и доказва отговора чрез текста.
Прави извод за поуката.
Доказва, че текстът е басня.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача. Определя
Чете с разбиране:
героите.
разпознава басня, определя героите
Свързва илюстрацията с текста.
и техните постъпки, прави извод за
Отговаря на въпроси за качествата на
поуката.
героите и доказва отговора чрез текста.
Прави извод за поуката.
Прави каталог за представяне на
Работа по групи.
заглавията и авторите на самостоятелно Четат се заглавия на седем текста от
избрани текстове, като ги подрежда по раздела за извънкласно четене.
азбучен ред.
Записват се заглавието и най-важното
за текста на картонче.
Подреждат се картончетата по
азбучен ред.

Разпознава промените в ж.р., ср.р. и
мн.ч.
Открива прилагателни имена с
правописната особеност.
Обяснява правописа.
Преобразува прилагателни имена по
род и число, като ги съгласува.
Подобрява с помощта на учителя кратък Поправя съдържанието и правописа.
текст описание на растение.

Изговаря и пише правилно прилагателни
имена в мъжки род, при които в женски
и среден род и в множествено число
изпада гласен звук -ъ-.

Компетентности като
очаквани резултати

Умее да подрежда по азбучен
ред заглавията на произведенията и имената на авторите
им.

Устен отговор за героите и за
поуката на баснята.
Устен преразказ.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Четене на глас по епизоди.
Устен отговор за поуката на
баснята.
Устен преразказ.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Умее да поправи правописни
грешки и грешки в съдържанието на текста.
Устен преразказ.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Открива прилагателни имена с
правописни особености в м.р.,
ж.р. и ср.р.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка

42

2. Части на речта Обобще- Части на
ние
речта
Нови
знания
Упражнение
Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

3. Пиша
съобщение

4. Пиша
съобщение

5. „Орел, рак и
щука“, Петко Р.
Славейков

6. „Орел, рак и
щука“, Петко Р.
Славейков

7. „Врабчето и
лисицата“, българска народна
приказка

171.

172.

173.

174.

175.

Нови
понятия

170.

Упражнение

Урочна
единица

1. Изговор и
правопис на
прилагателните
имена

Тема на
урочната
единица

169. 25.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Контекст и
дейности

Открива дали текстът в
съобщенията отговаря на
задължителната форма.

Проверяват се изговорът и
правописът на прилагателни
имена в мъжки род, при които
в женски и среден род и в
множествено число изпада
гласен звук -ъ-.
Умее да разграничава
изучените части на речта.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Открива дали текстът в
съобщението отговаря на
задължителната форма.
Четене на глас по епизоди.
Устен отговор за поуката на
баснята.
Устен преразказ.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача. Определя Четене на глас по епизоди.
Чете с разбиране:
героите и техни постъпки.
Устен отговор за поуката на
разпознава басня, определя героите
Отговаря на въпроси за поуката.
баснята.
и техните постъпки, прави извод за
Устен преразказ.
поуката.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Четене на глас.
Чете с разбиране:
Определя епизодите, героите и техни Устни отговори на въпросите.
определя епизодите, героите и техните постъпки.
Четене по роли.
постъпки, прави избор на думи за
Свързва детайли от илюстрацията с
назоваване на техни качества, прави
текста.
извод за поуката на приказката.
Прави изводи за качествата на
героите и ги доказва чрез текста.
Изказва свое мнение.

Разпознава промените в ж.р., ср.р. и
в мн.ч.
Преобразува прилагателни имена.
Обяснява правописа.
Свързва със съществителни имена,
като ги съгласува.
Сравнява изучени части на речта в
Разпознава глаголи, съществителни и
прилагателни имена като части на речта таблица.
и прилага начини за откриване на техни Разграничава частите на речта.
признаци.
Определя ги в изречение.
Съставя кратки съобщения.
Чете с разбиране.
Открива по въпроси съдържателни
особености на съобщението.
Открива пропуски.
Съставя кратки съобщения.
Сравнява съобщения.
Подрежда части от текста на съобщение.
Допълва думи.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя героите и техни постъпки.
Отговаря на въпроси за поуката.
разпознава басня, определя героите
и техните постъпки, прави извод за
Доказва, че текстът е басня.
поуката.

Изговаря и пише правилно прилагателни
имена в мъжки род, при които в женски
и среден род и в множествено число
изпада гласен звук -ъ-.

Компетентности като
очаквани резултати

Забележка

43

Упражнение

Упражнение

Упражнение

Нови
знания

4. Пиша
съобщение

5. „Врабчето и
лисицата“, българска народна
приказка

6. „Малката
Нула“, Джани
Родари

179.

180.

181.

177.

3. Речници.
Правописен
речник

Нови
понятия

178.

Урочна
единица

1. Части на речта Контрол
Вече знам и мога,
с. 84 от уч. БЕ
2. Речници.
Нови
ПравоПравописен
знания писен
речник
речник.
Азбучен
ред

Тема на
урочната
единица

176. Април
26.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Контекст и
дейности

Вече знам и мога № 3 (Тетрадка № 2)
Вариант 1
Вариант 2
Обяснява предназначението на
правописния речник.
Открива начина за подреждане на
думите в него.
Подрежда думи
по азбучен ред.
Познава правописен речник.
Подрежда думи по азбучен ред.
Използва азбучен ред при работа с него. Поправя грешки, като използва
думи за проверка и прави справка в
Прилага познати начини за откриване
на думи с правописни особености в
правописен речник.
правописен речник.
Съставя кратки съобщения.
Открива по въпроси изречения от
съобщение.
Допълва думи.
Открива неточности.
Пише съобщение.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя епизодите, героите и техни
определя епизодите, героите и техните постъпки.
постъпки, прави избор на думи за
Свързва детайли от илюстрацията с
назоваване на техни качества, прави
текста.
извод за поуката от приказката.
Прави изводи за качествата на
героите и ги доказва чрез текста.
Изказва свое мнение.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Открива героите и техни постъпки.
определя героите и техните постъпки, Прави изводи за взаимоотношенията
прави изводи за отношенията между
между героите.
героите, изразява емоционално-оценъч- Отгатва гатанки.
но отношение.

Показва степен на овладени знания и
умения за частите на речта, за техните
признаци и за правописни особености.
Познава правописен речник.
Използва азбучен ред при работа с него.
Прилага познати начини за откриване
на думи с правописни особености в
правописен речник.

Компетентности като
очаквани резултати

Беседа.
Подборно четене и отговор на
въпросите.

Тих прочит по епизоди.
Устен преразказ.
Самооценка.
Устно оценяване от учителя.

Открива дали текстът в
съобщението отговаря на
задължителната форма.

Умее да подрежда думите по
азбучен ред.
Познава правописен речник и
го използва.

Отговаря на въпроси за
частите на речта и за техните
правописни особености.
Умее да подрежда думите по
азбучен ред.
Познава правописен речник и
го използва.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка

44

3. Преразказвам Упражнение

4. Преразказвам Упражнение

5. „Падащите
звезди“, Ирина
Карадимчева

185.

186.

187.

Нови
знания

Упражнение

2. Значение на
думите

184.

183. 27.

Нови
знания

Урочна
единица

Нови
знания

Тема на
урочната
единица

7. ИКЧ – Правят
илюстрация
по избран тях
текст („Синият
светофар“, Джани
Родари и „Автобусчето, което
се страхуваше от
тъмното”, Доналд
Бисет).
1. Значение на
думите

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Нови
понятия

Чете самостоятелно по избор един от
текстовете:
„Синият светофар“ или „Автобусчето,
което се страхуваше от тъмното“.
Рисува илюстрация.
Чете част от текста, по която е
нарисувана тя.
Представя своята илюстрация.

Контекст и
дейности

Чете част от текста, по която е
нарисувал своята илюстрация,
която се оценява от учителя.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Учителят оценява точно
Сравнява значението на думи.
Допълва думи в изречения в съответ- ли са допълнени думите в
ствие с тяхното значение.
изреченията и разбрано ли е
значението на думите.
Обяснява лексикалното значение на
Свързва думи по смисъл.
Учителят проверява вярно ли
думи от активния речник.
Свързва обяснение на значението с
свързва думи по смисъл.
употреба на думата в изречение.
Обяснение на значението
Допълва думи.
с употреба на думата в
изречение.
Преразказва устно кратък художествен Чете с разбиране.
Учителят проверява с разбиповествователен текст.
Свързва епизодите с картина.
ране ли свързва епизодите с
картина.
Преразказва устно кратък художествен Сравнява изречения от текста с
Преразказът се оценява,
повествователен текст.
преразказани изречения.
като се сравняват изречения
Открива пропуски.
от текста с изречения от
преразказа и се откриват
пропуските.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Учителят проверява може
Чете с разбиране:
Открива героите.
ли да посочи качествата на
определя героите и разграничава ситуа- Сравнява техни постъпки.
героите и идеята на разказа
циите, в които попадат, прави изводи за Прави изводи за качества на героите и и проявява ли емоционалпричината, която ги променя, изразява за идеята на разказа.
но-оценъчно отношение.
емоционално-оценъчно отношение.
Обяснява лексикалното значение на
думи от активния речник.

Прави самостоятелен избор на текст за
четене.
Чете правилно и с подходяща интонация
самостоятелно избран текст.
Участва в организирането на изложба на
илюстрации по избрания текст и представя негови откъси по илюстрацията.

Компетентности като
очаквани резултати

Забележка
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7. „Най-хубавото Нови
птиче“, Георги
знания
Райчев

Нови
знания
Упражнение

1. Словосъчетание

2. Словосъчетание

3. Преразказвам Упражнение

4. „Най-хубавото Упражптиче“, Георги
нение
Райчев

189.

190. 28.

191.

192.

193.

Урочна
единица

6. „Молба“, Росен Нови
Василев
знания

Тема на
урочната
единица

188.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
определя епизодите и ги свързва със
заглавие за всеки от тях, открива думи
и изрази, които представят качества и
настроение на героите, прави изводи за
поуката.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героя и с кого разговаря, разграничава важното, което споделя, прави
извод за неговото настроение, изразява
емоционално-оценъчно отношение.

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

Чете подборно и със задача.
Определя епизодите и ги свързва с
илюстрациите.
Определя заглавия на епизодите.
Открива героите, техни постъпки и думи.
Отговаря на въпроси за качествата на
героите.

Чете подборно със задача.
Определя героя.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Отговаря на въпроси за настроението
на героя.
Чете изразително.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Определя епизодите и ги свързва с
определя епизодите и ги свързва със
илюстрациите.
заглавие за всеки от тях, открива думи Определя заглавия на епизодите.
и изрази, които представят качества и
Открива героите, техни постъпки и думи.
настроение на героите, прави изводи за Отговаря на въпроси за качествата на
поуката.
героите.
Чете по роли.
Словосъ- Разграничава изречение от словосъче- Разпознава словосъчетание.
четание тание.
Сравнява го с изречение.
Определя словосъчетания в изречението. Свързва думи за образуване на
словосъчетания.
Разграничава изречение от словосъче- Открива словосъчетания.
тание.
Допълва думи без ударение.
Определя словосъчетания в изречението. Свързва по смисъл словосъчетание с
дума, която го обяснява.
Съставя словосъчетания по картини.
Преразказва устно кратък художествен Разпределя думи от текста по картини
повествователен текст.
и епизоди, за които се отнасят.
Записва поуката.
Преразказва устно (Тетрадка № 3).

Нови
понятия

Проверява се дали преразказът е сполучливо направен,
като се сравняват изречения
от оригиналния и от преразказания текст.
Може да характеризира
героите и да изяснява сюжета.
Може да прави устен
преразказ.

Разпознава словосъчетания.
Определя словосъчетания в
изречението.

Разпознава словосъчетания.
Определя словосъчетания в
изречението.

Изразително четене.
Устни отговори на въпросите.
Чете по роли.

Проверява се може ли да
отговори на въпроси за
настроението на героите.
Свързване на детайли от
текста с илюстрацията.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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198.

Нови
знания

7. ИКЧ – Прераз- Нови
казват най-ин- знания
тересни епизоди
от избран текст.
Правят комикс.
(Опират се като
познание върху
комикса „Пролетна разходка“,
Емилиян Станев
от читанката.)
1. Изречение
Упражнение

196.

2. Съобщително
изречение

Упражнение

6. „Бърканица
в приказките“,
Джани Родари

195.

197. Май
29.

Нови
знания

Урочна
единица

5. „Бърканица
в приказките“,
Джани Родари

Тема на
урочната
единица

194.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Съобщително
изречение

Нови
понятия

Чете подборно и със задача.
Определя героите и проследява
разговора.
Открива грешките в преразказа.
Отговаря на въпроси за героите и
взаимоотношенията между тях.

Контекст и
дейности

Разпознава съобщително изречение.
Съставя и пише правилно съобщително
изречение.

Разпознава изречението като завършена
смислова и интонационна единица.
Съставя изречения по сетивни опори и
модели.

Разпознава изречение.
Обяснява по какво се отличава от
думите.
Означава начало и край на изречение
в текст.
Съставя изречения по картини.
Разпознава съобщително изречение.
Обяснява как се пише.
Свързва съобщителни изречения с
картина.

Чете подборно и със задача.
Определя героите и проследява
разговора.
Открива грешките в преразказа.
Отговаря на въпроси за героите и
взаимоотношенията между тях.
Съчинява приказка по подобие с
помощта на серия от картини.
Прави самостоятелен избор на текст за Чете комикса „Пролетна разходка“.
четене.
Чете от разказа части, свързани с
Чете правилно и с подходяща интонация някои картини от комикса.
самостоятелно избран текст.
Разказва устно по избрана картина.
Преразказва най-интересни епизоди от Изиграва ситуации по роли.
прочетен текст.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разграничава думите на героите в
диалога, открива последователността в
допусканите грешки, тълкува постъпките
на героите, изразява емоционално-оценъчно отношение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разграничава думите на героите в
диалога, открива последователността в
допусканите грешки, тълкува постъпките
на героите, изразява емоционално-оценъчно отношение.

Компетентности като
очаквани резултати

Може да състави съобщително изречение и да го пише
правилно.

Учителят проверява: разпознават ли се началото и краят
на изречението в текста;
може ли да съставя изречения
по сетивни опори и по модели.

Определя разликата между
разказ и комикс по разказа.

Четене по роли.
Изясняване на комичните
моменти в сюжета чрез беседа
и подборно четене.
Творческа задача.

Може да отговаря на въпроси
за героите и взаимоотношенията между тях.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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Нови
знания

7. „Лаленце се
люлее“, българска народна
песен
„Лазарки“, Ели
Томинска

1. Съобщително
изречение

203.

204. 30.
Упражнение

Упражнение

Разпознава съобщително изречение.
Съставя и пише правилно съобщително
изречение.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героя, който говори и прави
изводи за взаимоотношенията му с компютъра, разбира връзката между образа
на компютъра и образа на майката, прави
изводи за качества на героя, изразява
образно-емоционално отношение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива героя, който говори и прави изводи за взаимоотношенията му с компютъра, разбира аналогията между образа на
компютъра и образа на майката, прави
изводи за качества на героя, изразява
образно емоционално отношение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разпознава народна песен, открива
връзката на песента с народен обичай и
със стихотворението, открива благопожелания, прави изводи за празничното
настроение.

Нови
знания

Съчинява устно приказка по подобие на
друга приказка.

Компетентности като
очаквани резултати

Съчинява устно приказка по подобие на
друга приказка.

Нови
понятия

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица

6. „Домашен
компютър“,
Радой Киров

3. Съчинявам
приказка по
подобие на друга
приказка
4. Съчинявам
приказка по
подобие на друга
приказка
5. „Домашен
компютър“,
Радой Киров

Тема на
урочната
единица

202.

201.

200.

199.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели

Чете подборно и със задача.
Открива общи герои и в двата текста.
Свързва описанието на лазарките с
конкретни моменти от съдържанието.
Свързва детайли от илюстрациите с
текстовете.
Доказва кой от двата текста е народна
песен.
Подрежда думи в изречения.
Открива по изречения описано животно.
Обозначава начало и край на съобщително изречение в текст.
Разказва устно текста.

Чете подборно и със задача.
Свързва серия от картини с текста.
Определя героите.
Прави изводи за отношението на
героя към ситуацията.
Изказва свое мнение.
Чете изразително.

Чете подборно и със задача.
Свързва серия от картини с текста.
Определя героите.
Прави изводи за отношението на
героя към ситуацията.
Изказва свое мнение.
Чете изразително.

Може да състави съобщително изречение и да го пише
правилно.

Познаване на пролетния празник Лазаровден и свързаната
с него обредност.
Откриване на връзка между
текст и илюстрация.
Творческа задача.

Изразително четене.
Изясняване на връзката
между текста и илюстрациите.

Четене на глас.
Четене с отговор на въпроси.

Открива причинно-следствената
Съчинява нова приказка по
връзка в текста на приказката и прави аналогия на друга позната
нова по аналогия.
приказка.

Улавя причинно-следствената връзка Съчинява нова приказка по
в текста на приказката и прави нова аналогия на друга позната
по аналогия.
приказка.

Контекст и
дейности
Забележка
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5. „На Цветница“, Нови
Елисавета
знания
Багряна

Нови
знания

Нови
знания

6. „Имена“,
Георги Константинов

7. ИКЧ – Анкета
за прочетени
книги

208.

209.

210.

207.

Упражнение

Упражнение

3. Съчинявам
приказка по
подобие на друга
приказка
4. „Лаленце се
люлее“, българска народна
песен; „Лазарки“,
Ели Томинска

206.

Урочна
единица

2. Въпросително Нови
изречение
знания

Тема на
урочната
единица

205.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Въпросително
изречение

Нови
понятия

Чете подборно и със задача.
Определя героите, думи и изрази,
които ги описват.
Чете изразително.
Разказва за празника.

Чете подборно и със задача.
Определя героите.
Чете изразително.

Сравнява съобщителнии въпросителни изречения.
Разпознава въпросителни изречения.
Обяснява как се пишат.
Свързва въпросителни изречения със
съобщителни в диалог.
Чете с подходяща интонация диалог.
Улавя причинно-следствената връзка
в текста на приказката и прави нова
по аналогия.

Контекст и
дейности

Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Определя какво е значението на имената
и го сравнява с постъпките на героите.
Прави проучване за значението на
своето име.
Прави самостоятелен избор на текст за Отговаря на въпроси от анкетата за
четене.
прочетените книги през годината.
Чете правилно и с подходяща интонация Обсъжда със съучениците си отговосамостоятелно избран текст.
рите.
Отговаря на въпроси от анкета за прочетените книги и участва в обсъждането на
отговорите.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
разпознава народна песен, открива
връзката на песента със стихотворението, открива благопожелания, прави
изводи за празничното настроение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране: открива думи и изрази, с
които се описват героите, прави изводи за
външния вид на героинята, свързва стихотворението с характерното за празника,
прави изводи за празничното настроение.
Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива кой споделя, кое име какво
означава, прави изводи за значението,
което името има за човека.

Съчинява устно приказка по подобие на
друга приказка.

Разпознава въпросително изречение и
препинателния знак, с който се отбелязва в края.
Пише правилно въпросително изречение.

Компетентности като
очаквани резултати

Оценяват се отговорите на
анкетата.

Четене на глас.
Осмисляне на името и
съдържанието на думата.
Подборно четене.
Творческа задача.

Беседа – познаване на пролетния празник Лазаровден и
свързаната с него обредност.
Изграждане на образа на
лазарка чрез думи от текста –
словесно описание.
Отговаря на въпроси, свързани с познаване на празника
Цветница.

Съчинява нова приказка по
аналогия на друга позната
приказка.

Може да състави въпросително изречение и да го пише
правилно.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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3. Ред на думите Нови
в изречението
знания

4. Ред на думите Упражв изречението
нение

5. „Весел Великден“, Атанас
Цанков

6. „На Великден“, Нови
българска
знания
народна песен

213.

214.

215.

216.

Нови
знания

2. Образуване
Упражна въпросителни нение
изречения

212.

Урочна
единица

1. Образуване
Нови
на въпросителни знания
изречения

Тема на
урочната
единица

211. 31.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Разпознава въпросителни думи за образуване на въпросителни изречения.
Допълва подходящи въпросителни думи.
Задава устно въпроси и определя кои
въпросителни думи са употребени.
Преобразува съобщителнии зречения
във въпросителни.
Открива неточности във въпросителни изречения и ги поправя.
Съчинява диалози по картини и ги
записва.
Сравнява реда на думите в изречение.
Ориентира се в реда на думите в
изречението и употребява различни
Подрежда думи в изречение по
словоредни варианти на изречението.
различен начин.
Ориентира се в реда на думите в
Открива изречения с неправилно
изречението и употребява различни
подредени думи и неясни по смисъл.
словоредни варианти на изречението.
Подрежда думи и образува съобщителнии въпросителни изречения.
Съставя изречения по картина.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно и със задача.
Чете с разбиране:
Доказва защо стихотворението има
определя кой споделя желанието си,
такова заглавие.
разбира настроението на героя и го
Определя героите и прави изводи
свързва с празника, за който се подготвя, за техните взаимоотношения и за
изразява емоционално-оценъчно
настроението им.
отношение.
Чете изразително.
Чете правилно и с подходяща интонация. Чете подборно по илюстрация.
Чете с разбиране:
Отговаря на въпроси с избираеми
определя как е описан празникът и
отговори.
какво означава той, прави изводи за
Описва празника по текста.
настроението.

Познава въпросителни думи и ги
използва правилно при съставяне на
въпросителни изречения.
Преобразува съобщителни изречения
във въпросителни.
Познава въпросителни думи и ги
използва правилно при съставяне на
въпросителни изречения.
Преобразува съобщителни изречения
във въпросителни.

Компетентности като
очаквани резултати

Познаване на пролетния
празник Великден и свързаната с него обредност.
Откриване на връзка между
текст и илюстрация.

Познаване на пролетния
празник Великден и свързаната с него обредност.
Откриване на връзка между
текст и илюстрация.

Открива изречения с неправилно подредени думи и
неясни по смисъл.

Умее да подреди думи в
изречение по различен начин.

Може да преобразува
съобщителни изречения във
въпросителни.

Разпознава въпросителните
думи и съставя с тях въпросителни изречения.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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2. Уместна
Годишен
употреба на
преговор
съществителни
имена, на прилагателни имена и
на глаголи
3. Изречение
Годишен
преговор

Годишен
преговор

Годишен
преговор

4. Текст

5. Текст
Тетрадка № 3

219.

221.

222.

220

1. Правопис на Годишен
гласни и съгласни преговор
звукове в думите

218. 32.

Нови
знания

Урочна
единица

7. „На Кирил и
Методий“, Асен
Разцветников

Тема на
урочната
единица

217.

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Нови
понятия

Разпознава изучени видове текстове.
Прилага знания за озаглавяване,
подреждане и създаване на различни
текстове във връзка с комуникативна
ситуация.
Разпознава изучени видове текстове.
Прилага знания за озаглавяване,
подреждане и създаване на различни
текстове във връзка с комуникативна
ситуация.

Разпознава, преобразува и образува
съобщителни, въпросителни и възклицателни изречения.
Пише правилно и употребява уместно
видовете изречения.

Чете правилно и с подходяща интонация.
Чете с разбиране:
открива думи и изрази, с които се
представя делото на Кирил и Методий,
прави изводи за величието на това
дело и за значението, което има и днес,
разбира и доказва чрез текста почитта на
българите към делото на двамата братя.
Открива правописни особености на
гласни и съгласни звукове и прилага
познати правила за правилен изговор и
правопис.
Уместно употребява глаголи, съществителни и прилагателни имена според
лексикалното им значение и комуникативната ситуация.

Компетентности като
очаквани резултати

Открива думи, които означават
признаци на предмет, растение,
животно.
Продължава описанието по въпроси.

Допълва информация в таблица.
Подрежда думи в изречения.
Пише подходящ препинателен знак в
края на изречение.
Преобразува видове изречения.
Подрежда изречения в текст.
Определя вида на текста.
Подрежда изречения в текст.

Попълва таблица и определя какви са
звуковете в българския език.
Свързва думи с техния модел.
Допълва пропуснати букви.
Сравнява думи по значение.
Допълва таблица, като образува части
на речта.
Допълва думи.
Открива неточна употреба.

Чете подборно и със задача.
Свързва детайли от илюстрацията с
текста.
Отговаря на въпроси за делото
на Кирил и Методий, като ползва
ключовите думи в рубриката „Ключ“.
Чете изразително.

Контекст и
дейности

Отговаря на въпросите по
текста.

Може да създаде различни
текстове във връзка с
комуникативна ситуация.

Допълва информация в
таблица.
Преобразува и образува
съобщителни, въпросителни и
възклицателни изречения.

Допълва таблица, като
образува части на речта.
Открива неточна употреба на
частите на речта.

Попълва таблица.
Свързва думи с техния модел.

Отговаря вярно на въпроси по
текста.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка
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6. Изходящ
контрол
Вече знам и мога,
с. 85 от уч. БЕ
7. ИКЧ – Избор на
книги за четене
през лятната
ваканция

Тема на
урочната
единица

63 ч.
16 ч.

нови знания
29 ч.
13 ч.

Показва степен на овладени знания
и умения за правописа на гласните и
съгласните звукове, за частите на речта и
техните признаци, за изречението.
Участва в подбора и представянето на
книги за четене през лятото.

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

28 ч.

упражнение
36 ч.
34 ч.

Вече знам и мога № 4
(Тетрадка № 2)
Вариант 1
Вариант 2
Прави избор на книги за четене през
лятото.
Обсъжда ги със съучениците си в клас,
като им препоръчва някои от тях.

Разпределение на часовете в процентно съотношение:
• Часове за нови знания – български език и литературно обучение: 105 ч. – 46,80%
• Часове за упражнения и обобщения – български език и литературно обучение: 102 ч. – 45,53%
• Часове за извънкласно четене: 16 ч. – 7,14%
• Часове за контрол: 4 ч. – 1,78%

91 ч.
16 ч.
4ч

Литературно обучение
Извънкласно четене
Диагностика

Нови
понятия

Български език
Комуникативноречеви умения

Нови
знания

Изходящ
контрол

Урочна
единица

общо
65 ч.
47 ч.

Разпределение на часовете

224.

223.

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Участва в подбора и представянето на книги за четене
през лятото.

Решава познавателни задачи.

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или раздели
Забележка

3. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема:

Звук и буква.
Азбука

начален преговор
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за разликата между звук и буква.
◆ Да се актуализират звукови и буквени
модели в думата.
◆ Да се актуализират знанията за реда на
буквите в азбуката.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава звук от буква; подрежда
буквите според реда им в азбуката.
Опорни знания и умения: звук, буква, азбука

Структура на урока:
I.

Мотивация
1. Мотивира се работата, като вниманието
на учениците се насочва към темата на
урока чрез зад. 1.
II. Актуализиране на знания и
умения
2. Припомня се разликата между звука,
който се чува, и буквата, която е негов
графичен знак.
3. Работи се с визуална опора, разграничава се звук от буква.
4. Актуализират се уменията за създаване
на звукови модели.
5. Образуват се нови думи чрез замяна на

буква и се създават изречения с цел осмисляне на връзката буква – дума – изречения в езиковата система.
6. Разпознава се езиково явление.
7, 8. Въз основа на темата на урока се разпознава смисловата страна на думата.
9, 10. Актуализират се знанията за реда на
буките в азбуката.
12. Осмисля се отношението между знака и
означаваното с него.

52

IV. Обобщаване и оценяване:
Според представянето на учениците по
типовете задачи.

III. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При работа върху реда на буквите в азбуката може да се използва зад. 1 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При актуализиране на звуковите модели
на думата могат да се използват зад. 2 и
зад. 3 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При работа със задачи за образуване на
думи чрез замяна и чрез добавяне на буква може да се използва зад. 5 от Тетрадка
№ 1 по български език.
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Тема:

Гласни и съгласни звукове

начален преговор
Цел:
◆ Актуализират се знанията за разликата
между гласните и съгласните звукове.
◆ Актуализират се знанията за буквите на
гласните и на съгласните звукове.
◆ Актуализират се умения за разграничаване на буквите на гласните и на съгласните звукове в думата.
Очаквани резултати:
Разграничава гласни от съгласни звукове.
◆ Разграничава звук от буква.

◆

Опорни знания и умения: гласни и съгласни
звукове, буква

Структура на урока:
I. Мотивация
1. Работи се с текста в началото на урочната статия, за да се актуализират знанията за букви на съгласни звукове. Вниманието се насочва към схемата над илюстрацията, за да се осмисли подялбата на
звуковете на гласни и съгласни.
II. Актуализиране на знания и умения
3, 4, 5. Припомня се разликата между гласни и съгласни звукове чрез зад. 3,
зад. 4 и зад. 5.
6, 7. Актуализира се умението за разделяне
на думите на срички, като се осмисля
фактът, че броят на сричките е равен
на броя на гласните звукове в думите
(зад. 6 и зад. 7).
9. Актуализират се знания и умения за
проверка на правописа на думи, съдържащи звучни съгласни звукове в края на
думата (зад. 9).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При работа върху разликата между гласни и съгласни звукове може да се използва зад. 4 от Тетрадка № 1 по български
език.
◆ При разпознаване на ролята на буквите
за образуване на думи могат да се използват зад. 2, зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 1
по български език.
◆ При развиване на умения за редактиране
на текст може да се използва зад. 5 от Тетрадка №1 по български език.
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IV. Обобщаване и оценяване:
С цел обобщение и затвърждаване на
знанията може да се използва зад. 8 от
учебника.
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Тема:

Вече знам и мога

Входящ контрол

контрол

Верни отговори:

1.
домат –

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
◆ звуков и буквен модел на думата;
◆ гласни и съгласни звукове;
◆ разделяне на думите на срички;
◆ правописна проверка на неударени гласни звукове в думата;
◆ създаване на изречения;
◆ допълване на изречение според контекста.

салата –
лук –
олио –
2. Б)
3. книга

Съдържателни акценти:
◆ разпознава буквени модели на думи (зад. 1 );
◆ разграничава гласни и съгласни звукове
и ги открива в дума (зад. 2);
◆ определя сричките в думите (зад. 3);
◆ показва умения за разделяне на думите
на части за пренасяне (зад. 4);
◆ допълва пропуснати букви в думата, като
прилага техники за правописна проверка на неударени гласни звукове (зад. 5);
◆ в задача с избираем отговор актуализира
знания за употребата на йо и ьо в думи
(зад. 6);
◆ допълва смислово изречение, като разпознава контекста и се съобразява с него
(зад. 7);
◆ разпознава особености при писането на
изречение, като открива главна буква в
началото и подходящ препинателен знак
в края (зад. 8);
◆ открива неточности в правописа на думи
с и, й (зад. 9).

4.
5.
6.
7.
8.
9.

джудже
разказ
магьосник
охлюв
вълк
маймуна таралеж
къ-ща
дър-во
по - л я на
поля-на
цве-те
пътека, сънувам, петел, дърво, гора,
вода
А)
А)
В)
А)

Задачи 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Точки

3

1

1

3

3

4

1

3

1

Максимален брой точки: 20
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.

В Тетрадка 1 се предлагат самостоятелни
работи в два варианта, които могат да се използват допълнително по преценка на учителя.
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Тема: Вече знам и мога № 1

Вариант 1

контрол

◆

Цел:
Да се установи в каква степен учениците
владеят знания и умения:
◆ за правилно писане под диктовка;
◆ за определяне на звуковия състав на
думи;
◆ за разграничаване на гласни и съгласни

◆
◆

Верни отговори за вариант 1:
Зад. 1. Диктовка
Зад. 2.
гора
4 квадратчета: синьо, червено,
синьо, червено
ела
3: червено, синьо,червено
зима
4: синьо, червено, синьо, червено
почивка 7: синьо, червено, синьо, червено,
синьо, синьо, червено
стават
6: синьо, синьо, червено, синьо,
червено, синьо
Зад. 3. свеж, лист, винаги, будни
Зад. 4. хората – 3 съгласни; денем – 3 съгласни; дните – 3 съгласни; летни – 3 съгласни
Зад. 5.
В гората растеше стар дъб.
Денем хората са будни.
Борът и елата са с остри иглички.

звукове;
за съставяне и правилно записване на
изречения;
за правилно писане на гласни и на съгласни звукове в края на думата;
за подреждане и свързване по смисъл на
изречения в текст, на въпроси и отговори
в диалог.

През нощта хората сладко спят.
Зад. 6. В гората растеше стар дъб. Около
клоните му кръжеше муха еднодневка. Тя
знаеше, че ще живее само един ден. Затова
обичаше да си говори с дъба.
Зад. 7. Мамо, кога ще отидем на разходка?
Ще изляза да се поразходя.
Зад. 8. крака, дърво, огнено, осмица, пчела,
дете
Зад. 9. слаб, картоф, блед
Зад. 10.
кни-жар
Зад. 11.
1. въпрос – Добър ден.
2. въпрос – Довиждане. До утре.
3. въпрос –Моля, седнете.
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Тема: Вече знам и мога № 1

Вариант 2

Верни отговори за вариант 2:
Зад. 1. Диктовка
Зад. 2.
река
4 квадратчета: синьо, червено, синьо,
червено
топка 5: синьо, червено, синьо, синьо,
червено
есента 6: червено, синьо, червено, синьо,
синьо,червено
бор
3: синьо, червено, синьо
искат 5: червено, синьо, синьо, червено,
синьо
Зад. 3. планина, лост, топка скреж
Зад. 4. котка – 3 съгласни; мишка – 3съгласни, капан –3 съгласни, сирене – 3 съгласни
Зад. 5.
През пролетта дърветата се раззелениха.
Децата играят на криеница.

Видях една малка мишчица.
Имам голяма котка.
Зад. 6. Децата тичаха и се криеха зад дърветата. Едно от хлапетата се изгуби някъде. То
следеше една котка. Тя се опитваше да улови
малка мишка.
Зад. 7. Како, кога ще се прибираме?
Ще отида до магазина.
Зад. 8. стъкло, дъждовна, гора, носле, единица, звезда
Зад. 9. кораб, дълъг, рог
Зад. 10.
со-кол
Зад. 11.
1. въпрос – Заповядай.
2. въпрос – Извинявай.
3. въпрос – Благодаря.

Максимален брой точки: 20.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Точки

15 – 20 т.

3 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1

7 – 14 т.
1 – 6 т.
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Тема:

Ударени и неударени срички в думите

нови знания
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за сричката.
◆ Да се разграничава ударена от неударена
сричка в думата.
Очаквани резултати:
Поставя правилно ударение в думите.
Разграничава ударена и неударена сричка в думата.

◆
◆

Опорни знания и умения: сричка, ударена
сричка, неударена сричка
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата.
◆ Чрез зад. 1 се извлича информация от
текст, а чрез зад. 2 се актуализират знанията за понятието „сричка“.
II. Формиране на обобщена представа за
езиковите понятия ударена и неударена
сричка чрез работа с информацията от
постера
◆ Разграничава се ударена от неударена
сричка, като се използват примерите в
рубриката.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковите понятия
ударена и неударена сричка
◆ Чрез работа с текста се откриват ударените срички в думите (зад. 3). Разграничават се ударените от неударените срички, като се поставя знакът за ударение.
◆ Поставя се акцент върху факта, че в думата може да има само една ударена
сричка, като се използва зад. 4.
◆ Обобщава се разликата между ударена и
неударена сричка.

IV. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При актуализиране на понятието сричка
може да се използва зад. 1 от Тетрадка № 1
по български език.
◆ При въвеждането на понятията „ударена
и неударена сричка“ може да се използва
зад. 2 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При затвърждаване на знанията и уменията са подходящи зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка
№1 по български език, които са с нарастваща степен на трудност и предполагат развиване на умения за разпознаване на ударената сричка и извършване на логически
операции за образуване на думи.
V. Обобщаване и оценяване
Може да се използва зад. 3 от Тетрадка
№ 1 по български език.
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Тема:

Ударени и неударени срички в думите
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири понятието за
ударени и неударени срички в думите.
◆ Да се овладеят умения за поставяне на
ударение в думите.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава ударена от неударена сричка
в думата. Поставя правилно ударение.
Опорни знания и умения: сричка, ударена
сричка, неударена сричка

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията и уменията
за разпознаване на ударена и неударена
сричка в думата.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковите понятия ударена и
неударена сричка
◆ Поставят се ударения в думите, за да се разпознае ударената сричка (зад. 1 и зад. 2).
◆ Образуват се думи чрез прибавяне и чрез
разместване (зад. 3 и зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ При дейностите за разпознаване на ударена сричка може да се използва зад. 5 от
Тетрадка № 1 по български език.
◆ При дейностите за образуване на думи
може да се използва зад. 6 от Тетрадка № 1
по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 8 от
Тетрадка № 1 по български език.

61

Тема:

Правопис на думи без ударение

нови знания

Цел:
◆ Да се актуализират знанията за понятието „ударение“.
◆ Да се овладеят умения за откриване на
думи без ударение.
◆ Да се овладеят правописните особености
на думите без ударение.
Очаквани резултати:
Разпознава думи без ударение.
Пише правилно думи без ударение в словосъчетание и в изречение.

◆
◆

Опорни знания и умения: ударение, думи
без ударение
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез прочит на художествения текст и
работа със зад. 2 се мотивира работата
по темата и се актуализират знанията да
ударение и ударена сричка в думите.
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото понятия думи без ударение чрез
работа с обособената рубрика за нови знания
◆ Разграничават се думите без ударение
въз основа на примерите от художествения текст.
◆ Поставя се акцент върху начина на изписване на думите без ударение и начина
на произношение.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковите понятия
ударена и неударена сричка
◆ Чрез работа с текста се откриват думи
без ударение, като се преписва едно от
изреченията (зад. 3).
◆ Работи се върху правописа на думите без
ударение, като се редактират изречения
(зад. 4).
◆ Разпознава се смисловата страна на различни думи без ударение и се поставя

акцент върху правилната им употреба
(зад. 5).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При разпознаване на думите без ударение да се използва зад. 1 от Тетрадка № 1
по български език.
◆ При работа върху правописа да се използват зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 1 по
български език.
◆ При работа върху ролята на думите без
ударение в изречението да се използва
зад. 4 от Тетрадка № 1 по български език.
V. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на задачите
от Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Правопис на думи без ударение
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за понятието „думи без ударение“.
◆ Да се овладеят правописните особености
на думите без ударение.
Очаквани резултати:
◆ Разпознаване на думи без ударение.
◆ Спазване на правописните особености
при употреба на думи без ударение.
Опорни знания и умения:
ударение, думи без ударение

◆

Структура на урока:

◆

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за думите без
ударение и се овладяват умения за тяхното разпознаване.

Работи се върху правописните особености на думите без ударение (зад. 3 и
зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При работа върху правописа да се използва зад. 5 от Тетрадка № 1 по български език.

II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие думи без
ударение
◆ Разпознава се езиковото явление (зад. 1).
◆ Разпознава се смисловата страна на думите без ударение (зад. 2).

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 6 и 7
от Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Широки и тесни гласни звукове

нови знания

Цел:
◆ Да се актуализират знанията за гласни и
съгласни звукове.
◆ Да се овладеят знания за широки и тесни
гласни звукове.
◆ Да се овладеят умения за разпознаване
на широки от тесни гласни звукове.
◆ Да се овладеят правописните особености
и начините за проверка при употребата
на широки и тесни гласни звукове в думите.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава широки и тесни гласни звукове.
◆ Пише правилно в думите широки и тесни гласни звукове.
Опорни знания и умения: широки гласни
звукове, тесни гласни звукове, умения за
проверка на правописа

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Работа с текста и откриване на героите в
него – задача за извличане на съществена информация от текст.
◆ Актуализиране на понятието „гласни
звукове“ (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото понятия широки и тесни гласни
звукове чрез работа с обособената рубрика за нови знания
◆ Разграничават се широки и тесни гласни звукове.
◆ Разпознават се отношенията между тях.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковите понятия
ударена и неударена сричка
◆ Записват се по двойки тесните и широките гласни звукове (зад. 3).

◆

Работи се върху правописните особености при употребата на тесни и широки гласни звукове в думите (зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни)
◆ При актуализиране на понятието „гласни звукове“ да се използва зад. 1 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ С цел затвърждаване на понятията широки и тесни гласни звукове да се използват зад. 3 и зад 4 от Тетрадка № 1 по
български език.
V. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Широки и тесни гласни звукове
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знания за широки и
тесни гласни звукове.
◆ Да се овладеят умения за разпознаване
на широки от тесни гласни звукове.
◆ Да се овладеят правописните особености
и начините за проверка при употребата
на широки и тесни гласни звукове в думите.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава широки и тесни гласни звукове.
◆ Пише правилно в думите широки и тесни гласни звукове.
Опорни знания и умения:
◆ широки гласни звукове, тесни гласни
звукове, умения за проверка на правописа

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за тесните и
широките гласни звукове.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие широки и
тесни гласни звукове
◆ Разпознава се езиковото явление, актуализират се стари знания (зад. 1).
◆ Образуват се думи с правописни особености (зад. 2).
◆ Разграничават се широки от тесни гласни звукове (зад. 3 и зад. 4).

◆

Добавя се буква на пропуснат гласен
звук според смисъла на текст (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При работа върху правописа да се използва зад. 5 от Тетрадка № 1 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5, 6
и 7 от Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Правопис на неударени гласни
звукове в думите

нови знания
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за широки
и тесни гласни звукове.
◆ Да се овладеят умения за правописна проверка на гласни звукове извън ударение.
Очаквани резултати:
Разпознава корелативните двойки тесни
– широки гласни звукове.
◆ Прави правописна проверка в различни
фонетични позиции на гласните звукове
(в неударена позиция и в краесловие).

◆

Опорни знания и умения:
◆ широки и тесни гласни звукове, гласен
звук под ударение, ударение, правописна
проверка;
◆ владее първоначални комуникативноречеви умения за правописна проверка.
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез работа върху художествен текст и
зад. 1 и зад. 2 се припомнят отношенията гласни-съгласни звукове.
◆ Дейностите по зад. 2 служат за актуализиране на знанията за гласни звукове
под ударение и извън ударение.
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото понятия думи без ударение чрез
работа с информацията от постера
◆ Думите в образеца служат за разграничаване на гласни звукове под ударение и
извън ударение.
◆ Представят се модели за правописна
проверка в думата на гласните звукове
извън ударение.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковите понятия
ударена и неударена сричка

◆

Откриват се неударени срички в думите въз
основа на думи от опорния текст (зад. 3).
◆ Работи се върху правописа на гласни
звукове в различни неударени позиции
в думите, като се представят начини за
проверка (зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни)
◆ При актуализиране на понятието „ударена
и неударена сричка“ може да се използва
зад. 1 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При работа върху правописа на гласните
звукове да се използват зад. 2, зад. 3 и зад.
5 от Тетрадка № 1 по български език.
V. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 4 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Правопис на неударени гласни
звукове в думите
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за ударени
и неударени гласни звукове в думата.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка на гласни звукове извън ударение.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава корелативните двойки тесни
– широки гласни звукове.
◆ Разпознава неударени гласни звукове в
думата.
◆ Прави правописна проверка в различни
фонетични позиции на гласните звукове
(в неударена позиция и в краесловие).
Опорни знания и умения:
◆ широки и тесни гласни звукове, гласен
звук под ударение, ударение, правописна
проверка;
◆ владее първоначални комуникативноречеви умения за правописна проверка.

Структура на урока:

◆

Избират се подходящи думи за проверка
(зад. 2).
◆ Редактира се текст или се допълва подходящ гласен звук в думите (зад. 3 и зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При работа върху правописните особености на гласните звукове без ударение
да се използва зад. 5 от Тетрадка №1 по
български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 7 и
зад. 8 от Тетрадка № 1 по български език.

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за ударени и
неударени гласни звукове и се припомнят начини за проверка.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие думи без
ударение
◆ Актуализират се уменията за проверка
на неударени гласни звукове в думите
(зад. 1).
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Тема:

Пренасяне на части от думата на нов ред

нови знания
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за разделяне на думите на части за пренасяне.
◆ Да се овладеят умения за правилно пренасяне на многосрични думи.
Очаквани резултати:
◆ Разделя думите на части за пренасяне.
◆ Пренася правилно многосрични думи.
Опорни знания и умения:
◆ части за пренасяне, пренасяне;
◆ владее първоначални умения за разделяне на думите на части за пренасяне.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез работа върху художествен текст и
зад. 1 и зад. 2 се припомнят отношенията
гласни – съгласни звукове.
◆ Дейностите по зад. 2 служат за актуализиране на знанията за гласни звукове под
ударение и извън ударение.
II. Формиране на обобщена представа
за езиковото понятия думи без ударение
чрез работа с обособената рубрика за
нови знания
◆ Думите в образеца служат за разграничаване на гласни звукове под ударение и
извън ударение.
◆ Представят се модели за правописна
проверка в думата на гласните звукове
извън ударение.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковите понятия
ударена и неударена сричка
◆ Откриват се неударени срички в думите въз основа на думи от опорния текст
(зад. 3).

◆

Работи се върху правописа на гласни
звукове в различни неударени позиции
в думите, като се представят начини за
проверка (зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При актуализиране на понятието „ударена и неударена сричка“, може да се използва зад. 1 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При работа върху правописа на гласните звукове да се използват зад. 2, зад. 3 и
зад. 5 от Тетрадка № 1 по български език.
V. Обобщаване и оценяване.
Проследява се изпълнението на зад. 4 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Пренасяне на части от думата на нов ред
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за ударени
и неударени гласни звукове в думата.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка на гласни звукове извън ударение.
Очаквани резултати:
Разпознава корелативните двойки тесни
– широки гласни звукове.
◆ Разпознава неударени гласни звукове в
думата.
◆ Прави правописна проверка в различни
фонетични позиции на гласните звукове
(в неударена позиция и в краесловие).

◆

Опорни знания и умения:
◆ широки и тесни гласни звукове, гласен
звук под ударение, ударение, правописна
проверка;
◆ владее първоначални комуникативноречеви умения за правописна проверка.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за ударени и
неударени гласни звукове и се припомнят начини за проверка.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие думи без
ударение
◆ Актуализират се уменията за проверка на
неударени гласни звукове в думите (зад. 1).
◆ Избират се подходящи думи за проверка
(зад. 2).

◆

Редактира се текст или се допълва подходящ гласен звук в думите (зад. 3 и зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При работа върху правописните особености на гласните звукове без ударение
да се използва зад. 5 от Тетрадка №1 по
български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 7 и
зад. 8 от Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Писане на думи с щ, я, ю, ьо, йо, дж, дз

упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за буквите
щ, я, ю, ьо, йо, дж, дз и звуковете, които ги
означават.
◆ Да се овладеят умения за правилно изписване на думи, съдържащи щ, я, ю, ьо,
йо, дж, дз.
Очаквани резултати:
◆ Използва правилно щ, я, ю, ьо, йо, дж, дз
в думите.
◆ Разграничава думи с дж от думи с жд.
Опорни знания и умения
◆ Познава буквите щ, я, ю, ьо, йо, дж, дз.
◆ Владее първоначални умения за разграничаване на случаи на употреба на ьо и
йо.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
◆ Работа с художествен текст и извличане
на информация от него (зад. 1).
◆ Дейностите в зад. 2 служат за актуализиране на знанията за буквите щ, я, ю, ьо,
йо, дж, дз чрез разпознаването им в думи.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с употребата на щ, я, ю, ьо, йо,
дж, дз в думите
◆ Актуализират се уменията за конструиране на думи с щ, я, ю, ьо, йо, дж, дз.
(зад. 3).
◆ Разпознава се буквата щ в думи (зад. 4).
◆ Конструиране на думи чрез замяна
(зад. 5).
◆ Попълване на пропуснати букви в думите (зад. 6).

◆
◆
◆
◆
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Конструиране на думи по сетивна опора
(зад. 7).
Разпознаване на дж и дз в думите и ролята ми при образуването на срички (зад. 8).
Конструиране на изречения чрез допълване на дума и разпознаването на смислоразличителната роля на звука (зад. 9).
Писане на текст под диктовка (зад. 10).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ При актуализират се уменията за конструиране на думи с щ, я, ю, ьо, йо, дж, дз
да се използват зад. 1 и зад. 2 от Тетрадка
№ 1 по български език.
◆ При дейностите за разпознаване на дж и
дз в думите да се използва зад. 3 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При дейностите за конструиране на
изречения чрез допълване на дума и
разпознаване на смислоразличителната роля на звука да се използват зад. 4
и зад. 5 от Тетрадка № 1 по български
език.

IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 10
от учебника по български език.
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Тема:

Звучни и беззвучни съгласни звукове

нови знания
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за понятието „съгласен звук“.
◆ Да се овладеят умения за разграничаване
на звучни от беззвучни съгласни звукове.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава звучни и беззвучни съгласни
звукове.
◆ Разбира разликата между изговор и правопис.
Опорни знания и умения:
Познава разликата между гласни и съгласни звукове

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез работа върху художествен текст се
оценява информация в текст (зад. 1)
◆ Актуализиране на знанията за гласни и
съгласни звукове (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото понятие звучни и беззвучни съгласни звукове чрез работа с обособената
рубрика за нови знания.
◆ Разглежда се информацията в постера.
◆ Прочитат се гласните и съгласните звукове.
◆ Обясняват се разликите между гласните
и съгласните звукове.
◆ Обръща се внимание на буквосъчетанията дж и дз, които означават звучни съгласни звукове.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковите понятия
звучни и беззвучни съгласни звукове.
◆ Откриване на корелативни отношения
между звучни и беззвучни съгласни звукове (зад. 3).

◆

Образуване на думи чрез замяна на звучни с беззвучни съгласни звукове (зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При разпознаване на езиковото явление
може да се използват зад. 1 и 2 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ При работа върху приложението на езиковото явление да се използват зад. 4, зад. 5
и зад. 6 от Тетрадка № 1 по български език.
V. Обобщаване и оценяване.
Проследява се изпълнението на зад. 3
от Тетрадка №1 по български език.
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Тема:

Звучни и беззвучни съгласни звукове
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за звучни и
беззвучни съгласни звукове.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава корелативните двойки звучни – беззвучни съгласни звукове.
◆ Разпознава смислоразличителната роля
на съгласните звукове.
Опорни знания и умения –
◆ звучни съгласни звукове, беззвучни съгласни звукове, правописна проверка
◆ владее първоначални комуникативноречеви умения за правописна проверка

Структура на урока:

◆

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за звучни и
беззвучни съгласни звукове и се припомнят начини за проверка.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковите понятия звучни и
беззвучни съгласни звукове
◆ Разграничават се звучни от беззвучни
съгласни звукове (зад. 1).
◆ Актуализират се знанията за употребата
на звучни и беззвучни съгласни звукове
в думата (зад. 2 и зад. 3).

Развиват се умения за конструиране на
дума (зад. 4).
◆ Допълване на пропусната буква в дума
(зад. 5).
◆ Развиване на умения за конструиране на
дума (зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При развиване на умения за конструиране на дума да се използва зад. 7 от
Тетрадка № 1 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 8 и
зад. 9 от Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Правопис на звучни съгласни пред
беззвучни съгласни

нови знания
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за понятията „звучни съгласни звукове“ и „беззвучни съгласни звукове“.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка при употребата на звучни пред
беззвучни съгласни звукове.
Очаквани резултати:
Разпознава звучни и беззвучни съгласни
звукове.
◆ Разбира разликата между изговор и правопис.
◆ Владее техники за правописна проверка.

◆

Опорни знания и умения:
◆ Познава разликата между звучни и
беззвучни съгласни звукове.
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез работа върху художествен текст се
извлича информация от текст (зад. 1)
◆ Актуализиране на знанията за звучни
съгласни звукове (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
правописните особености при употребата
на звучни съгласни пред беззвучни чрез работа с обособената рубрика за нови знания
◆ Разглеждат се примерите в постера.
◆ Анализират се примерите в постера.
◆ Коментират се начините за правописна
проверка.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с фонетичните особености при употребата на звучни съгласни
звукове пред беззвучни
◆ Разпознават се в думата позициите на
звучните съгласни звукове пред беззвучни (зад. 3).

◆

Прави се правописна проверка и се конструират изречения (зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ Непосредствено след изпълнението на
зад. 3 от учебника по български език
може да се използват зад. 1 и зад. 3 от Тетрадка №1 по български език.
◆ При работа върху техники за правописна проверка да се използват зад. 2 и 4 от
Тетрадка № 1 по български език.
V. Обобщаване и оценяване.
Проследява се изпълнението на зад. 2 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Правопис на звучни съгласни пред
беззвучни съгласни
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за позицията на звучните съгласни звукове в думата.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка.
Очаквани резултати:
◆ Прилага техники за правописна проверка.
◆ Редактира текст.
Опорни знания и умения:
звучни съгласни звукове, беззвучни съгласни звукове, правописна проверка;
◆ владее първоначални умения за правописна проверка.

◆

◆

Развиват се умения за правописна проверка (зад. 2).
◆ Развиват се умения за конструиране на
дума (зад. 3).
◆ Развиват се умения за редактиране (зад. 4).
◆ Разпознава се разликата между изговор
и правопис на звучните съгласни звукове
пред беззвучни (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При работа върху разликата между изговор и правопис да се използват зад. 6 и
зад. 7 от Тетрадка № 1 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 6 от
Тетрадка № 1 по български език.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за правописните особености на звучните съгласни
звукове в позиция пред беззвучни съгласни звукове.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с правописните особености на
звучните съгласни звукове пред беззвучни
◆ Работи се върху разликата между изговор и правопис в думите (зад. 1).
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Тема:

Правопис на звучни съгласни
в края на думата

нови знания
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за понятията „звучни съгласни звукове“ и „беззвучни съгласни звукове“.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка при употребата на звучни съгласни звукове в края на думата.
Очаквани резултати:
Разбира разликата между изговор и правопис.
◆ Владее техники за правописна проверка.
Опорни знания и умения:
◆ Познава разликата между звучни и беззвучни съгласни звукове.
◆ Познава техники за правописна проверка.

◆

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез работа върху художествен текст се
извлича информация от текст (зад. 1)
◆ Актуализиране на знанията за гласни и
съгласни звукове (зад. 2).

◆

II. Формиране на обобщена представа за
правописните и фонетичните особености
при употребата на звучни съгласни в края
на думата чрез информацията от постера
◆ Разглеждат се примерите в постера.
◆ Анализират се примерите в постера.
◆ Коментират се начините за правописна
проверка.

◆

Разпознават се звучните и беззвучните
съгласни звукове (зад. 3).
Прави се правописна проверка (зад. 4).

IV. Ресурси (основни и допълнителни):
Непосредствено след изпълнението на
зад. 4 от учебника по български език
може да се използват зад. 1, зад. 2, и зад. 4
от Тетрадка № 1 по български език.

III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с фонетичните особености при употребата на звучни съгласни
звукове в края на думата

V. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 3 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Правопис на звучни съгласни
в края на думата
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знанията за разликата между изговор и правопис на звучни
съгласни в края на думата.
◆ Да се овладеят умения за правописна
проверка.
Очаквани резултати:
◆ Прилага техники за правописна проверка.
◆ Редактира текст.
Опорни знания и умения
звучни съгласни звукове, беззвучни съгласни звукове, правописна проверка;
◆ владее първоначални умения за правописна проверка.

◆

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата, като
се актуализират знанията за правописните особености на звучните съгласни
звукове в края на думата.

◆

езиково явление (зад. 3 и зад. 4)
Развиват се умения за редактиране (зад. 5)

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
При работа върху разликата между изговор и правопис да се използват зад. 5,
зад. 6 и зад. 7 от Тетрадка № 1 по български език.

II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с правописните особености на
звучните съгласни звукове пред беззвучни
◆ Развиват се умения за правописна проверка (зад. 1 и зад. 2).
◆ Развиват се умения за разпознаване на

IV. Обобщаване и оценяване.
Проследява се изпълнението на зад. 8 от
Тетрадка № 1 по български език.

77

Тема:

Вече знам и мога

Звукове и букви
◆

контрол

Открива правилно написани думи, като
актуализира знанията за употреба на йо
и ьо в различни позиции на думата (зад.
8).
◆ Преписва текст и допълва пропуснати
букви в думите, като актуализира знания
за употребата на дж, я и щ (зад. 9).
Верни отговори:
1. А)
2. кълвач, мъдрец, гълъб, въпрос, петица,
букет
3. Б)
4. В)
5. труд, хляб, клуб, етаж, мармалад, валеж
6. 1, 4, 5
7. си, под, на, на, над
8. Б)
9. вятър, Добруджа, нощ

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
◆ гласни и съгласни звукове;
◆ изговор и правопис на неударени гласни
звукове в думата;
◆ изговор и правопис на съгласни звукове
в различни позиции на думата (в средата
или в края);
◆ правописна проверка;
◆ разделяне на думите на части за пренасяне.
Съдържателни акценти:
◆ Разпознава широки и тесни гласни звукове (зад. 1).
◆ Избира подходяща буква на гласен звук,
като прилага техники за правописна
проверка (зад. 2).
◆ Разграничава звучни от беззвучни съгласни звукове (зад. 3).
◆ Задача с избираем отговор, при която
открива правилно написани думи, като
прилага техники за правописна проверка на съгласни звукове (зад. 4).
◆ Допълва пропуснати букви в думата,
като прилага техники за правописна
проверка на съгласни звукове в края на
думата (зад. 5).
◆ Определя правилно пренесени думи,
като актуализира знания и умения за
разделяне на думите на части за пренасяне (зад. 6).
◆ Открива думите без ударение (зад. 7).

Задачи 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Точки

3

1

1

3

3

4

1

3

1

Максимален брой точки: 20
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.

В Тетрадка № 1 се предлагат самостоятелни
работи в два варианта, които могат да се използват допълнително по преценка на учителя.
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Тема: Вече знам и мога № 2

Вариант 1

контрол

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
◆ разпознаване на видове гласни и съгласни звукове;
◆ разпознаване на думи без ударение;

◆
◆
◆
◆

Верни отговори за вариант 1:
Зад. 1. Б
Зад. 2. пред, в, се; се, из; да
Зад. 3. глава – главен, очила – очен, тъгувам – тъжен, море – морски, книжарница –
книжен, ръкавици – ръчен, часовник – час,
пазарувам – пазар, оглеждам – оглед, петел
– петльо
Зад. 4. В
Зад. 5. тенджера, джобен, люлеят, люлки
Зад. 6. Б
Зад. 7. бърз, млад, звук, крив, хляб, параход,
слаб, мраз, палат, работлив, плаж, страж,
мрак, стълб, клуб
Зад. 8. Б
Зад. 9. Б
Зад. 10 дъб, охлюв, Мравчо, гръб, бърз
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изговор и правопис на неударени гласни
звукове в думите;
изговор и правопис на съгласни звукове
и на букви в различни позиции в думата;
разделяне на думите за пренасяне;
проверка на правописа.

Тема: Вече знам и мога № 2

Вариант 2

Верни отговори за вариант 2:
Зад. 1. А
Зад. 2. си, за; в, на; се, в
Зад. 3. дървар – дърво, очила – очен, тъгувам
– тъжен, мъже – мъж, рибар – риба, градина
– град, обичам – обич, купувам – купя, мирише – мирис, цветенце – цвете
Зад. 4. В
Зад. 5. рокля, джапа, джапанки, зюмбюли
Зад. 6. Б
Зад. 7. струг, поглед, свеж, лист, кораб, скреж,
драг, сив, строг, праг, розово, груб, ястреб,
локомотив, скъп
Зад. 8. Б
Зад. 9. Б
Зад. 10. Медузка, залив, бряг, почивка, риболов

Максимален брой точки: 20

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки

15 – 20 т.

1 2 4 1 2 1 4 1 1 3

7 – 14 т.
1 – 6 т.
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Тема:

Глагол

урок за нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за глагола като част на речта.
◆ Да се усвоят знания за разпознаване на
глагола като част на речта.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава глагола като част на речта.
◆ Употребява уместно глаголи в речта.
Опорни знания и умения:
части на речта: особености на езиковото
понятие „глагол“, начини за разпознаване на глагола

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира работата по темата и се актуализират
знанията за разпознаването на глагола
като част на речта.
◆ Проверява се разбирането на текста (от
учебника по български език (зад. 1, зад. 2
и зад. 3).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото понятие глагол чрез работа с
обособената рубрика за нови знания
◆ Въвежда се понятието „части на речта“.
◆ Въвежда се понятието „глагол“.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
глагол.
◆ Затвърждава се понятието „глагол“,
като се откриват думи, които отговарят
на въпроса Какво прави? (зад. 4).
◆ Развиват се уменията за конструиране
на изречения чрез уместна употреба на
глаголи (зад. 5).

IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ Непосредствено след изпълнението на
зад. 4 от учебника по български език
може да се използват зад. 1 и зад. 2 от Тетрадка № 1 по български език с цел разпознаване на глагола.
◆ Зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 1 по български език развиват уменията за конструиране на изречения чрез уместна употреба на глаголи.
V. Обобщаване и оценяване
Разпознават се глаголите в текст.
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Тема:

Глагол
урок за упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири обобщената
представа за глагола като част на речта.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на глагол, за неговата уместна
употреба в речта и начините за откриването му.
Очаквани резултати:
◆ Познава глагола като част на речта.
◆ Уместно употребява глаголи в речта.
Опорни знания и умения:
части на речта: особености на езиковото
понятие „глагол“, начини за откриване

изяснява същността на езиковото понятие „глагол“:
- Съставят се изречения по модел (от
учебника по български език – зад. 3).
- По образец се измислят противоположни
по смисъл глаголи (сядам – ставам). (зад. 4)
◆ Работи се с текст, при който:
- се допълват подходящи глаголи на празни места (зад. 5);
- с три глагола от текста „Братче и сестриче” се поставя задача да се напишат три
изречения (зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ Разпознават се глаголи чрез въпроса
Какво е това? чрез зад. 5 от Тетрадка № 1
по български език.
◆ Развиват се умения за уместна употреба
на глаголи чрез зад. 6 и зад. 7 Тетрадка №
1 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване.
Проверява се изпълнението на зад. 6 от
учебника.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Обосновава се работата по темата и се
актуализират знанията за разпознаването на глагола като част на речта (зад. 1).
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие глагол –
прилагат се знанията за глагол при изпълнение на практически задачи
◆ Посочва се към кой глагол какъв въпрос
се задава, съобразно 1 л, ед.ч. (Какво правя?), 1 л, мн.ч. (Какво правим?), 3 л, мн.ч.
(Какво правят?) (зад. 2).
◆ Изпълняват се задачи, чрез които се
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Тема:

Число на глагола

урок за нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за понятието „число на глагола“.
◆ Да се овладеят умения за разпознаване
на числото на глагола.
Очаквани резултати:
Разпознава единствено и множествено
число на глагола.
Опорни знания и умения:
◆ Познава глагола като част на речта.
◆ Различава употребата на глаголите в
единствено и в множествено число.
Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата и се актуализират
знанията за разпознаването на глагола
като част на речта (зад. 1).
◆ Извлича се съществена информация от
текст, като се обвързва с илюстрацията
(зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа
за число на глагола като езиково понятие
чрез работа с обособената рубрика за
нови знания
◆ Коментира се разликата между единствено и множествено число на глаголите.
◆ Четат се примерите.
◆ Създават се нови примери.
III. Дейности за формиране на знания
и умения, свързани с числото на глагола
като езиково понятие.
◆ Прилага знания за числото на глагола, като трансформира от единствено в
множествено число (зад. 3).
◆ Преписва текста и попълва празните
места (зад. 4).

IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ При въвеждането на езиковото явление
може да се използва зад. 1 от Тетрадка №
1 по български език.
◆ Зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 1 по български език да се използват за затвърждаване на знанията.
V. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на задачите
от Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Число на глагола
урок за упражнение
Цел:
◆ Разширяване на познанията за число на
глагола.
◆ Затвърдяване на знанията за разпознаване на число на глагола.
Очаквани резултати:
Разпознава и употребява единствено и
множествено число на глагола.
Опорни знания и умения:
Различава употребата на глаголите в
единствено и в множествено число.

◆

Променя числото на глагола по образец
(зад. 3).
◆ Променя глаголите в множествено число. Пише изречения с тях (зад. 4).
◆ Обобщават се и се систематизират знанията по темата (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ За затвърждаване на езиковото явление
се използват зад. 4 и зад. 5 от Тетрадка №
1 по български език.
◆ За развиване на уменията за уместна
употреба на глаголите се използват зад. 6 и
зад. 7 от Тетрадка № 1 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване.
Проверява се изпълнението на зад. 5 от
учебника.

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез наблюдение и осмисляне на информацията от карето вдясно се мотивира
работата по темата и се актуализират
знанията за разпознаване на числото на
глагола като езиково понятие. Преписва
текста, като трансформира числото на
глаголите (зад. 1).
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на глагола като
езиково понятие
◆ Променя числото на глагола в посочените изречения, открива кои други думи
също се променят (зад. 2).
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Тема:

Изговор и правопис на глагола

урок за нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за изговора и правописа на глагола.
◆ Да се усвоят знания за правилен изговор
и правопис на глаголите.
Очаквани резултати:
Изговаря и пише правилно глаголите
при употреба.
Опорни знания и умения:
Познава правилния изговор и правопис
на глаголите.

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Разпознава глаголите като части на речта (зад. 1).
◆ Актуализира знания и умения за числото на глагола (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа
за число на глагола като езиково понятие чрез работа с обособената рубрика за
нови знания
◆ Въвеждат се правописните и правоговорните особености при употребата на
глаголи.
◆ Проследяват се особености при 1 л. ед.ч.,
1 л. мн.ч. и 3 л. мн.ч.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с изговора и правописа
на глагола
◆ Използва се образецът и се образува
множествено число на глаголите (зад. 3).
◆ Посочва се правилно написаният глагол. Прочитат се правилно останалите
глаголи от текста (зад. 4).
◆ Поставят се правилно окончанията на
глаголите (зад. 5).

IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ След изпълнението на зад. 3 от учебника
може да се използват зад. 1 и зад. 2 от Тетрадка № 1 по български език.
◆ Зад. 3 от Тетрадка № 1 по български език
се използва за развиване на уменията за
уместна употреба на глагола в изречението.
◆ Зад. 4 от Тетрадка № 1 по български език се
използва за осмисляне на разликата между
изговора и правописа на глаголите.
V. Обобщаване и оценяване.
По преценка на учителя се поставя задача да се запишат правилно избрани глаголи.
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Тема:

Изговор и правопис на глагола
урок за упражнение
Цел:
◆ Актуализират се знанията за правопис и
правоговор на глаголите.
◆ Чрез упражненията в урока се усъвършенстват уменията за правилен изговор
и правопис на глаголите.
Очаквани резултати:
Умее правилно да изговаря и пише глаголи.
Опорни знания и умения:
◆ Изговаря и пише правилно глаголите.

◆

Затвърждават се знанията за употребата
на окончанията -ат/-ят при изговора и
правописа на глаголите (зад. 3 и зад. 4).
◆ Развиват се уменията за редактиране на
текст (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
◆ След изпълнението на зад. 2, зад. 3 и зад.
4 от учебника може да се пристъпи към
изпълнението на зад. 5 от Тетрадка № 1
по български език с цел разпознаване на
разликата между изговора и правописа
на глаголите.
◆ След изпълнението на зад. 6 от учебника
може да се пристъпи към изпълнението
на зад. 7, зад. 8 и зад. 9 от Тетрадка № 1
по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 6 от
учебника.

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез гатанката в началото на урока се
мотивира работата по темата и се актуализират знанията за правилен изговор и
правопис на глаголите.
◆ Проверява се разбирането на текста на
гатанката, като се използва информацията от карето вдясно.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на глагола като
езиково понятие
◆ Затвърждават се знанието за употребата
на окончанията -м/-ме при изговора и
правописа на глаголите (зад. 2).
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Тема:

Съществително име

урок за нови знания
Цел:
◆ Да се разпознава съществителното име
като част на речта.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава съществителното име като
част на речта.
◆ Знае начини за откриването на съществителните имена.
◆ Употребява уместно съществителните
имена в изречение и в текст.
Опорни знания и умения
Познава понятието „части на речта“.
Разпознава глагола като част на речта.

Структура на урока:
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие съществително име
◆ Овладява умения за разпознаването на
съществителното име като част на речта
(зад. 2).
◆ Затвърдява знанията си за въпроса, с чиято помощ се откриват съществителните
имена (Тетрадка № 1 – зад. 1).
◆ Записва съществителните имена, които
разпознава като названия на предметите,
показани на картина (от учебника – зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
Устно оценяване от учителя.

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата.
◆ Проверява се разбирането на текста
(зад. 1).
II. Формиране на обобщена представа
за езиковото понятие съществително
име чрез работа с обособената рубрика за
нови знания.
◆ Чете се въпросът Какво е това? заедно
с думите, които отговарят на зададения
въпрос и се определят като съществителни имена.
◆ Чете се информацията и се стига до извода, че съществителното име е част на
речта.
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Тема:

Съществително име
урок за упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири обобщената представата за съществителното име
като част на речта.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на съществителното име, за
неговата уместна употреба в речта и начините за откриването му.
Очаквани резултати:
Разбира кои части на речта се определят
като съществителни имена.
◆ Разпознава съществителните имена сред
други думи; открива ги в изречение и в
текст.
◆ Уместно употребява съществителни
имена в комуникативната ситуация.

◆

Опорни знания и умения
Разбира особеностите на езиковото понятие „съществително име“.

Структура на урока:

то назовават части от цялото, са съществителни имена и усвоява тази взаимовръзка (от учебника – задача 2; Тетрадка
№ 1 – зад. 4 и зад. 8).
◆ Допълва изречения с подходящи съществителни имена (учебника − зад. 4;
Тетрадка № 1 – зад. 8).
◆ Пише свързан текст по тема (от учебника − зад. 5; Тетрадка № 1 – зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява изпълнението на задача 4. от
учебника (Тетрадка № 1 − зад. 8 – по избор) и се самооценява.

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
Обосновава се работата по темата и се
актуализират знанията за разпознаването на съществителното име като част
на речта.
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие съществително име
◆ Чете съществителните имена и ги групира в таблица (учебника – зад. 1; Тетрадка № 1 – зад. 6).
◆ Обръща внимание на това, че думи, кои-
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Тема:

Съществително нарицателно и
съществително собствено име

урок за нови знания
Цел:
◆ Да се разпознава видовете съществителни имена: съществителни нарицателни и
съществителни собствени.
◆ Да се усвоят умения за определяне на
вида на съществителните имена.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава вида на съществителните
имена.
◆ Групира съществителните нарицателни
и съществителните собствени по определен признак.
◆ Пише правилно съществителните собствени имена.
Опорни знания и умения:
Има обобщена представа за съществителното име като част на речта.
◆ Разпознава съществителните имена и ги
открива в изречение и в текст.
◆ Уместно употребява съществителни
имена в комуникативната ситуация.

◆

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата:
Чете се стихотворението.
Проверява се разбирането на текста
(учебника – зад. 1).
◆ Актуализират се знанията за разпознаването на собствени имена (учебника –
зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
видовете съществително име чрез работа с
обособената рубрика за нови знания
◆ Чрез въпросите се определят съществителните имена.
◆ Наблюдава се как са записани.
◆ Разграничават се съществителни собст-
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вени имена и съществителни нарицателни имена.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с видовете съществително име като езиково понятие.
◆ Открива в текста съществителните имена
(учебника − зад. 3) Определя съществителните нарицателни (учебника − зад. 4).
◆ Отговаря на въпроси и определя употребените съществителни имена (учебника – зад. 5).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване.
◆ Проверява се изпълнението на зад. 4 от
учебника.
◆ Устна оценка от учителя.

Тема:

Съществително нарицателно и
съществително собствено име
урок за упражнение
Цел:
◆ Затвърдяване на знанията за разпознаване на видовете съществителни имена и за
правилната им употреба в зависимост от
комуникативната ситуация.
◆ Затвърдяване на знанията за правопис
на съществителните собствени имена.
Очаквани резултати:
Разпознава и разграничава съществителните нарицателни имена и съществителните собствени имена.
◆ Пише и изговаря правилно съществителните нарицателни имена и съществителните собствени имена.

◆

Опорни знания и умения:
Разпознава вида на съществителните
имена.
◆ Групира съществителните нарицателни
и съществителните собствени по определен признак.
◆ Различава употребата и правописа на
съществителните собствени имена и на
съществителните нарицателни имена.
Употребява ги уместно в текст.

◆

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
Обосновава се работата по темата, припомнят особеностите на съществителното име.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с видовете съществителното име като езиково понятие.
◆ Допълва думи в изречения за назоваване.
◆ Разпознава в художествения текст съществителни собствени имена (учебника
− зад. 2).
◆ Образува имена на различни видове животни по догадка (Тетрадка № 1 – зад. 5).

◆

Редактира правописа на съществителните собствени имена (Тетрадка № 1 – зад. 6).
◆ Изпълнява зад. 4 от учебника, като групира съществителните собствени имена
(учебника − зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване.
Проверява изпълнението на зад. 7. от
(Тетрадка № 1) и се самооценява.
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Тема:

Род на съществителното име

нови знания
Цел:
◆ Да се овладее нова езикова информация
за рода на съществителното име.
◆ Да се усвоят знания за разпознаване на
рода на съществителното име.
Очаквани резултати:
Разпознава и определя родa на съществителното име.
Опорни знания и умения:
◆ Разбира кои части на речта се определят
като съществителни имена.
◆ Разпознава съществителните имена сред
други думи; открива ги в изречение и в
текст.
◆ Пише и изговаря правилно съществителните нарицателни имена и съществителните собствени имена и ги употребява
уместно в комуникативна ситуация.
Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата:
Чете се тексшът и се проверява разбирането му (учебника − зад. 1)
◆ Актуализират се знанията за разпознаването на съществителното име като
езиково понятие (учебника − зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
род на съществителното име като езиково
понятие чрез работа с обособената рубрика за нови знания
◆ Чете се въпросът: Какво е това? заедно с
отговора, с който се назовава един предмет, човек, растение, животно и др.
◆ Наблюдава се, че пред съществителното
име се добавя съответстващото му един,
една или едно и се обяснява, че така се
определя кой е родът му

III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на съществителното име като езиково понятие
◆ Разпознава съществителните имена в
текста и ги определя по род (учебника
− зад. 3, зад 4 и зад 5. Тетрадка № 1 –
зад. 1).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1
по български език, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване.
◆ Проверява се изпълнението на зад. 1 от
(Тетрадка № 1).
◆ Устна оценка от учителя.
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Тема:

Род на съществителното име
упражнение
Цел:
Затвърдяване на знанията и уменията на
учениците за разпознаване на рода на съществителното име.
Очаквани резултати:
◆ Използва уместно съществителни имена.
◆ Разпознава рода на съществителното
име.
◆ Употребява правилно в контекста на изречението съществителни имена от различни родове, като ги съгласува.
Опорни знания и умения:
◆ Различава рода на съществителните имена.
◆ Знае, че съществителното име променя
рода си.
◆ Разпознава и определя съответния род
(мъжки род, женски род или среден род)
на съществителното име.

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
Чрез наблюдение и осмисляне на художествения текст се мотивира работата
по темата (учебника – зад. 1).
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на съществителното име като езиково понятие.
◆ Работи се с текста на стихотворението
по образец.
◆ Уместно употребява съществителни
имена, като ги допълва в изречения
(учебника – зад. 2). Съгласува по род словосъчетания от съществително нарицателно име и съществително собствено
име (Тетрадка – зад. 8).

◆

Открива съществителни имена в игрословица и съставя изречения (учебника
– зад. 3).
◆ От съществителни имена в определен
род образува форми на думите (Тетрадка № 1 – зад. 4).
◆ От глаголи образува съществителни
имена, които определя по род (учебника
− зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване.
Проверява изпълнението на зад. 9 от
(Тетрадка № 1) и се самооценява.
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Тема:

Число на съществителното име

нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за число на съществителното име.
◆ Да се усвоят знания за разпознаване на
числото на съществителното име.
Очаквани резултати:
◆ Може да определи числото на съществителните имена и да ги променя от единствено в множествено и обратно.
◆ Използва уместно съществителни имена
в единствено или в множествено число.
Опорни знания и умения:
Употребява правилно в контекста на изречението съществителни имена от различни родове, като ги съгласува с останалите думи.

◆

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата.
◆ Проверява се разбирането на текста
(учебника − зад. 2) и се подготвя усвояването на езиковото понятие „число на
съществителното име“.
◆ Актуализират се знанията за разпознаването на съществителното име (учебника − зад. 1).
II. Формиране на обобщена представа за
число на съществителното име като езиково понятие чрез работа с обособената
рубрика за нови знания
◆ Четат се последователно словосъчетанията в първата и втората колона.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на съществителното име като езиково понятие.
◆ Променя съществителни имена от един-
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ствено в множествено число по образец
(учебника − зад. 3).
◆ Открива в текст съществителните имена
(Тетрадка № 1 – зад. 1).
◆ Променя числото на съществителните
имена (учебника – зад. 4).
◆ Преписва съществителните имена във
формите им за единствено число и за множествено число (Тетрадка № 1 – зад. 3).
◆ Наблюдава и открива в текст съществителни имена, които нямат множествено
число (Тетрадка № 1 – зад. 2).
IV. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник по български език, Тетрадка № 1
по български език, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване.
◆ Проверява се изпълнението на зад. 5. от
учебника.
◆ Устна оценка от учителя.

Тема:

Число на съществителното име
упражнение
Цел:
◆ Разширяване на знанията за число на съществителното име.
◆ Затвърдяване на знанията за разпознаване на числото на съществителното име.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава и употребява единствено и
множествено число на съществителното
име.
◆ Може да промени числото на съществителните имена.
Опорни знания и умения:
Може да определя рода и числото на съществителните имена и да ги променя в
единствено или в множествено число.

Структура на урока

◆

Променя съществителните имена в
единствено число и определя рода им
(учебника − зад. 4;).
◆ Довършва изречение, като определя род
или число на дадено съществително име
(учебника − зад. 5).
◆ Наблюдава промените в правописа на съществителни имена от м.р., които завършват на -й в ед.ч. (Тетрадка № 1 – зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник по български език, Тетрадка №
1 по български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване.
Проверява изпълнението на зад. 4. от
учебника (Тетрадка № 1- зад. 5) и се самооценява.

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
◆ Разпознава в текст съществителните имена и ги определя по род и число (учебника − зад. 1.; Тетрадка № 1 – зад. 5).
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на съществителното име като езиково понятие.
◆ Отделя думи във верижката и определя
броя на съществителните имена в единствено число и в множествено число
(учебника − зад. 2).
◆ Допълва в изречения подходящи съществителни имена по догадка от контекста, (учебника − зад. 3).
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Тема:

Умалителни съществителни имена

нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за умалителното съществително име.
◆ Да се усвоят знания за разпознаване на
умалителното съществително име в речта.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава умалителното съществително име.
◆ Употребява уместно умалителни съществителното имена в речта.
Опорни знания и умения:
Разпознава съществителните имена и
определя рода и числото им.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
◆ Проверява се разбирането на текста
(учебника − зад. 1).
◆ Разпознават се съществителни имена в художествен текст (учебника − зад. 1, зад. 2) и
се подготвя усвояването на езиковото понятие – умалително съществително име.
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото понятие умалително съществително име чрез работа с обособената
рубрика за нови знания
◆ Четат се последователно по двойки съществителните имена (сродни думи).
◆ Чете се рубриката Речник, която подпомага изясняването и разбирането на новото езиково понятие.
◆ Прави се извод за използването на умалителни съществителни имена.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
умалително съществително име.
◆ Записват се умалителните имена по об-

разеца (учебника − зад. 3; Тетрадка № 1
– зад. 3).
◆ Открива в текст умалителни съществителни и определя рода и числото им (Тетрадка № 1 – зад. 1).
◆ Открива умалителни съществителни имена. Съставя с тях изречения, като следва
контекста на позната приказка и подкрепящата илюстрация (учебника −зад. 4)
или в игрословица (Тетрадка № 1 – зад. 2).
IV. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 1 по
български език, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване.
◆ Проверява се изпълнението на зад. 3 от
учебника (Тетрадка № 1 – зад. 3).
◆ Устна оценка от учителя.

96

Тема:

Умалителни съществителни имена
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири обобщената
представа за умалителното съществително име.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на умалителното съществително име.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава умалителното съществително име.
◆ Разбира и обяснява употребата на умалителните съществителни имена.
◆ Уместно употребява умалително съществително име в речта.
Опорни знания и умения
◆ Разпознава съществителното име като
част на речта и може да го определя по
род и по число.

-

според контекста, като избира от предложените съществителни имена (учебника – зад. 2);
- според контекста и с помощта на картини (Тетрадка № 1 – зад. 7).
◆ Образува от съществителни имена умалителни съществителни, ако е възможно
(учебника – зад. 3; Тетрадка № 1 – зад 4,
зад. 5).
◆ Обяснява ролята на умалителните съществителни имена, употребени в текста. Определя рода и числото им (учебника – зад. 4; Тетрадка № 1 – зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник по български език, Тетрадка №
1 по български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване.
Проверява изпълнението на зад. 4 от
учебника и се самооценява.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чрез наблюдение на картина се обосновава работата по темата и се актуализират знанията за разграничаване на
съществителни имена и на умалителни
съществителни (учебника – зад. 1).
II. Дейности за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения,
свързани с езиковото понятие умалителни съществителни имена.
◆ Допълва подходящи умалителни съществителните имена в изречения:
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Тема:

Правопис на съществителните имена

нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за правопис на съществителното име.
◆ Да се усвоят знания за правопис на съществителното име.
Очаквани резултати:
Пише правилно съществителното име.
Опорни знания и умения:
Прави проверка и познава правописа на
съществителното име при промяна на:
– гласни в неударена сричка;
– звучни съгласни в края на думата;
– звучни съгласни пред беззвучни съгласни в средата на думата.
Определя ударена и неударена сричка в
думата.
Променя съществителното от единствено число в множествено и обратно.
Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
◆ Чете се текстът и се мотивира работата
по темата. Проверява се разбирането на
текста (учебника − зад. 1).
◆ Актуализират се знанията за разпознаването на съществителното име в художествен текст (учебника − зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
правопис на съществителното име чрез работа с обособената рубрика за нови знания
◆ Четат се съществителните имена във
формите за единствено и за множествено число.
◆ Наблюдава се крайната неударена сричка,
за да се установи кога се пише -а- и кога -ъ-.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на съществителното име като езиково понятие.
◆ Определя неударената сричка в думите,
за да установи и обясни с кой гласен звук
става промяната (учебника − зад. 3).

◆
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Записва съществителните имена от зад.
4 от учебника, като посочва правилото
за правописа на -ъ- и -а- в крайна неударена сричка (учебника − зад. 4).
◆ Умее да прави проверка и познава правилния правопис на съществителното име:
– на гласни в неударена сричка (Тетрадка № 1 – зад. 2);
– на звучни съгласни в края на думата
(Тетрадка № 1 – зад. 1);
– на звучни съгласни пред беззвучни съгласни в средата на думата (Тетрадка № 1
– зад. 1, зад. 3, зад. 4).
IV. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник по български език, Тетрадка № 1
по български език, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване.
Проверка на зад. 4. от учебника (Тетрадка № 1 – зад. 1).

Тема:

Правопис на съществителните имена
упражнение
Цел:
◆ Актуализират се знанията за правопис
на съществителните имена.
◆ Чрез упражненията в урока се усъвършенстват уменията за правопис на съществителните имена.
Очаквани резултати:
Умее правилно да пише съществителните
имена.
Опорни знания и умения:
Пише правилно съществителните имена.

◆

Затвърдява знанията си за правопис на
-а- или -ъ- в крайна неударена сричка,
като проследява явлението и в съществителни собствени имена (учебника –
зад. 3; Тетрадка № 1 – зад. 5).
◆ Затвърдява знанията си за изученото
езиково явление чрез редактиране на
правописа на съществителните имена в
забавни задачи (учебника – зад. 4 и зад. 5;
Тетрадка № 1 – зад. 7 и зад. 8).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник по български език, Тетрадка № 1
по български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява изпълнението на зад. 2 от
учебника (Тетрадка № 1 – зад. 6) и се самооценява.

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Преобразува съществителни имена от
множествено в единствено число, като
се съобразява с правописните особености при употребата на -а/-ъ.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с число на глагола като
езиково понятие
◆ Затвърдява знанията си за правопис на
-а- и на -ъ- в неударена сричка на съществителното име в единствено число и добавя подходящи съществителни
имена с правописни особености или в
изречение (Тетрадка № 1 – зад. 6).
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Тема: Прилагателно име
нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за
прилагателно име като част на речта.
◆ Да се овладеят начини за разпознаване
на прилагателно име.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава прилагателно име като част
на речта.
◆ Опорни знания и умения: части на речта, съществително име, начини за откриване.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чете се стихотворението.
◆ Проверява се разбирането на текста
(зад. 1).
◆ Откриват се и се преписват съществителните имена и се определя техният род
(зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление прилагателно име чрез
работа с информацията
◆ Четат се въпросите заедно с прилагателните имена.
◆ Чете се информацията и се определят
трите основни неща: Какво се назовава?,
Кои думи се поясняват?, Каква дума е
прилагателното име?
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
прилагателно име
◆ Откриват се прилагателните имена в четения текст (зад. 3).
◆ Свързват се прилагателни имена със съществителни имена по смисъл (зад. 4).

IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2 , електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Проверка на записани прилагателни
имена по картина (зад. 10).
◆ Устно оценяване от учителя.
◆ Прилагат се знанията и начините за откриване на прилагателни имена и за употреба в речта: разпознаване, свързване с
въпрос, свързване със съществително
име, назоваване по картина, преобразуване (зад. 1, 2, 3, 4, 5; Тетрадка № 2 – по
избор на учителя).
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Тема: Прилагателно име
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди обобщената представа за
прилагателно от име като част на речта.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на прилагателно име и за неговата уместна употреба в речта.
Очаквани резултати:
◆ Образува прилагателни имена.
◆ Самостоятелно назовава с прилагателни
имена признаци на предмети.
◆ Употребява уместно прилагателни имена в речта.

ществителни имена (зад. 2) (ум – умен,
работа – работлив, коприна – копринен,
облак – облачен, дъжд – дъждовен).
◆ Допълват се прилагателни имена, като се
прави подходящ избор (зад. 3).
Заекът е пухкав, а таралежът е бодлив.
Вълкът е глупав, а лисицата е хитра.
Слонът е голям, а мравката е малка.
◆ Открива се верен избираем отговор (зад. 4).
◆ Откриват се прилагателни имена, които
назовават качества на човек (зад. 5).
◆ Записват се прилагателни имена по картина. Задача с повишена трудност (зад. 6).
◆ Прилагат се знанията и начините за откриване на прилагателни имена и за употреба
в речта: образуване, допълване в изречения, съотнасяне към картина, самостоятелно записване по картина (зад. № 6, 7, 8,
9 – по избор на учителя – Тетрадка № 2).
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Tетрадка № 2, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Отговаря се на въпрос с избираем отговор (зад. 4 и зад. 5). Избира се знак за
самооценка и се обяснява изборът.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва гатанка.
Сиво бодливо – Що е то?
Сиво страхливо – Що е то?
Определят се думите като части на речта.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
прилагателно име
◆ Свързват се прилагателните и съществителните имена по смисъл.
Пише се началото на изречението под
диктовка и се допълват подходящи прилагателни и съществителни имена (зад. 1).
◆ Образуват се прилагателни имена от съ-
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Тема: Род на прилагателното име
нови знания

Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за
род на прилагателно име.
◆ Да се овладеят начини за разпознаване
на рода на прилагателното име.
Очаквани резултати:
Определя рода на прилагателното
име, като прилага начини за неговото
разпознаване.
Опорни знания и умения:
прилагателно име, род на съществително име, начини за откриване
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чете се гатанката и се отгатва (зад. 1).
◆ Откриват се прилагателните имена (зад. 2).
II. Дейности за формиране на знания и
умения , свързани с езиковото понятие
род на прилагателно име
◆ Четат се съществителните имена и се определя техният род.
◆ Четат се прилагателните имена към всяко съществително име. Определя се родът на прилагателното име.
◆ Наблюдава се родът на прилагателното
и на съществителното име. Прави се извод.
◆ Чете се информацията и се определят
двете основни неща: Колко рода има
прилагателното име?, Какво отличава
рода на прилагателното и съществителното име?
◆ Открива се прилагателно име в женски
род (зад. 3).
◆ Преписват се прилагателните имена от
гатанката заедно със съществителните
и се определя родът им (зад. 4).
◆ Записват се прилагателни имена в трите

рода (зад. 5).
◆ Свързват се прилагателни и съществителни имена според рода им (зад. 6
– червена ягода, тясна пътечка, синьо
цвете, голям чадър).
◆ Прилагат се знанията и начините за откриване на прилагателни имена и за
употреба в речта: образуване, допълване в изречения, съотнасяне към картина, самостоятелно записване по картина
(зад. № 1, 2, 3, 4, 5 – по избор на учителя
– Тетрадка № 2)
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 6.
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Тема: Род на прилагателното име
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди обобщената представа за
род на прилагателно име.
◆ Да се усъвършенстват уменията за определяне на рода и за преобразуване на
прилагателни имена по род.
◆ Да са упражни правилна и уместна употреба на прилагателни имена.
Очаквани резултати:
◆ Образува прилагателни имена.
◆ Преобразува прилагателни имена по род.
◆ Самостоятелно назовава с прилагателни имена признаци на предмети.
◆ Употребява уместно прилагателни имена в речта.

какво назовават – цвят, големина (зад. 2
– зелена трева, синьо небе, пъстра пеперуда, жълто цвете, малък облак, бърза кола, високи блокове, тесен тротоар,
червен светофар, широка улица).
◆ Устно се образуват форми за трите рода
от всяко прилагателно име. Записват се
три примера (зад. 3).
◆ Прави се избор на подходящи прилагателни имена за допълване в текст (зад. 4 – бяла
платноходка, малко пиле, силен вятър).
◆ Прилагат се знанията и начините за откриване на прилагателни имена и за
употреба в речта: (зад. № 6, 7, 8, 9 – по
избор на учителя – Тетрадка № 2).
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Самостоятелно се подбират прилагателни имена по картина. Записват се изречения за героя от приказката „Врабчето
и лисицата“ (зад. 5).
◆ Избира се знак за самооценка и се обяснява изборът.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва играта: „Бързо назови“: посочват се предмети в класната стая и учениците назовават техни
признаци с прилагателни имена.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие род
на прилагателното име
◆ Записват се прилагателните имена в три
колони според рода им. Устно се съставят изречения с прилагателни имена по
избор (зад. 1).
◆ Свързват се прилагателните имена с подходящи съществителни. Определя се
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Тема: Число на прилагателното име
нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за
число на прилагателното име.
◆ Да се овладеят начини за откриване на
числото на прилагателното име.
Очаквани резултати:
Определя числото на прилагателното
име, като прилага начини за неговото
разпознаване.
Опорни знания и умения:
прилагателно име, число на съществително име, начини за откриване

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Чете се гатанката и се откриват прилагателните имена. Определя се техният род
(зад. 1).
◆ Отгатва се гатанката и се посочват думи,
които определят признаци на животното (зад. 2). същ. имена – зверче, опашка,
очички
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление число на прилагателно
име чрез работа с информацията
◆ Четат се прилагателните имена към всяка картина и се свързват с думите един и
много.
◆ Чете се информацията и се определят трите основни неща: Колко числа
има прилагателното име?, Колко числа
имат прилагателните и съществителните имена? По какво числото на прилагателните и съществителните имена си прилича?
III. Дейности за формиране на знания и

умения, свързани с езиковото понятие
число на прилагателно име
◆ Открива се числото на прилагателните
имена в гатанката (зад. 3).
◆ Определя се числото на подчертани в
изречения прилагателни имена. Четат
се съчетанията от прилагателни и съществителни имена (зад.4).
◆ Прилагат се знанията и начините за откриване на числото на прилагателни
имена и за употреба в речта: образуване, определяне в текст, преобразуване
по род и по число. (зад. 1, 2, 3, 4, 5 – Тетрадка № 2 – по избор на учителя).
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 4.
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Число на прилагателното име
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди обобщената представа за
число на прилагателно име.
◆ Да се усъвършенстват уменията за определяне на числото и за преобразуване на
прилагателни имена по число.
◆ Да са упражни правилна и уместна
употреба на прилагателни имена.
Очаквани резултати:
◆ Открива в текст прилагателни имена и
определя тяхното число.
◆ Преобразува прилагателни имена по
число.
◆ Открива неточно употребени по число
прилагателни имена.
◆ Употребява уместно прилагателни имена в речта.

лото на прилагателните имена. Устно се
поправят изреченията с грешки (зад. 3) –
Камилата пътува през горещата пустиня.; Жирафите имат дълги шии и дълги
крака.; Бялата мечка живее на север.
◆ Откриват се прилагателните имена в
среден род. Определя се видът на крайния гласен звук (зад. 4) – ниско, ново
◆ Прилагат се знанията и начините за откриване числото на прилагателни имена
и за употреба в речта: допълване, преобразуване, самостоятелно записване, отговор на тестови въпрос (зад. № 6, 7, 8, 9,
10 – по избор на учителя – Тетрадка № 2)
III. Основни и допълнителни ресурси
учебник, тетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Чете се текстът и се преписва, като съществителните имена се променят в
единствено число (зад. 5).
◆ Избира се знак за самооценка.
◆ Устно оценяване от учителя

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация се използва четенето на
изреченията и се открива кои от тях се
отнасят за пролетта.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
число на прилагателно име
◆ Откриват се и се записват прилагателните имена. Определя се устно родът и
числото им (зад. 1).
◆ Преобразуват се прилагателни имена от
множествено в единствено число и се
обяснява правописът им (зад. 2).
◆ Откриват се и се записват ясни по смисъл
изречения с правилна употреба на чис-
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Тема:

Съгласуване на прилагателни
и съществителни имена

нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за
съгласуването на прилагателни и съществителни имена по род и число.
◆ Да се усъвършенстват умения за преобразуване на прилагателни и съществителни имена с цел съгласуване.
Очаквани резултати:
Умее правилно да съгласува по род и число прилагателни и съществителни имена.
Опорни знания и умения:
род и число на прилагателни и съществителни имена
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чете се приказката и се коментират постъпките на героите (зад. 1).
◆ Откриват се съществителните и прилагателните имена и се определят родът и
числото им (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление съгласуване на прилагателно име чрез работа с информацията
от рубриката за нови знания
◆ Наблюдава се таблицата: четат се прилагателни и съществителни имена по
двойки за всички родове и за множествено число. Правят се изводи за: рода
и числото на двете части на речта, за
промяната на прилагателното име според рода на съществителното, за рода
и числото на съществителното име, с
което се съгласува прилагателното.
◆ Чете се информацията и се открива направеният извод.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
съгласуване на прилагателно име
◆ Откриват се съгласуваните прилагател-

ни и съществителни имена в приказката
(зад. 3).
◆ Преписват се правилно съгласуваните
прилагателни и съществителни имена.
◆ Прилагат се знанията и начините за
съгласуване на прилагателни и съществителни имена и за правилна употреба в
речта (зад. 1, 2, 3, 4, 5 – Тетрадка № 2 – по
избор на учителя).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен ва
риант на учебника по български език
V. Обобщаване и оценяване
◆ Записват по картина правилно съгласувани прилагателни и съществителни
имена (зад. 5, Тетрадка № 2).
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Съгласуване на прилагателни и
съществителни имена
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за съгласуване
по род и по число на прилагателни и съществителни имена.
◆ Да се усъвършенстват уменията за преобразуване на прилагателни имена с цел
съгласуване със съществителни имена.
◆ Да са упражни правилна и уместна
употреба на съгласувани прилагателни
и съществителни имена в речта.
Очаквани резултати:
◆ Умее да преобразува прилагателни имена с цел съгласуване.
◆ Открива неправилно съгласувани прилагателни и съществителни имена и ги
поправя.
◆ Употребява уместно прилагателни имена в речта.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация се използва четенето на
съчетанията от прилагателни и съществителни имена, като се откриват тези,
които се отнасят за училището (зад. 1).
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
съгласуване на прилагателно име
◆ Самостоятелно се записват по картини
съгласувани прилагателни и съществителни имена (зад. 2).
◆ Откриват се в игрословица две съгласувани прилагателни и съществителни
имена (зад. 3).

◆

Чете се писмото до малкия мечо. Колективно се поправят грешките. Текстът се
записва под диктовка (зад. 4).
◆ Прилагат се знанията и начините за
съгласуване (зад. 6, 7, 8, 9, 10 – по избор
на учителя – Тетрадка № 2)
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен
вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 4.
◆ Избира се знак за самооценка и се обяснява изборът.
◆ Проверка на тетрадки
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Тема: Изговор и правопис на прилагателните имена
нови знания
Цел:
◆ Да се овладеят знания за правописа на
прилагателни имена, които завършват
на -ък, -ър, -ъв, -ъг.
◆ Да се формират умения за прилагане на
знанията при писане на прилагателни
имена с тази правописна особеност.
Очаквани резултати:
◆ Умее да преобразува прилагателни имена с правописната особеност по род и
по число и да ги пише правилно.
Опорни знания и умения:
род и число на прилагателните имена

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чете се приказката и се коментират постъпките на героите (зад. 1).
◆ Определя се числото на прилагателните
имена (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа
за изговор и правопис на прилагателните
имена чрез работа с обособената рубрика
за нови знания
◆ Четат се примерите.
◆ Наблюдава се промяната в ж.р., ср.р. и в
мн.ч. по отношение позицията на буква ъ.
◆ Чете се информацията и се открива направеният извод.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с изговора и с правописа на прилагателно име
◆ Свързват се по смисъл съществителни и
прилагателни имена. Съгласуват се прилагателни и съществителни имена по
род и число (зад. 3).
◆ Четат се прилагателните имена по двойки. Обясняват се изговорът и право-

писът. Съставят се устно изречения по
картините (зад. 4).
◆ Прилагат се знанията и начините за изговор и правопис на прилагателните
имена: променяне по род и по число, откриване на позицията на ъ, съгласуване,
допълване в изречения (зад. 1, 2, 3, 4, 5
от Тетрадка № 2 – по избор на учителя).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 5 в
Тетрадка № 2.
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Изговор и правопис на прилагателните имена
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за изговор и
правопис на прилагателни имена.
◆ Да се усъвършенстват уменията за преобразуване на прилагателни имена и
правилно записване с ъ и когато ъ изпада.
◆ Да са упражни правилна и уместна
употреба на прилагателни имена с правописната особеност.
Очаквани резултати:
◆ Умее да преобразува прилагателни имена с цел промяна на рода и на числото с
правописна особеност.
◆ Пише правилно прилагателни имена с
правописна особеност.
◆ Употребява уместно прилагателни имена в речта.

свързват с подходящи съществителни
имена (зад. 2).
◆ Записват се прилагателни имена в множествено число. Откриват се тези, при
които ъ изпада. (зад. 3) – тънък, мокър,
остър, нисък, светъл, сладък.
◆ Чете се текстът. Откриват се сгрешените
думи. Поправят се грешките. Текстът се
чете по роли (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
ползват допълнително учебни задачи
(зад. 6, 7, 8, 9).
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се диктовка.
◆ Самооценка

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Игра „Покажи и назови“. Децата показват предмет и назовават негови признаци с прилагателни имена.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с изговора и правописа
на прилагателно име
◆ Преобразуват се прилагателните имена от единствено в множествено число.
Съставят се изречения (зад. 1).
◆ Преобразуват се прилагателни имена от
множествено в единствено число и се
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Тема: Части на речта
обобщение
Цел:
◆ Да се обобщят знанията за изучените
части на речта.
◆ Да се усъвършенстват уменията за откриване и разграничаване на частите на
речта, като се използват изучените начини.
Очаквани резултати:
◆ Умее да разграничава части на речта и
да определя техни основни граматически
признаци.
◆ Може да преобразува части на речта по
род и число.
◆ Употребява правилно и уместно части
на речта в изречения и в текст.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
◆ Чете се стихотворението и се свързва с
илюстрацията. Отговаря се на въпроса
(зад. 1).
◆ Откриват се съществителни и прилагателни имена в стихотворението (зад. 2).
II. Обобщаване на знанията за изучени
части на речта
◆ Четат се думите, с които се назовават
частите на речта.
◆ Четат се отговорите на въпросите и се съотнасят към съответната част на речта.
◆ Сравняват се отговорите и се открива
разликата (работа с таблицата).

III. Дейности за приложение на знания
и умения, свързани с изучените части на
речта
◆ Записват се думи от стихотворението
като примери за всички части на речта
(зад. 3).
◆ Разпределят се думи според принадлежността им към съответна част на речта
(зад. 4).
◆ Съставят се изречения по опори и се определя какви части на речта са употребените думи (зад. 5).
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◆
◆
◆
◆

IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен
вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Избираем отговор на тестови въпрос
(зад. 10).
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.

Съставят се изречения с избор на подходящо прилагателно име (зад. 6).
Допълват се подходящи части на речта в
изречения (зад. 7).
Устно се образуват различни части на
речта от изходна дума (зад. 8).
Устно се съставят изречения и се разказва случката (зад. 9).
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Тема: Части на речта

Вече знам и мога

контрол

Верни отговори:
Зад. 1. В
Зад. 2. В
Зад. 3. В
Зад. 4. Б
Зад. 5. Б
Зад. 6. висока– ж.р. ед.ч.; ниски –мн.ч., едър
– м.р. ед.ч., силна – ж.р. ед.ч.
Зад. 7. Б
Зад. 8. А
Зад. 9. А

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
◆
разпознаване на изучени части на речта;
◆
разпознаване на изучени граматични
форми и за преобразуване на части на
речта по форма;
◆
правилно писане на части на речта в
съответствие с изучени правила.
Съдържателни акценти:
◆
Разпознаване на глаголи като части на
речта;
◆
Откриване на правилно записани глаголи в 1 л. мн.ч.;
◆
Разпознаване на съществителни собствени имена;
◆
Определяне на правилно записани съществителни собствени имена;
◆
Откриване на правилно съгласувани
глаголи и съществителни имена;
◆
Определяне на рода и числото на прилагателни имена;
◆
Разпознаване на правилно съгласувани по род и число прилагателни и
съществителни имена;
◆
Избор на правилно обяснение на лексикалното значение на дума;
◆
Определяне на лексикалното значение
на дума в смисловия контекст на изречение.

Задачи 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Точки

2

2

2

2

4

2

2

2

2

Максимален брой точки: 20
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.

В Тетрадка № 2 се предлагат самостоятелни
работи в два варианта, които могат да се използват допълнително по преценка на учителя.
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и
ъ-

Тема: Вече знам и мога № 3
контрол
Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели:

и-

◆
◆

и

◆

а-

◆

–
ате

Вариант 1

знания за частите на речта;
умения да ги разграничават и преобразуват;
умения да прилагат изучени правописни
норми при писането им;
умения да ги употребяват правилно и
уместно.

и

и-

ст

Верни отговори
Вариант 1
1. ограда, ястреб, шоколад
2. охлюв, козел, таралеж, прасе, заек, мечка
3. Пламен, Желязко, Камен, Цвятко, Златко,
Огнян
4. кубче, лъвче, носле, водичка
5. сладкарница, добър, розов, котарак, трудолюбив, нов,

6. пътуваме, чуваме, рецитираме
7. пея, пека, кося, пиша, печатам, шия
8. Пъстър кълвач кацна на дървото.
Петър си намери добър треньор.
9. Рунтавелка, Гарванчо, Мечо – същ. собств.
шишарка, дърво, клонки, сойката – същ. нарицателно име
зелена, старото, боровите – прил. име
намери, скри, заскача, закряскаха – гл.
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Тема: Вече знам и мога № 3

Вариант 2
1. багаж, кръгче, вход
2. бухал, врабче, таралеж, прасе, лисица,
вълк
3. Мира, Ангелина, Радостина, Роза, Славка,
Здравка
4. облаче, котенце, козле, петле
5. морковче, часовник, сив, носорог, мокър,
свеж
6. рисуваме, искаме, милваме

7. ловя, уча, кова, летя, лекувам, чистя
8. Кафявата мечка влезе в гората.
Васко получи кученце за подарък.
9. Мечо, Гарванчо, Рунтавелка – същ.
собств. име; небе, гарван, клончето – същ.
нарицателно име; синьото, черния, пухкавата – прил. име; погледна, видя, се залюля,
летеше – глагол

Максимален брой точки: 20

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Точки

Вариант 2

15 – 20 т.

1 2 2 2 4 1 2 2 4

7 – 14 т.
1 – 6 т.
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Тема: Речници. Правописен речник
нови знания
Цел:
◆ Да се овладеят знания за правописния
речник като справочник за правилен
изговор и правопис.
◆ Да се формират умения за проверка на
правописа на думите в правописен речник.
◆ Да се усъвършенстват уменията за подреждане на думи по азбучен ред и да се
използват знанията при работа с правописен речник.
Очаквани резултати:
Умее да подрежда думи по азбучен ред и да открива думи чрез справка в правописен речник.
Опорни знания и умения:
азбука, азбучен ред, правописен речник
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Чете се гатанката, отгатва се и се подреждат буквите от отговора по азбучен
ред (зад. 1).
II. Формиране на обобщена представа за
правописен речник и азбучен ред чрез работа с обособената рубрика за нови знания
◆ Четат се думите и се определя как са подредени в правописния речник при букви
а, б, в.
◆ Чете се обяснението на словосъчетанието азбучен ред и се подкрепя с примери от
прочетените думи.
◆ Чете се информацията за правописния
речник и се разглежда правописен речник.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с използването на правописния речник
◆ Четат се думите в трите колони и се открива тази, в която думите са подредени
по азбучен ред (зад. 2).
◆ Четат се подчертаните в гатанката думи

и колективно се подреждат по азбучен
ред (зад. 3).
◆ Чете се обяснението на думите и устно се
обяснява значението на израза правописен речник (зад. 4).
◆ Четат се думите и се определя в коя колона са подредени както в правописен речник (зад. 5).
◆ Прилагат се знанията и начините за работа с правописен речник (зад. № 1, 2, 3, 4, 5,
6 – Тетрадка № 2 – по избор на учителя).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен ва
риант
V. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 6 от
Тетрадка № 2.
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Тема: Речници. Правописен речник
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за правописен
речник и за азбучен ред.
◆ Да се усъвършенстват уменията за работа с правописен речник.
Очаквани резултати:
◆ Умее да прави проверка на правописа по
различен начин.
◆ Пише правилно части на речта с правописни особености.

мощта на правописен речник (зад. 3).
◆ Пишат се думите с избор на о или у.
Прави се проверка в правописен речник
(зад. 4).
◆ Съчинява се кратък текст за пролетта.
Откриват се и се записват думи с изучени правописни особености (зад. 5).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
ползват допълнително учебни задачи:
подреждане на думи, допълване на редица от думи в правописен речник, определяне на начини за проверка на правописа (зад. 7, 8, 9, 10, 11).
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен ва
риант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Самооценка.
◆ Устно оценяване от учителя.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Игра: група деца се подреждат по азбучен ред според първите букви в имената
им.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с използването на правописния речник
◆ Четат се думите и се подреждат по азбучен ред за страници на правописен речник (зад. 1).
◆ Подреждат се думи по азбучен ред, за да
се състави гатанка. Отгатва се гатанката
(зад. 2).
◆ Поправят се правописни грешки с по-
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Тема: Значение на думите
нови знания

Цел:
◆ Да се овладеят знания за значението на
думите.
◆ Да се разбира значението на думи от активния речник.
◆ Да се усъвършенстват уменията за
уместна употреба на думите според
тяхното значение и конкретен смислов
контекст.
Очаквани резултати:
◆ Умее да обяснява значението на думите.
◆ Може да подбира думи за конкретен
смислов контекст според значението
им.
Опорни знания и умения:
дума, значение на думите

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Чете се текстът и се свързва с илюстрацията. Отговаря се на въпроса (зад. 1).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление значение на думите
чрез работа с информацията
Четат се примерите и обяснението на
понятието значение на думите.
Съставят се устно изречения с думите
от рубриката за нови знания.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
значение на думите
◆ Сравнява се значението на думите студено и горещо. Свързват се думите със
смисъла на съответно изречение, в което са употребени (зад. 2).
◆ Свързва се употребата на думата топъл
в изречение с подходяща картина (зад.
3).

◆

Определят се думи по обяснение на тяхното значение и се записват. Устно се
употребяват в изречения (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
ползват допълнително учебни задачи:
свързване на думи с обяснение на тяхното значение, преобразуване на думи
и свързване с новото им значение, самостоятелно записване на думи по картини (зад. 1, 2, 3, 4).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка №2, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Записване на думи по тяхно обяснение
(Тетрадка № 2, зад. 4).
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Значение на думите
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за значение на
думите.
◆ Да се овладеят умения за избор на подходяща по значение дума според конкретен смислов контекст.
◆ Да се обогати активният речник на учениците.
Очаквани резултати:
◆ Умее да обяснява значението на думите.
◆ Може да подбира думи за конкретен
смислов контекст според значението
им.

◆

Свързват се различни обяснения на значението на думата играя с употребата ѝ
в изречения (зад. 2).
◆ Допълват се думи в текст и се свързват с
обяснение на тяхното значение (зад. 3).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
ползват допълнително учебни задачи:
откриване на дума в текст, сравняване
значението на съществителни имена,
обясняване значението на думи чрез
свързване с картини, допълване на думи
в гатанка с помощта на картина – сравняване на варианти (зад. 5, 6, 7, 8, 9)
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Избор на подходящи думи за допълване
в стихотворение (Тетрадка № 2 , зад. 9).
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Гатанка: Златна, златна пшеница
в синя, синя паница. Що е то?
Определят се думи, които ни помагат да
отгатнем гатанката и как тези думи се
свързват с признаци на предмета.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
значение на думите
◆ Думите се свързват по смисъл и се съставят писмено изречения по картини
(зад. 1).
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Тема: Словосъчетание
нови знания
Цел:
◆ Да се овладеят знания за словосъчетание.
◆ Да се овладеят умения за разграничаване на словосъчетание и изречение.
◆ Да се формират умения за образуване
на словосъчетания и за уместна употреба според конкретен контекст.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава дума, словосъчетание и
изречение.
◆ Открива словосъчетания в изречения.
◆ Умее да образува словосъчетания и
уместно да ги употребява.
Опорни знания и умения:
дума, изречение, словосъчетание

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ За мотивация се използва текстът.
◆ Чете се стихотворението и се отговаря
на въпроса с подборно четене (зад. 1).
◆ Определят се думи, които назовават
цветове на шапките и какви са тези
думи като части на речта (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление словосъчетание чрез
работа с информацията.
◆ Четат се примерите и обяснението на
понятието словосъчетание.
◆ Откриват се примери в текста на стихотворението и се свързват с информацията.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
словосъчетание
◆ Четат се словосъчетанията и устно се
съставят изречения с тях (зад. 3).

◆

Записват се думите в двете колони под
диктовка. Свързват се, за да се образуват словосъчетания. Всяко от тях се
свързва с подходяща картина и се съставя изречение (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнително учебни задачи
(зад. 1, 2, 3, 4).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Образуване на словосъчетания с употреба на думи без ударение (Тетрадка №
2 , зад. 4).
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Словосъчетание
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за словосъчетание.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване и образуване на словосъчетания.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава словосъчетание и изречение.
◆ Разбира смисъла на словосъчетания.
◆ Образува словосъчетания.

Четат се изречения и словосъчетания и
се сравняват по въпроси: От колко думи
се състоят?, Какво съобщават? (зад. 3).
◆ Съставят се словосъчетания по картини
(зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнително учебни задачи
(зад. 5, 6, 7,8, 9)
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Tетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 4.
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва устно описание на славея от учителя, по което учениците откриват за коя птица се разказва.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
словосъчетание
◆ Откриват се словосъчетания в изречения (зад. 1).
◆ Преобразуват се словосъчетания по образец (зад. 2).
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Тема: Изречение
упражнение
Цел:
◆ Да се актуализират знания за изречение.
◆ Да се актуализират знания за писане на
изречението в началото и в края.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава изречение.
◆ Съставя изречения.
◆ Пише правилно изречения.
Опорни знания и умения:
дума, изречение

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва текстът:
◆ Чете се и се отговаря на въпроса защо е
озаглавен така. Чете се по роли (зад. 1).
◆ Припомня се по картините как се назовават препинателните знаци, познати от
първи клас (зад. 3).
◆ Четат се в текста изречения, които завършват с въпросителен и с удивителен
знак (зад. 2).
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие изречение
◆ Четат се думите, съчетанията от думи и
изреченията. Преписват се само изреченията. Обяснява се как са написани в
началото и в края (зад. 4).

◆
◆
◆
◆
◆
◆
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Преписва се текстът, като се означават
началото и краят на всяко изречение
(зад. 5).
Разпознава се изречение (зад. 6).
Съставят се изречения, като се подреждат дадените думи (зад. 7).
Подреждат се изречения, за да се състави
диалог. Разговорът се изиграва (зад. 8).
Свързват се части от стихове, за да се
възстанови текстът.
Чете се стихотворението и се свързва с
илюстрацията (зад. 9).
Съставят се изречения по картините,
като се употребяват подходящи прилагателни имена и глаголи (зад. 10).

III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 9 и
зад. 10.
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.

123

Тема: Съобщително изречение
нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за съобщително изречение.
◆ Да се овладеят умения за разграничаване на съобщително изречение в текст.
◆ Да се формират умения за образуване
на изречения и да се усъвършенстват
уменията за правилно писане на съобщително изречение в началото и в края.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава изречение и текст.
◆ Съставя завършени по смисъл съобщителни изречения.
◆ Пише правилно съобщителни изречения.
Опорни знания и умения:
дума, словосъчетание, изречение, съобщително изречение
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ За мотивация се използва текстът.
◆ Чете се стихотворението и се отговаря
на въпроса с подборно четене (зад. 1).
◆ Преписват се подчертаните в стихотворението думи и се оцветяват в тях буквите на звучните съгласни звукове (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление съобщително изречение чрез работа с информацията.
◆ Четат се изречението и обяснението.
◆ Откриват се в изречението доказателства към отговорите на въпросите: Какво съобщава изречението?, Как се пише
в началото и в края?
III. Дейности за формиране на знания и и
умения, свързани с езиковото понятие съобщително изречение

◆

Чете се текстът и се откриват съобщителните изречения. Подборно се четат
изречения по картината. (зад. 3).
◆ Четат се изреченията и се свързват с
подходяща картина, за да се отговори
на въпроса Какво съобщават изреченията? (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнителни учебни задачи:
(зад 1, 2, 3, 4, 5).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
V. Обобщаванe и оценяване
◆ Проверя се изпълнението на зад. 5 от
Тетрадка № 2.
◆ Устно оценяване от учителя.
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Тема: Съобщително изречение
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за съобщително изречение.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване и образуване на съобщителни изречения.
◆ Да се усъвършенстват уменията за правилно писане на съобщителни изречения.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава словосъчетание и изречение.
◆ Разбира смисъла на съобщително изречение.
◆ Пише правилно съобщително изречение.

◆

Четат се изреченията и се подреждат, за
да се състави текст. Чете се текстът и се
определя колко изречения съдържа и
какви по вид са те (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнително учебни задачи: записват се отговори на въпроси и
се определя видът на записаните изречения, допълват се подходящи думи в
съобщителни изречения, преобразуват
се основни думи в съобщителни изречения и се определя как се променя смисълът на изреченията, съотнасят се съобщителни изречения към картини (зад
6, 7, 8, 9).
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка №2, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверя се изпълнението на зад. 4.
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва устен разказ
от учителя по картината. Учениците откриват героя.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие съобщително изречение
◆ Съставят се изречения устно и се записват под диктовка. Разказва се за зайчето
в ледената къща (зад. 1).
◆ Четат се съобщителните изречения и се открива за кое животно се отнасят (зад. 2).
◆ Преписва се текстът, като се означава
началото и краят на всяко съобщително
изречение (зад. 3).
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Тема: Въпросително изречение
нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за
въпросително изречение.
◆ Да се овладеят умения за разграничаване на въпросително и съобщително изречение.
◆ Да се усъвършенстват уменията за правилно писане на въпросително изречение в началото и в края.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава въпросително и съобщително изречение.
◆ Разбира смисъла на въпросителни изречения.
◆ Съставя въпросителни изречения.
◆ Пише правилно въпросителни изречения.
Опорни знания и умения:
дума, изречение, въпросително изречение

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва стихотворението.
◆ Чете се стихотворението и се отговаря
на въпроса, като се обяснява коя картина за кои стихове се отнасят (зад. 1).
◆ Откриват се и се четат съобщителните
изречения. Обяснява се защо те са съобщителни изречения (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
езиковото явление въпросително изрече
ние чрез работа с информацията в рубриката за нови знания
◆ Четат се съобщителните изречения заедно със съответното въпросително изречение.

◆

Наблюдава се по какво изреченията се
различават.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
въпросително изречение
◆ Сравняват се въпросителни и съобщителни изречения и се определя по какво
се различават (зад. 3).
◆ Чете се стихотворението и се откриват
въпросителните изречения. Обяснява
се защо са въпросителни и как са записани. Чете се по роли (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнително учебни задачи
(зад. 1, 2, 3, 4).
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Тема: Въпросително изречение

◆
◆
◆
◆

Четат се въпросителните изречения и
се свързват по смисъл с изреченията от
дясната колона, за да се състави диалогът (зад. 5).
Текстът се преписва и се поставят пропуснатите препинателни знаци в края
на изреченията (зад. 6).
Изречения се четат с подходяща интонация според вида им по цел на общуване (зад. 7).
Чете се диалогът по роли, като се спазва
интонацията според вида на изреченията по цел на общуване (зад. 8)

◆

Откриват се и се поправят писмено неправилно записани въпросителни изречения (зад. 9).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
ползват допълнително зад. 5, 6, 7, 8).
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 9.
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Образуване на въпросителни изречения
нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за образуване на въпросително изречение.
◆ Да се овладеят умения за откриване на
въпросителни думи във въпросително
изречение.
◆ Да се формират умения за избор и уместна употреба на въпросителни думи.
◆ Да се усъвършенстват уменията за създаване на въпросителни изречения.
Очаквани резултати:
◆ Познава въпросителни думи.
◆ Разбира смисъла на въпросителни изречения, образувани с различни въпросителни думи.
◆ Употребява уместно въпросителни думи
във въпросителни изречения.
◆ Пише правилно въпросителни изречения.
Опорни знания и умения:
въпросително изречение, въпросителни думи
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използват стихотворението и илюстрациите:
◆ По илюстрациите се определят героите,
припомня се приказката „По телефона“.
◆ Определят се въпросителните изречения (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
начини за образуване на въпросителни
изречения чрез работа с информацията в
рубриката за нови знания
◆ Четат се въпросителните изречения и
информацията.
◆ Наблюдава се всяко изречение и се определя коя от въпросителните думи е
употребена.
◆ Съставят се устно изречения с други
думи по избор на учениците.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с образуването на въп-
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росителни изречения
◆ Четат се въпросителните думи в рубриката Избор. Четат се изреченията и се
избира дума за допълване (зад. 3).
◆ Учениците работят по двойки. Задават си
въпросите и записват отговорите (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя
се използват допълнително учебни задачи: свързване на думи с обяснение на
тяхното значение, откриване на въпросителни думи, преобразуване на съобщителни изречения във въпросителни
(зад. 1, 2, 3, 4, 5).
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
Проверява се зад. 5 от Тетрадка № 2.

Тема: Образуване на въпросителни изречения
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията за образуване
на въпросителни изречения.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на въпросителни думи и за
уместна употреба при създаване на въпросителни изречения.
◆ Да се усъвършенстват уменията за правилно писане на въпросителни изречения.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава въпросителни думи.
◆ Разбира смисъла на въпросително изречение.
◆ Може да образува въпросителни изречения.
◆ Чете и пише правилно въпросителни
изречение.

Структура на урока:

◆

I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използват занимателните въпроси, които пораждат смях
(зад. 1).
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани с образуването на въпросителни изречения
◆ Поправят се нелогичните въпроси по
образец (зад. 2).
◆ Преобразуват се съобщителни изречения във въпросителни, като се използват предложените в образеца въпросителни думи (зад. 3).

Съчиняват се свободно диалози по картините. Определят се употребените
въпросителни изречения и с кои думи
са образувани (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
из ползват допълнително учебни задачи
6, 7, 8, 9, 10.
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 3.
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.
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Тема: Ред на думите в изречението
нови знания
Цел:
◆ Да се овладее обобщена представа за
реда на думите в изречението.
◆ Да се овладеят умения за подреждане на
думите в изречението по различен начин
– да се създават словоредни варианти.
Очаквани резултати:
Може да създава и употребява различни
словоредни варианти.
Опорни знания и умения:
изречение

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използват текстът и
илюстрацията.
◆ По илюстрациите се определят героите.
Чете се откъсът. Откриват се глаголи,
които показват кой как се стяга за посрещането на пролетта (зад. 1).
◆ Определят се съобщителните изречения в текста (зад. 2).
II. Формиране на обобщена представа за
начини на подреждане на думите в изреченията чрез работа с информацията
◆ Четат се съобщителните изречения.
◆ Наблюдава се всяко изречение и се определя всяка дума в кое изречение каква
позиция има.
◆ Чете се информацията.
III. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани със създаването на синтактични варианти

◆

Четат се изреченията и се сравняват.
Устно се отговаря на всеки въпрос и се
дава пример от изреченията.
Определя се в кое изречение думите са
подредени по образеца (зад. 3)
◆ Чете се изречението. Колективно се съставят словоредни варианти по дадения
образец и се пишат под диктовка (зад. 4).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнително зад. 1, 2, 3, 4.
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
Устно оценяване от учителя.
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Тема: Ред на думите в изречението
упражнение
Цел:
Да се затвърдят уменията за създаване и
употреба на словоредни варианти.
Очаквани резултати:
Може да употребява различни словоредни варианти.

Съставят се устно изречения за месец
април по стихотворението.
II. Дейности за формиране на знания и
умения, свързани със създаването на синтактични варианти
◆ Четат се изреченията и се преписват ясните по смисъл. Устно се поправят останалите изречения (зад. 1).
◆ Подреждат се думи, за да се образуват
съобщителни изречения (зад. 2).
◆ Подреждат се думи, за да се образуват
въпросителни изречения (зад. 3).
◆ Съставят се изречения и се подреждат в
кратък текст (зад. 4).
◆ Съставят се изречения по картина. Четат се и се сравняват различни словоредни варианти (зад. 5).
◆ От Тетрадка № 2 по избор на учителя се
използват допълнително зад. 5, 6, 7, 8, 9.
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Проверява се изпълнението на зад. 5.
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използва стихотворението.
Дойде бодър и весел,
облаците разнесе.
Усмихна се отгоре,
всички пъпки разтвори.
Духна дважди с устата,
раззелени листата.
(Елисавета Багряна)
Стихотворението се чете и се търси отговор на въпроса Кой е това?
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Тема: Правопис на гласни
и съгласни звукове в думите
годишен преговор
Цел:
◆ Да се обобщят знанията за видове гласни и съгласни звукове.
◆ Да се усъвършенстват уменията за писане на широки и тесни гласни звукове и
на звучни и беззвучни съгласни звукове.
Очаквани резултати:
Пише правилно думи с широки и тесни гласни звукове и звучни и беззвучни
съгласни звукове, като прилага изучени
правописни правила.
Опорни знания и умения:
широки и тесни гласни звукове, звучни
и беззвучни съгласни звукове, правописни правила

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използват текстът и
илюстрацията.
◆ По илюстрацията се определя героят.
Чете се стихотворението и се отговаря
на въпроса (зад. 1)
◆ Определя се видът на звуковете в думата грешка. (зад. 2).
II. Обобщаване на знания за правописа на
широки и тесни гласни звукове и на звучни и беззвучни съгласни звукове в думи
◆ Наблюдава се таблицата и се допълва
пропуснатото (зад. 3)
◆ Отговаря се на въпросите и се дават
примери, като се определя от какви звукове се състоят думи от стихотворението: души, добро, стъклено.

III. Дейности за усъвършенстване на уменията за правилно записване на думи с
приложение на изучени правописни норми
◆ Определя се кой модел за коя дума се отнася (зад. 4).
◆ Допълват се пропуснати букви на широки и тесни гласни звукове (зад. 5)
◆ Допълват се букви на звучни и беззвучни съгласни звукове (зад. 6).
◆ Допълват пропуснати букви в края на
думата и се записват думи за проверка.
(зад. 7).
◆ Свързват думи с думи за проверка и се
допълват пропуснати букви (зад. 8).
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◆
◆
◆

– откриване и писане на прилагателни
имена, при които гласният звук ъ изпада
в ж.р., ср.р. и в множествено число;
– писане на съществителни имена с а и ъ;
– допълване на пропуснати букви в глаголи в единствено и множествено число;
– записване на звучни и беззвучни съгласни по двойки и допълване на пропуснати букви в думи;
– откриване на звучен съгласен звук
пред беззвучен и записване на думи за
проверка на правописа;
– избор на подходяща буква на звучен
или беззвучен съгласен звук;
– допълване в текст на думи с правописни особености.
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен
вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки – зад. 9 и зад. 10.

Подреждат се думи в реда, по който се
подреждат в правописният речник, и се
обясняват техният изговор и правопис
(зад. 9).
Текстът се преписва, като се поправят
допуснати правописни грешки (зад. 10).
В Тетрадка № 2 са разработени учебни
задачи, които могат да се използват от
учителя за допълнителна работа:
– звуков анализ по модели;
– откриване на букви на гласни звукове
с разлика между изговор и правопис;
– писане на думи с широки и тесни гласни звукове, като се прави проверка с
правописен речник;
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Тема: Уместна употреба, на съществителни имена, на
прилагателни имена и на глаголи
годишен преговор
Цел:
Да се усъвършенстват уменията за
уместна употреба на частите на речта в
изречения и в текстове.
Очаквани резултати:
◆ Разпознават частите на речта и техни
граматични особености.
◆ Употребяват уместно думи от различни
части на речта в изречения и в текстове.
Опорни знания и умения:
глаголи, съществителни имена, прилагателни имена, уместна употреба

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използват текстът и
илюстрацията.
По илюстрациите се определя героят.
Чете се стихотворението и се записват
съществителни имена, с които се описва
тялото на делфина (зад. 1).

◆
◆

II. Дейности за овладяване на умения за
уместна употреба на различни части на
речта в изречения и в текстове
◆ Подреждат се глаголите според последователността на употребата им в текста
(зад. 2).
◆ Допълват се в изречения по сетивна
опора с подходящи прилагателни имена
(зад. 3).

◆
◆
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Четат се гатанките. Записват се думи,
които помагат да се отгатне, и се определя какви са като части на речта (зад. 4).
Чете се стихотворението. Откриват се
умалителните съществителни имена и
се обяснява тяхната употреба (зад. 5).
Четат се изреченията. Обяснява се кое е
смешно и неуместно. Определят се неуместно употребените думи и се поправят (зад. 6).
Чете се текстът. Откриват се неправилно съгласуваните прилагателни и съществителни имена. Поправят се грешките, като текстът се преписва (зад. 7).

◆
◆

Преписват се изреченията, като се подбира подходящ по смисъл глагол./зад. 8/
В Тетрадка №2 са разработени допълнителни учебни задачи, които могат да се
използват от учителя за допълнителна
работа:
– допълват се съществителни собствени
и съществителни нарицателни имена с
еднакъв звуков състав;
– уместно се допълват умалителни съществителни имена според контекст;
– откриват се и се поправят грешки в
съгласуването;
– подбират се по род и число подходящи
прилагателни имена за допълване;

– пишат се съществителни имена с а и ъ;
– допълват се подходящи по число глаголи;
– допълват се подходящи думи в текст
по сетивна опора.
III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2 , електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки – зад. 6, 7, 8.
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Тема: Изречение
годишен преговор
Цел:
◆ Да се обобщят знанията за изучени видове изречения.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на видове изречения, за съставяне и правилно записване.
Очаквани резултати:
◆ Разпознават съобщително и въпросително изречение.
◆ Пишат правилно видовете изречения.
◆ Употребяват уместно видове изречения
според контекста и комуникативната
ситуация.
Опорни знания и умения:
изречение, съобщително изречение,
въпросително изречение

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
За мотивация се използват текстът и
илюстрацията.
◆ По илюстрациите се определят героите.
◆ Чете се стихотворението.
◆ Четат се подборно изреченията и се определя техният вид (зад. 1, 2).
II. Обобщаване на знания за изучени видове изречения, за правилно писане и за
уместна употреба в речта
◆ Наблюдава се таблицата и се допълва
пропуснатото.
◆ Дават се примери за видове изречения и
се обяснява по какво се различават съобщителното и въпросителното изречение (зад. 3).

III. Дейности за усъвършенстване на уменията за разпознаване на видовете изречения, за тяхното създаване и правилно
записване и изговаряне
◆ Подреждат се думи, за да се съставят изречения. Определя се техният вид (зад. 4).
◆ Преобразуват се съобщителни изречения
във въпросителни по образец (зад. 5).
◆ Четат се изреченията и се подреждат в
текст. Определя се какъв вид изречения са
употребени. Озаглавява се текстът (зад. 6).
◆ Преписва се диалог и се допълват пропуснатите препинателни знаци в края
на изреченията (зад. 7).
◆ Преобразуват се въпросителни изречения в съобщителни (зад. 8).
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◆
◆

Съставят се въпросителни изречения
по картини и се отговаря на въпросите.
Учениците работят по двойки (зад. 9).
В Тетрадка № 2 са разработени учебни
задачи, които могат да се използват от
учителя за допълнителна работа:
– определят се употребените видове изречения в съчинение на второкласник и
в собствено съчинение;
– определя се в текст съобщително изречение, което отговаря на въпрос;
– записват се в края на изречения от диалог пропуснати препинателни знаци;
– от въпросителни изречения се образуват съобщителни;

– подреждат се думи в гатанка, чете се
гатанката и се отгатва;
– съставят се изречения по думи и картини;
– допълват се подходящи думи в текст и
се отговаря на въпрос по текста;
– допълва се изречение за край на тек
ста, озаглавява се текстът.
IV. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
◆ Самооценка.
◆ Проверка на тетрадки – зад. 4, 5, 6, 7.
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Тема: Текст
годишен преговор
Цел:
◆ Да се обобщят и актуализират обобщени представи за текста.
◆ Да се усъвършенстват уменията за разбиране и съставяне на различни текстове.
Очаквани резултати
◆ Разграничават изречение и текст.
◆ Свързват заглавието със съдържанието
на текста.
◆ Свързват по смисъл изреченията в текста.
◆ Записват правилно текст.
Опорни знания и умения:
изречение, текст

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Четат се текстовете. Определя се какво
се разказва и описва в тях.
◆ Определя се какъв вид са текстовете
(зад. 1).
II. Дейности за усъвършенстване на умения за разбиране и съставяне на текст
◆ Подреждат се изреченията в текст. Озаглавява се текстът. Обяснява се устно
защо това е текст (зад. 2).
◆ Записва се в тетрадката кои са героите
и думи от текста, които назовават техни
действия. Определят се като части на
речта (зад. 3).

◆
◆
◆
◆
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Чете се текстът и се озаглавява (зад. 4).
Откриват се в текста и се записват думи,
които назовават какво от тялото на кълвача се описва. Сравнява се словесното
описание с картината (зад. 5).
Откриват се в текста и се записват прилагателни имена, с които се назовават
признаци и качества на кълвача (зад. 6).
Избира се верен отговор на въпроса
Защо кълвачът е наречен пъстър?
Обяснява се изборът. Чете се изречението, в което е употребена думата
„пъстър“ (зад. 7).

◆

III. Основни и допълнителни ресурси:
учебник, Тетрадка № 2, електронен вариант

Продължава се описанието на кълвача,
като се използват предложените ключови думи. Учениците пишат няколко
свързани по смисъл изречения.
След това работят по двойки, като сравняват текстовете си и определят по какво си приличат и по какво се различават
(зад. 8).

IV. Обобщаване и оценяване
Самооценка.
Проверка на тетрадки.

◆
◆
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Тема:

Вече знам и мога

Изходящ контрол

контрол

Верни отговори:
Зад. 1. В
Зад. 2. Б
Зад. 3. Б
Зад. 4. обичам, ушия, раста, умия, обяснявам, украсявам
Зад. 5. В
Зад. 6. театър, вятър, съсед, замък
Зад. 7. играя, играем, плувам, учим, участ,
вървим
Зад. 8. Нали ще помогнеш на мама?
Днес ще ходя на кино.
Какъв цвят е твоето палто?
Зад. 9. Над една планинска река имало тясно
мостче. Две козлета се срещнали в средата
на мостчето. Не могли да се разминат. Какво
ли са направили?

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
◆
разпознаване на изучени части на речта;
◆
правилно изговаряне и писане на съществителни и прилагателни имена и
на глаголи;
◆
разпознаване на съобщително и въпросително изречение;
◆
правилно писане в края на изучени видове изречения.
Съдържателни акценти
◆
Откриване на думи, които са еднакви
части на речта (разпознаване на изучени части на речта);
◆
Разпознаване на глаголи в ед.ч.;
◆
Откриване на правилно съгласувани
по род и число прилагателни и съществителни имена;
◆
Откриване и записване на глаголи без
правописни грешки в думи с неударени гласни;
◆
Откриване на правилно записани думи
със звучни съгласни в края;
◆
Разпознаване на правилно записани
съществителни имена с гласна ъ;
◆
Допълване на пропуснати букви в края
на глаголи в 1 л. ед.ч., 1 л. мн.ч. и 3 л.
мн.ч.;
◆
Определяне вида на изреченията и записване на подходящ препинателен
знак в края;
◆
Разграничаване на изречения в текст
по смисъл и правилно означаване на
началото и края на всяко изречение.

Задачи 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Точки

1

1

3

1

3

3

3

4

1

Максимален брой точки: 20
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.

В Тетрадка № 2 се предлагат самостоятелни
работи в два варианта, които могат да се използват допълнително по преценка на учителя.
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Тема: Вече знам и мога № 4
Цел:
Да се установи в каква степен учениците
са овладели:
знания за гласни и съгласни звукове, за
части на речта, за изречение, за техния изговор и правопис;

Вариант 1
умения да ги разпознават и да разграничават изучени езикови явления;
умения да прилагат изучени правописни норми при писане;
умения да употребяват в речта правилно и уместно изучени езикови явления.

Верни отговори
1. диктовка
2. В
3. разхвърлям – хвърлям на различни страни; понасям се – започвам да се движа много
бързо в някаква посока
4. Мая говори ли много тихо?, Говори ли Мая
много тихо?, Много тихо ли говори Мая?
5. Къде отиваш, Мишо?
Мама ме прати до магазина.
Какво ще пазаруваш?
Ще купя хляб и мляко.
6. глаголи: се изпълни, запя
съществителни имена: сърцето, момък,
обич, хубавица
прилагателни имена: красивия, младата
7. ручеи, линии, водолаз, плод
8. вилнеят, берат, затварят, отиват

9. гълъб, здрав, диктовка, сладко, светъл,
бодър, усмивка, замък, танцьор, Панайот
10. малък,пухкав, облак
Текст за диктовка
Пролет иде
Хубавицата пролет иде. Всеки се готви
да я посрещне. Слънцето събужда от сладък сън първите пролетни цветя. Те плахо
показват главичките си и гледат наоколо с
любопитни очички. В миг брезичката разтваря лист след лист. Весел Ручейко запява
щастлив.
По Елин Пелин и Владимир Голев
Текстът съдържа 39 думи с 12 думи за
оценяване на правопис.
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Тема: Вече знам и мога № 4

Верни отговори
1. диктовка
2. Б
3. учудвам се – смайвам се, удивявам се; завъртам се –започвам да се движа в кръг
4. Росица отиде ли на екскурзия?, Отиде ли
Росица на екскурзия?, На екскурзия ли отиде Росица?
5. Какво ще купите?
Узрели ли са ягодите?
Много са сладки.
Тогава ще купя един килограм.
6. глаголи: вървяха, откриха
съществителни имена: братята,
сутрин, вечер, път
прилагателни имена: гладък, кафяв
7. славеи, саксии, кръг, дъжд
8. пишат, растат, постъпват, молят
9. слаб, плод, гледка, гладко, топъл, мокър,
умия, подарък, шофьор, Йордан
10. малък, таралеж, пътеката

Вариант 2

Текст за диктовка
Спи, спи
Ванката запали свещ. В огнището гаснеше последният пламък. Щурчето млъкна
за миг. После покани момчето на разходка.
Ванката се учуди. В стаята беше спряла кола
от синьо стъкло. Качиха се и потеглиха.
Наоколо трептяха звезди. Двурог месец се
мярна.
По Константин Константинов
Текстът съдържа 39 думи с 12 думи за
оценяване на правописа.
Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки

3 1 1 2 2 2 2 2 2 3

Максимален брой точки: 20.
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.
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4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕКСТОВЕ ЗА ДИКТОВКА
Снежен човек
Вали сняг. Йоан и Ясен правят снежен
човек. Слагат му морков за нос и въглени за очи.
Старата тенджера ще му е шапка. Хубав става
този Снежко! В ръката си държи метла. Той ще
пази двора, докато децата са на пързалката.
Щурчо
Има си Щурчо къщурка. Подът е от тревички, стените са от клечици, а покривчето е
листо от репей. Денем щурчето се крие вътре
на хлад. А нощем излиза. Свири в полето на
звездичките и на месечинката. Кани ги на весело хорце.

играят на плажа. Строят замък от пясък.Украсяват го с черупки от миди. Поглеждат морето
и се учудват колко синьо и спокойно е то. Любуват му се.
Шейна

Зима е. Вземам новата си шейна и излизам навън. Долу е езерото. Има дебел лед. Поемам по заледен път. Шейната лети напред като
птица и пее. Искам да бъде бърза и да надмине
всички други шейни.

Пчела и гълъб
Една пчела паднала в езерото. Крилцата ѝ се намокрили и тя започнала да се дави.
От близкото дърво я зърнал един гълъб. Бързо
Приказка за ябълката
Баба Мравка вървяла към мравуняка откъснал с човката си лист и полетял към пчеси. Носела на гръб тежка ябълкова семка. Спъ- лата. Пуснал листа във водата.
Пчеличката се качила на листа. Слънценала се в камъче. А семката се търкулнала по
пътечката. Настъпил я бръмбар. Зарил семка- то изсушило крилцата ѝ и тя отлетяла.
та в земята. След време там поникнало дръвче.
Това ми разказа вятърът за нашата Котка и патици
Седи котката на брега на реката. Глеябълка.
да патиците и ги съветва как да плуват. В миг
брегът се срути и котката падна във водата. Тя
изплашена вика, че потъва. Моли патиците да
Буря
Гъстата гора притъмня. Зададе се я спасят. Те се притичват на помощ. Спасяват
страшна буря. Излезе силен вятър. Огънаха котката. Напомнят ѝ, че като не знае да плува,
се младите дървета. Силна светкавица освети не бива да дава съвети.
небето. Разнесе се далечен гръм. Първите дъжЗащо маймуните бъбрят?
довни капки се сипнаха през листата.
Маймуните обичат да „бъбрят“ помежГр. Угаров
ду си. Те използват различни звуци. Реват,
пръхтят или сумтят, за да съобщят на останаКатеричката и вълкът
Един ден катеричката скачала от клон лите, когато са открили храна. Те свирят силно
на клон и паднала върху един заспал вълк. Той или почукват по стъблата на дърветата, за да
поискал да я изяде. Катеричката се примолила предупредят в случай на опасност. Маймуните
често се поздравяват помежду си, като се преда я пусне.
Вълкът се съгласил, но пожелал да му гръщат и целуват, точно както хората.
Това невероятно ли е?
каже защо всички катерички са винаги весели.
Малката палавница се помолила да се качи на
Гарван и лисица
дървото и тогава да отговори.
Гарван грабнал парче сирене и кацнал
Вълкът я пуснал. Умната катеричка се
покатерила високо на дървото. Казала на въл- на едно дърво. Видяла го една лисица и спряла
ка, че те не са весели, защото са лоши и правят под дървото. Започнала да го хвали, че е едър
и красив. Казала му, че вероятно има и хубав
зло на другите.
глас. Гарванът се подлъгал и гракнал с пълно
гърло. Изпуснал сиренето. Лисицата се спусНа плажа
Дойде месец юли. Ярко слънце грее. нала и го грабнала.
Фильо, Йордан и Валя са на морския бряг. Те
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Баба Матилда
Баба Матилда пое към съседния град.
Пътят бе дълъг и уморителен. Тя взе под наем
за три дни удобни обувки.
Тръгна, но започна често да се спира за
почивка. На един завой я настигна непознат
колар. Той караше кола, теглена от здрав, пъргав кон. Непознатият мъж се загледа в бавния
вървеж на жената. Предложи ѝ да я откара до
града.
По Димитър Пантелеев
Славейчето
Славейчето се втурна към кладенчето и
намери гроздовите зърна. Зарадва се и размаха
криле. Грабна ги лакомо с човка и литна назад.
Когато мина край жилището на мравката, то
пусна пред вратата ѝ едното зърно. Другото
отнесе на болната си майка.
По Ангел Каралийчев, „Есенна приказка”

Училището зове
Цяла нощ валя проливен дъжд. Бурята
върлуваше в гората и огъваше дърветата. В колибата беше тъмно. Мишо слушаше грохота на
стихията, но мисълта му беше долу в новото
бяло училище.
Когато сутринта се събуди, вятърът
беше очистил небето. Планината грееше окъпана и млада. Започваше новата учебна година.
По Ангел Каралийчев
Когато скрежът се топи
Ние се събудихме в едно слънчево утро.
Снегът святкаше. Някъде беше синкав, а на
други места беше виолетов. Горите бяха накичени с ледени кристалчета и скреж по всяко
клонче и също блестяха. Смълчана и тиха стоеше гората. Боеше се да не събори своя накит.
По Емилиян Станев

Грозното пате
Изведнъж грозното пате разбра, че криРибката, която търсеше водата
Имаше някога една малка рибка. Тя лете му се разперват. Те зашумяха силно и го
плуваше близо до брега на дълбока река. Ко- отнесоха напред. Патето се отзова в голяма
гато разбра, че водата е важно нещо, тя тръгна градина. Ябълковите дървета бяха отрупани с
да я търси. Намери я, когато една мъдра риба цвят.
Неочаквано то видя един прекрасен бял
ѝ обясни, че водата е около нея. И винаги ще
лебед и се спусна към него. Очакваше отново
бъде така.
По Еврейска народна приказка подигравки, но като погледна във водата видя
не грозно пате, а красив лебед. Лебедите с радост го посрещнаха.
Орехчето
По Ханс К. Андерсен
Веднъж орелът попаднал във въжена
примка. Събрали се всички птици на съвет.
Орехчето предложило много умно решение. Лястовички
Под стряхата на моя прозорец има лясПтиците го приели и почнали една по една да
кълват въжето. То се разнищило и се прекъс- товиче гнездо. Там живеят две лястовички. Те
са мои съседки. Цяло лято долитаха през отвонало. Орелът бил спасен.
По Ран Босилек рения прозорец в стаята ми. Чуруликаха весело или тъжно. Кацаха на книгите и излитаха.
Кoгaто стана студено, затворих прозоВечер
Слънцето залязва и вятърът си е оти- реца. Лястовичките пак дойдоха. Моите съседшъл. Нивите вече не шумят, защото им се спи. ки удариха два пъти по стъклото и отлетяха.
Обичам този миг, когато нощта пъди деня. То- На другия ден не се появиха. Вероятно искаха
гава щурците започват да пеят. А пътят не се да се сбогуват с мене.
По Елин Пелин
вижда, защото тъмното пълзи по него.
По Дора Габе
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5. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНО РЕЧЕВИТЕ УМЕНИЯ

Тема:

Чета и пиша

нови знания
Цел:
◆ Овладява се значението на понятията
пишещ и четящ.
◆ Развиват се първоначални комуникативни умения за създаване на текстове
според ситуацията на общуване.
Очаквани резултати:
Разпознава комуникативните роли в ситуациите на общуване.
Опорни знания и умения:
четящ, пишещ

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Мотивира се работата, като вниманието
на учениците се насочва към темата на
урока чрез зад. 1 и зад. 2.
II. Формиране на комуникативноречеви
умения
◆ Разглежда се в рубриката представянето
на понятията четящ и пишещ.
◆ Въвеждането на понятията се обвързва
с илюстрациите.
◆ Коментира се разликата между писмено
и устно общуване.
◆ Четат се изреченията, като се разпознава техният смисъл и се редактират според целта на изказването (зад. 3).
◆ Извлича се информация от текст и се
разпознават ролите на пишещ и четящ
в текста (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
При разпознаване на комуникативните роли четящ и пишещ може да се използват зад. 1 и зад. 4 от Тетрадка № 3 по
български език.
◆ При развиване на умения за създаване
на текст с оглед на ситуацията на общуване може да се използват зад. 2 и зад. 3
от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Може да се използва зад. 2 от Тетрадка
№ 3 по български език.

◆
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Тема:

Чета и пиша
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят и разширят понятията
за комуникативните роли четящ и пишещ.
◆ Да се овладеят умения за съставяне на
текст според ситуацията на общуване.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава фигурите четящ и пишещ в
процеса на общуване.
◆ Създава текстове в ролята на пишещ.
Опорни знания и умения:
комуникативни роли четящ и пишещ

Структура на урока:

III. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При актуализиране на комуникативните роли четящ и пишещ може да се използват зад. 5 и зад. 7 от Тетрадка № 3 по
български език.
◆ При актуализиране на знанията за ситуацията на общуване може да се използва зад. 6 от Тетрадка № 3 по български
език.
IV. Обобщаване и оценяване
Може да се използва зад. 5 от Тетрадка
№ 3 по български език.

I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Актуализира се понятието за комуникативни роли чрез зад. 1.
II. Развиване на комуникативноречеви
умения
◆ Разпознава се ситуацията на общуване
в текст (зад. 2).
◆ Създава се текст според ситуацията на
общуване (зад. 3 и зад. 4).
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Тема:

Говоря и слушам

нови знания
Цел:
◆ Овладява се значението на понятията
говорител и слушател.
◆ Развиване на комуникативни умения за
създаване на устни и писмени текстове
според ситуацията на общуване.
Очаквани резултати:
Разпознава комуникативните роли в ситуациите на общуване.
Опорни знания и умения:
говорител, слушател

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Въвеждането в темата на урока се реализира чрез насочване на вниманието
на ученика към работа с художествен
текст и откриване на героите, които са
събеседници в него (зад.1 и зад. 2).
II. Формиране на комуникативноречеви
умения
◆ Разглежда се в рубриката представянето
на понятията говорител, слушател, събеседници.
◆ Въвеждането на понятията се обвързва
с илюстрациите.
◆ Коментират се особеностите на устното
общуване.
◆ Чете се текст, в който се разпознават ролите на участниците в общуването (зад.
3).
◆ Анализират се ситуации на общуване и
се определят участниците в тях (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
При разпознаване на комуникативните роли говорител и слушател може да
се използват зад.1, зад. 2 и зад. 3 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 3 от
Тетрадка № 3 по български език.
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Тема:

Говоря и слушам
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят и разширят понятията
за комуникативните роли говорител и
слушател.
◆ Да се овладеят умения за разпознаване
на ролите на участниците в ситуациите
на общуване.
Очаквани резултати:
◆ Разпознава ролите говорител и слушател в процеса на общуване.
◆ Създава устни текстове според ситуацията на общуване.
Опорни знания и умения:
комуникативни роли, говорител, слушател

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
1. Актуализира се понятието за комуникативни роли и се определят особеностите на общуването (зад. 1).
II. Развиване на комуникативноречеви
умения
◆ Разпознава се значението на смислени и
точни изказвания в процеса на устното
общуване (зад.2).
◆ Създават се устни текстове според ситуацията на общуване и ролята на участниците в тях (зад. 3 и зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
◆ При актуализиране на комуникативните роли говорител и слушател може да
се използват зад. 4 и зад. 6 от Тетрадка
№ 3 по български език.
◆ При разпознаване на значението на
създаване на ясни и точни изказвания
може да се използва зад. 5 от Тетрадка
№ 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 4,
зад. 5 и зад. 6 от Тетрадка № 3 по български език.
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Тема:

Общувам

нови знания
Цел:
◆ Разпознава ролята на участниците в общуването.
◆ Разграничава пряко от непряко общуване.
Очаквани резултати:
Разбира особеностите на прякото и непрякото общуване.
Опорни знания и умения:
пряко общуване, непряко общуване

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Актуализират се знанията за ролите на
говорител и слушател чрез работа върху
художествен текст (зад. 1 и зад. 2).
II. Формиране на комуникативноречеви
умения
◆ Разглежда се в рубриката представянето
на понятията пряко общуване и непряко
общуване.
◆ Коментират се особеностите на прякото
и непрякото общуване.
◆ Определя се видът на общуването според представени ситуации (зад. 3).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
При разпознаване на видовете общуване може да се използват зад. 1 и зад. 4 от
Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 2 от
Тетрадка №3 по български език.
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Тема:

Общувам
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири понятието за
видовете общуване.
◆ Да се овладеят умения за разпознаване
на прякото и непрякото общуване и ролите на участниците в него.
Очаквани резултати:
◆ Разграничава пряко от непряко общуване.
◆ Създава текстове според вида на общуването.
Опорни знания и умения:
пряко общуване, непряко общуване

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Актуализира се понятието за пряко и
непряко общуване чрез създаване на
устен текст и определяне на вида на общуването и участниците в него (зад. 1).
II. Развиване на комуникативноречеви
умения
◆ Осмислят се ролите на участниците в общуването и чрез допълнителни въпроси.
Вниманието се насочва към разпознаване на вида на общуването (зад. 2).
◆ Анализира се ситуацията на общуване и
се определят участниците в нея (зад. 3).

◆

Разширяват се знанията за видовете общуване, като се осмислят средствата за
реализиране на пряко или непряко общуване (зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
При актуализиране на видовете общуване може да се използват зад. 5 и зад. 7
от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 6 от
Тетрадка № 3 по български език.
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Тема:

Пиша поздравителна картичка

нови знания
Цел:
◆ Създава поздравителна картичка според целта на общуването.
◆ Разпознава в кои ситуации е уместно
създаването на поздравителна картичка.
Очаквани резултати:
Пише поздравителна картичка по различни поводи.
Опорни знания и умения:
поздравителна картичка

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Чете се художественият текст и се определят целта на неговото създаване, коментираният в него празник, отправените благопожеланията (зад. 1 и зад. 2).
II. Формиране на умения за създаване на
текст
◆ Разглежда се в рубриката представянето
на поздравителната картичка като тип
текст.
◆ Определят се примерни ситуации, в които се създава поздравителна картичка.
◆ Проследява се примерна поздравителна
картичка и се определя към кого е адресирана, по какъв повод е създадена, какви са пожеланията в нея (зад. 3).

◆

Създава се поздравителна картичка по
опори, като се осмислят поводът и адресантът (зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
При създаване на поздравителна картичка може да се използват зад. 1, зад.
2 и зад. 3 от Тетрадка № 3 по български
език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 3 от
Тетрадка № 3 по български език.
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Тема:

Пиша поздравителна картичка
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири понятието
за поздравителната картичка като тип
текст.
◆ Да се овладеят умения за създаване на
поздравителна картичка.
Очаквани резултати:
◆ Създава поздравителна картичка по
различни поводи.
◆ Разбира особеностите на поздравителната картичка.
Опорни знания и умения:
текст, поздравителна картичка

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Актуализират се знанията за поздравителна картичка, като се обвързва пожелание с определен повод чрез визуална
опора (зад. 1).
II. Развиване на умения за създаване на
текст
◆ Осмисля се значението на благопожелания по определен повод (зад. 2).
◆ Разширяват се знанията за поздравителна картичка чрез откриване на грешки в
примерна такава (зад. 3).

◆

Развиват се уменията за създаване на
поздравителна картичка (зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
При развиване на уменията за създаване на поздравителна картичка може да
се използва зад. 4 от Тетрадка № 3 по
български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 5 от
Тетрадка № 3 по български език.

153

Тема:

Разговарям учтиво

нови знания
Цел:
Да се овладее употребата на думи и изрази за учтивост в различни комуникативни ситуации – когато се поздравява,
когато се изразява молба или извинение
или когато се благодари.
Очаквани резултати:
овладяват се речеви стратегии за участие в устно общуване; употребяват се
уместно думи за учтивост в различни
комуникативни ситуации.
Опорни знания и умения:
думи и изрази за учтивост, комуникативна ситуация
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата.
◆ Чете се текстът.
◆ Проверява се разбирането на текста,
като се разглеждат подчертаните думи и
се коментира коя от тях при какъв случай се употребява (зад. 1).
◆ Актуализират се знанията за учтиво речево изразяване при общуване.
II. Формиране на комуникативноречеви
умения
◆ Четат се поздравите и думите за учтивост.
◆ Чете се обяснението за нуждата от употреба на думи за учтивост при общуването.
◆ Съставят се и се изиграват диалози, в
които са вплетени реплики с поздрави и
думи за учтивост според комуникативната ситуация, изобразена на картините
(зад. 2).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
При овладяването на думите за учтивост и уместната им употреба да се използват зад. 1, зад. 2 и зад. 4 от Тетрадка
№ 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 2.
Устна оценка от учителя.
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Тема:

Разговарям учтиво
упражнение
Цел:
Да се овладее употребата на думи и изрази за учтивост в различни комуникативни ситуации.
Очаквани резултати:
◆ Овладяват се речеви стратегии за участие в устно общуване.
◆ Употребяват се уместно думи за учтивост в различни комуникативни ситуации.
Опорни знания и умения:
думи и изрази за учтивост, общуване

◆

Редактира се текст, като се използват
думи и изрази за учтивост (зад. 4).
◆ Съчиняват се диалози съгласно комуникативни ситуации, показани на картини. Определя се кои са употребените
думи за учтивост (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка №3 по
български език, електронен вариант
◆ При представянето на видове речево поведение може да се използват зад. 3 и зад.
5 от Тетрадка № 3 по български език.
◆ За конструиране на учтиви фрази може
да се използва зад. 8 от Тетрадка № 3 по
български език.
◆ За конструиране на диалози може да се
използват зад. 8 и зад. 9 от Тетрадка № 3
по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5 от
учебника; извършва се самооценка.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Разглеждат се картини и се определя
според речевата ситуация кой от героите моли и кой не иска да изпълни молбата му (зад. 1).
II. Развиване на комуникативноречеви
умения
◆ Анализира се речевото поведение на
участниците в общуването според репликите в представените диалози (зад. 1
и зад. 2).
◆ Свързват се думи в изречения за получаване на учтива фраза според целта на
общуването ( зад. 3).
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Тема:

Преразказвам

нови знания
Цел:
◆ Да се осмисли преразказването като комуникативна дейност.
◆ Да се разберат смисловите и логическите връзки между текста и неговия преразказ.
◆ Да се актуализира алгоритъмът за създаването на преразказ.
Очаквани резултати:
◆ Създава репродуктивен текст, като запазва героите и сюжета, без да се отклонява от основното действие в текста.
◆ Разпознава приликите и различията
между оригиналния текст и текста на
преразказа.
◆ Създава устен преразказ.
Опорни знания и умения:
◆ Разбира на емпирично равнище разликата в думите разказвам, чета и преразказвам.
◆ Има усет за причинно-следствена връзка и може да проследи сюжетната линия
на художествения текст.
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения.
◆ Чете се текстът на приказката, за да се
мотивира работата по темата.
◆ Проверява се разбирането на текста,
като се разглежда илюстрацията и се
конкретизира за кой момент от приказката се отнася и се определят героите в
текста (зад. 1).
II. Формиране на комуникативноречеви
умения за създаване на устен преразказ
◆ Разяснява се какво представлява преразказът като тип репродуктивен текст.
◆ Четат се последователните стъпки на
алгоритъма за подготовка и създаване
на преразказ.
◆ Показва се разбиране на текста, като се
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отговаря на въпроси и се усвояват на
практика стъпките за създаване на преразказ (зад. 2).
◆ Чрез подборно четене се отговаря на
въпросите за изпълнение на стъпка 2 от
алгоритъма за подготовката за преразказ (зад. 4).
◆ Подборно четене за откриване на епизоди и за извличане на съществена информация от текста (зад. 4 и зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
За разбиране на смисъла на основния
текст може да се използва зад. 2 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Устна оценка от учителя.

Тема:

Преразказвам
упражнение
Цел:
◆ Да се овладеят умения за създаване на
устен преразказ.
◆ Да се разберат смисловите и логическите връзки между текста и неговия преразказ.
◆ Да се овладее алгоритъмът за създаването на преразказ.
Очаквани резултати:
◆ Създава устен преразказ.
◆ Редактира устен преразказ.
Опорни знания и умения:
◆ Познава същността на преразказа.
◆ Владее първоначални умения за създаване на преразказ.

с цел откриване и редактиране на неточности при преразказването (зад. 3).
◆ Прочита се преразказът, като се редактират смисловите неточности в него (зад. 4).
◆ Създава се собствен устен преразказ
(зад. 5).
◆ От Тетрадка № 3 за самостоятелна работа
може да се възложат зад. 4 (за добавяне
на липсващи думи в текста на преразказаната приказка) и зад. 5 (за редактиране
на правописни и стилистични грешки в
преразказания текст на приказката).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
При работа върху епизодите в приказката може да се използват зад. 3 и зад. 4
от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5 и
зад. 6 от Тетрадка № 3 по български език.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Припомнят се особеностите на преразказа и алгоритъмът за неговото създаване.
II. Развиване на комуникативноречеви
умения за създаване на устен преразказ
◆ Чрез разглеждане на илюстрациите нагледно се проследява сюжетът на приказката и се мотивира работата по темата,
като се обвързват визуална и словесна
опора (зад.1).
◆ Чрез подборно четене се откриват в текста изречения, които се отнасят към
всеки от епизодите (зад. 2).
◆ Преразказва се приказката във верижка
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Тема:

Съчинявам по серия от картини

упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да съчиняват повествователен текст по серия от картини.
◆ Да се актуализират и приложат основни
представи за съчинението по серия от
картини, овладени в първи клас.
Очаквани резултати:
Учениците съчиняват писмено кратък
повествователен текст по серия от картини с помощта на въпроси.
Опорни знания и умения:
серия от картини, герои и техни постъпки, съчинение

II. Дейности за подготовка на съчиняването на повествователен текст по серия от
картини и за неговото писане
Първи час, учебник по български език:
◆ Разглеждат се последователно картините от серията. Четат се изреченията и
се съотнасят към съответната картина.
(зад. 1).
◆ Определят се героите и се записват техни имена. (зад. 2).
◆ Отговаря се на въпроса Къде се срещат
жабата и щъркелът? Записват се ключови думи, с които се назовава мястото
на срещата между героите (зад. 3).
◆ Устно се отговаря на въпроса Защо щъркелът е заплаха за жабата? (зад. 4).

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения.
За мотивация могат да се използват:
а) гатанки:
Хора, гледайте един африканец на комин!
Чука, трака там до здрач, а не е коминочистач.
(Янаки Петров)
Като дойде лятото, ква-ква! – квака в
блатото...
Няма ли си работа, та все квака
..................... .
(Тома Бинчев)
б) оцветяване на скрити картини за откриване на образите на жабата и на щъркела
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◆

◆
◆

◆
◆
◆

Подреждат се изреченията в последователността, в която трябва да се изпълнят дейностите за създаване на съчинението, и се записват (зад. 11).
◆ Устно се разказва историята по картините (зад. 12).
Втори час, Тетрадка № 3 по български
език:
◆ Учениците се подготвят да напишат съчинението:
а) Подбират се и се записват в таблицата
подходящи думи за всяка картина, които
показват какво прави щъркелът (зад. 1).
б) Разпределят се в таблицата думи, които назовават постъпки на жабата във
всяка от картините в серията (зад. 2).
в) Записват се изречения за най-важното във всяка картина от серията (зад. 3).
г) Четат се дадените въпроси и устно се
отговаря на всеки от тях.
д) Колективно се съставя отговорът на
първия въпрос и се записва под диктовка.
е)Учениците записват самостоятелно
отговорите на останалите въпроси.

Съотнася се въпросът Как жабата се избавя от бедата? към картина от серията. Разказва се устно по картината (зад.
5).
Прави се избор на подходящи думи за
назоваване на действията на жабата, когато се спасява от бедата. Подреждат се
според последователността на действията и се съставят писмено изречения с
тях (зад. 6).
Разказва се устно как завършва злополучната среща (зад. 7).
Избира се верен отговор на въпросите
(зад. 8 и 9).
Обсъждат се предложения за озаглавяване на съчинението (зад. 10).
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Тема:

Правя поправка на съчинение
по серия от картини

упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да откриват, разбират и
поправят допуснати съдържателни и
правописни грешки в самостоятелно
написан текст.
◆ Да се усъвършенстват уменията за самопроверка и самооценка.
Очаквани резултати:
С помощта на учителя учениците откриват и поправят допуснати съдържателни и правописни грешки.
Опорни знания и умения:
текст и съдържание на текста, изучени
правописни норми

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Учениците подчертават в тетрадките си
думите, които са имена на героите. Определят какви съществителни имена са
и как се пишат. Установяват дали правилно са ги записали.
II. Дейности за откриване, разбиране и
поправяне на допуснати съдържателни и
правописни грешки
◆ Учениците четат в своите съчинения
изреченията, които се отнасят към първата картина. Сравняват ги с картината.
Сравняват се изреченията на няколко
ученици. Открива се дали е пропуснато

◆
◆
◆
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да се съобщи нещо важно. Поправят се
устно изречения, като се допълват подходящи думи (зад. 1).
По този начин се работи със съдържанието на съчиненията по втората и по
третата картина (зад. 2).
Учениците четат своите съчинения на
съучениците си и отговарят на въпроси,
които те им задават (зад. 3).
Всяко дете наблюдава как е написало началото и края на изреченията в текста.
Четат се изречения от текста и се обяс-

◆

◆

нява как са записани. Учениците, които
са допуснали грешки, преписват правилно изреченията. Учениците, които
не са допуснали грешки, отговарят писмено на въпроса Каква е жабата? (зад. 4).
На дъската са записани правилно думи,
в които са допуснати правописни грешки. Учениците ги откриват и подчертават в своите съчинения /ако са ги употребили/. Определят за всяка дума дали
са допуснали правописна грешка и правят поправка (зад. 5).
Учениците избират знак за самооценка
и обясняват своя избор.
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Тема:

Описвам предмет

нови знания
Цел:
◆ Да се представят особеностите на устното описание на предмет.
◆ Да се овладеят уменията за създаване на
писмено описание на предмет.
Очаквани резултати:
◆ Умеят да създават кратко писмено описание на наблюдаван предмет.
◆ Развиват умения за редактиране на
собствен текст.
Опорни знания и умения:
текст, текст описание, описание на предмет
Актуализиране на знания и умения:
Актуализират се знанията за създаване на
свързан текст.
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Чрез текста в началото на урока се мотивира работата по темата и се актуализират знанията за устно описание.
◆ Чрез подборно четене се проверява се
разбирането на текста, като се откриват думи, които представят качества на
предмета (зад. 1).
II. Формиране на умения за създаване на
текст описание
◆ Проследява се в рубриката същността
на описанието като тип текст и речева
дейност.
◆ Проследява се алгоритъмът за създаване на описание.
◆ Избира се подходящо заглавие на описанието (зад. 2).
◆ Извлича се съществена информация от
описанието, като се отговаря на въпроси (зад. 3).

◆

Съпоставя се описанието от задачата с
описанието от образеца, като се разпознават смисловите неточности (зад. 4).
◆ Преписва се описанието, като се допълват в него думи за цвят и форма, за да
се постави акцент върху основните качества и признаци, които описанието
разкрива (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант.
IV. Обобщаване и оценяване
Изпълнява се зад. 5. от учебника по български език.
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Тема:

Описвам предмет
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърдят знанията и уменията за
създаване на писмено описание на предмет.
◆ Да се развиват умения за създаване на
писмено описание на наблюдаван предмет.
Очаквани резултати:
Овладява техники за създаване на писмено
описание на наблюдаван предмет.
Опорни знания и умения:
текст, текст описание, описание на предмет
Актуализиране на знания и умения:
Актуализират се знанията за понятието описание на предмет.

◆

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения.
Мотивира се работата по темата и се актуализират знанията и уменията за писмено описание (зад. 1).
II. Дейности за развиване на умения за създаване на писмено описание на предмет.
◆ Използват се посочените помощни думи,
за да се съставят изречения – опора за
създаване на текст описание (зад. 1).
◆ Всеки ученик наблюдава своята ученическа чанта и я описва, като записва в
тетрадката си думи и изрази, с които отговаря на поставените въпроси (зад. 2).
◆ Записват се подходящи думи за създаване на описание на предмет, като се използват въпросите вдясно (зад. 3).
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Създава се описание на предмет и се
озаглавява (зад. 4).
◆ Прочита се описанието и се редактира, ако
в него са допуснати неточности (зад. 5).
◆ Учениците, които не са допуснали грешки, създават друго описание на предмет
по избор (зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант.
В рамките на урока за упражнение следва да се използва разработката в Тетрадка № 3 по български език.
При представянето на качествата и признаците на предмета да се използва зад.
1 от Тетрадка № 3, тъй като се дава възможност да бъде записана и систематизирана търсената информация.
За откриване на думи, които помагат да
се избегнат повторенията в текста, да се
използва зад. 3 от Тетрадка № 3.
Като част от речниковата работа може да се
използва зад. 4 от Тетрадка № 3, която дава
възможност за практикуване и приложение на думи с правописни особености.
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се създаденото описание.

Тема:

Правя поправка на описание на предмет

упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да откриват, разбират и
поправят допуснати съдържателни и
правописни грешки в текст описание на
предмет.
◆ Да се усъвършенстват уменията за самопроверка и самооценка.
Очаквани резултати:
С помощта на учителя учениците откриват и поправят допуснати съдържателни и правописни грешки в текст
описание на предмет.
Опорни знания и умения:
описание на предмет, съдържание на описанието, изучени правописни норми

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Учениците четат своите съчинения. Определят изречение, с което са изразили своето отношение към описвания предмет.
II. Дейности за откриване, разбиране и
поправяне на допуснати съдържателни и
правописни грешки
◆ В описанията се подчертават прилагателни имена, с които се представят форма, цвят и големина на предмета (зад. 1).
◆ Учениците, които са направили пропуски, съставят писмено изречения за
съответния признак на предмета. Останалите второкласници съставят допълнително изречение за признак (зад. 2).

◆

◆
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Припомня се как се пишат изреченията
в текста. Всяко дете оцветява началото
и края на всяко изречение в своя текст
и прави извод дали е допуснало грешки
(зад. 3).
Поправят се допуснати правописни
грешки:
а) Всеки открива думи със звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни в собствения текст. (При проверката
учителят може да ги подчертае.) Коментира се правописът и се прави проверка
чрез дума (зад. 4).

б) Под диктовка се пишат неправилно
написани прилагателни имена и думи,
чийто правопис не може да се провери с
дума. Коментира се правописът. Учениците определят правилно ли са написали тези думи (зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
Тетрадка № 3 по български език, електронен
вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците избират знак за самооценка
и обясняват своя избор.
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Тема:

Съчинявам приказка по дадено начало

нови знания
Цел:
◆ Развива умения за устно създаване на
приказка по дадено начало.
◆ Развива умения за структуриране на
текст
Очаквани резултати:
◆ Създава устно приказка по дадено начало.
◆ Развива умения за създаване на текст по
опора.
Опорни знания и умения:
текст, приказка, приказка по дадено начало
Актуализиране на знания и умения:
Актуализират се знанията за създаване на
свързан текст.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Прочита се даденото начало.
◆ Определя се каква е случката и кои са
героите в нея.
II. Формиране на умения за създаване на
приказка по дадено начало
◆ Проследява се в рубриката същността
на приказката по дадено начало.
◆ Проследява се алгоритмът за създаване
на приказка по дадено начало.
◆ Извлича се съществена информация
от даденото начало, като се отговаря на
въпроси (зад. 1).
◆ Измислят се продължението и краят на
приказката по опорни въпроси и при
следване на алгоритъма (зад. 2).

◆

Подреждат се епизодите в приказката,
като се записват в тетрадката (зад. 3).
◆ Избира се заглавие на приказката, което
се записва в тетрадката (зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант.
IV. Обобщаване и оценяване
Дава се устна качествена оценка от учителя.
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Тема:

Съчинявам приказка по дадено начало
упражнение
Цел:
◆ Развива умения за устно създаване на
приказка по дадено начало.
◆ Развива умения за структуриране на
текст.
Очаквани резултати:
◆ Създава устно приказка по дадено начало.
◆ Развива умения за създаване на текст по
опора.
Опорни знания и умения:
текст, приказка, приказка по дадено начало
Актуализиране на знания и умения:
◆ Актуализират се знанията за създаване
на приказка по дадено начало.
◆ Припомня се алгоритъмът за създаване
на приказка по дадено начало.

◆

Преписва се предложеното продължение на приказката, като се допълват
подходящи думи (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант.
◆ При определяне на случката и героите в
даденото начало да се работи със зад. 1
от Тетрадка № 3 по български език.
◆ При определяне на епизодите в приказката може да се използва зад. 2 от Тетрадка № 3 по български език, в която се
съдържат допълнителни опори.
◆ За характеризиране на героите може да
се използва зад. 3 от Тетрадка № 3 по
български език.
◆ За овладяване на умения за избягване на
лексикални повторения може да се използва зад. 7 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Дава се устна качествена оценка от учителя; осъществява се самооценка; проследява се изпълнението на зад. 6 от Тетрадка № 3 по български език.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Припомня се даденото начало на приказката.
II. Формиране на умения за създаване на
приказка по дадено начало
◆ Прочита се даденото начало на приказката от урока за нови знания, като се добавят нови герои по избор (зад. 1).
◆ Измисля се продължение на приказката,
като се отговаря на поставени въпроси
(зад. 2).
◆ Измисля се краят на приказката, като се
избира възможен финал (зад. 3).
◆ Определят се епизодите в приказката и
се озаглавяват (зад. 4).
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Тема:

Описвам животно

нови знания
Цел:
◆ Да се представят особеностите на устното и писменото описание на животно.
◆ Да се овладеят умения за писмено описание на животно.
Очаквани резултати:
◆ Овладява умения за писмено описание
на животно.
◆ Развива умения за създаване на текст.
Опорни знания и умения:
◆ Познава понятието описание и особеностите на текст описание.
◆ Открива признаци и качества на описван предмет.
Актуализиране на знания и умения: Актуализират се знанията за понятието описание.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Чрез текста в началото на урока се мотивира работата по темата и се актуализират знанията за устно описание.
◆ Проверява се разбирането на текста
(зад. 1).
II. Формиране на умения за създаване на
описание на животно
◆ Проследява се посочената в рубриката информация за същността на текста
описание на животно.
◆ Проследява се алгоритъмът за създаване на описание на животно.

◆

Вниманието се насочва към заглавието
на текста, за да се представи ключовата
дума в описанието (зад. 2).
◆ Откриват се признаци и качества на животно, като се наблюдава снимката (зад. 3).
◆ Откриват се в основния текст думи и
изрази, които описват щъркела, като се
работи по опора (зад. 4.).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 5.
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Тема:

Описвам животно
упражнение
Цел:
◆ Да се овладеят умения за писмено описание на животно.
Очаквани резултати:
◆ Създава умения за писмено описание на
животно.
◆ Развива умения за създаване на текст.
Опорни знания и умения:
◆ Познава понятието описание и особеностите на текст описание.
◆ Откриват признаци и качества на описван предмет.
Актуализиране на знания и умения:
◆ Актуализират се знанията за понятието
описание.
◆ Припомня се алгоритъмът за създаване
на описание на животно.

нието с рубриката избор (зад. 4).
Създава се описанието на животно (зад. 5).
Редактира се описанието или се създава
ново, като се описва животно по избор
(зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
При определянето на признаците на
наблюдавания от снимката петел може
да се работи със зад. 1 от Тетрадка № 3
по български език.
Озаглавява се описанието, като се изпълнява зад. 2 от Тетрадка № 3 по български език.
Избират се думи, които могат да послужат за избягване на лексикалните повторения, като се изпълнява зад. 3 от Тетрадка № 3 по български език.
Извършва се речникова работа чрез зад.
№ 5 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се създаденият писмен текст.

◆
◆

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Чрез илюстрацията и гатанката се мотивира работата по темата и се актуализират знанията и уменията за писмено
описание на животно (зад. 1).
II. Дейности за развиване на знания и
умения за създаване на писмено описание
на животно
◆ Озаглавява се описанието на животно и
се записва в тетрадката (зад. 2).
◆ Наблюдава се илюстрацията на петела,
като се записва в тетрадките думи и изрази, които отговарят на поставените
въпроси. Като помощ се използва колоната вдясно (зад. 3).
◆ Определят се думи и изрази за описа-
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Тема:

Правя поправка на описанието на животно

упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да откриват, разбират и
поправят допуснати съдържателни и
правописни грешки в текст описание на
животно.
◆ Да се усъвършенстват уменията за самопроверка и самооценка.
Очаквани резултати:
С помощта на учителя учениците откриват и
поправят допуснати съдържателни и правописни грешки в текст описание на животно.
Опорни знания и умения:
описание на животно, съдържание на описанието, изучени правописни норми

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Открива се изречението, в което пишещият се е отклонил от описанието на
петела. Чете се изречението, което доказва това (зад. 1).
II. Дейности за откриване, разбиране и
поправяне на допуснати съдържателни и
правописни грешки
◆ Четат се последователно двата текста.
Открива се в кой от тях думата петел

◆
◆
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се употребява в две съседни изречения.
Открива се коя дума замества думата
петел в другия текст (зад. 2).
Четат се и се сравняват двете изречения.
Определя се кое от тях е ясно по смисъл.
Обяснява се кое е неправилно в другото
изречение (зад. 3).
Наблюдава се картината. Записват се
думи, които назовават части от тялото на петела. Всяко дете открива в своя
текст изречения, в които са употребени
тези думи. Съставят се изречения с пропуснатите думи.(зад. 4).

◆
◆

◆

Всяко дете оцветява в своя текст едно
съобщително изречение. То се преобразува във въпросително. Четат се изреченията с подходящ глас (зад. 5).
Преписват се от описанията употребени
думи без ударение. Колективно на дъската се поправят сгрешени думи, чийто
правопис се проверява в правописен
речник (зад. 6).
Диференцира се работата на учениците:
записват правилно поправеното описание или съчиняват ново описание на
животно по избор.

III. Ресурси (основни и допълнителни):
Тетрадка № 3 по български език, електронен
вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците избират знак за самооценка
и обясняват своя избор.
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Тема:

Съчинявам приказка с познат герой

нови знания
Цел:
◆ Развива умения за устно съчиняване на
приказка с познат герой.
◆ Развива умения за структуриране на
текст.
Очаквани резултати:
◆ Съчинява устно приказка с познат герой.
◆ Развива умения за създаване на текст по
опора.
Опорни знания и умения:
текст, приказка, приказка с познат герой
Актуализиране на знания и умения:
Актуализират се знанията за съчиняване на
приказка.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Разглежда се илюстрацията.
◆ Описва се героинята по илюстрацията,
като си избират подходящи думи, с които се създават изречения (зад. 1).
II. Формиране на умения за създаване на
приказка с познат герой
◆ Проследява се в рубриката как се съчинява приказка с познат герой.
◆ Проследява се алгоритъмът за създаване на приказка с познат герой.
◆ Съчинява се приказка с познат герой,
като се използва илюстрацията (зад. 2).

◆

Добавят се нови моменти в случката, като
се използва рубриката Избор (зад. 3).
◆ Подреждат се епизодите в приказката
(зад. 4.).
◆ Измисля се заглавие на приказката (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Дава се устна качествена оценка от учителя.
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Тема:

Съчинявам приказка с познат герой
упражнение
Цел:
◆ Развива умения за устно създаване на
приказка с познат герой.
◆ Развива умения за създаване на текст.
Очаквани резултати:
◆ Съчинява устно приказка с познат герой.
◆ Развива умения за съчиняване на текст
по опора.
Опорни знания и умения:
текст, приказка, приказка с познат герой
Актуализиране на знания и умения:
◆ Актуализират се знанията за създаване
на приказка с познат герой.
◆ Припомня се алгоритъмът за създаване
на приказка с познат герой.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Припомня се даденото начало на приказката.
II. Формиране на умения за създаване на
приказка с познат герой
◆ Съчинява се нова приказка с герой Снежанка, като се избира мястото на случката (зад. 1).
◆ Измисля се продължение на приказката,
като се отговаря на поставени въпроси
и се използва рубриката избор (зад. 2).
◆ Измисля се краят на приказката, като се
избира възможен финал чрез допълване
на изречения (зад. 3).

◆

Подреждат се епизодите в приказката
(зад. 4).
◆ Озаглавява се приказката (зад. 5).
◆ Разказва се устно приказката (зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант.
При съчиняването на продължението и
края на приказката да се работи със зад.
1, зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Дава се устна качествена оценка от учителя; осъществява се самооценка.
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Тема:

Описвам растение

нови знания
Цел:
◆ Да се представят особеностите на устното и писменото описание на растение.
◆ Да се овладеят умения за писмено описание на растение.
Очаквани резултати:
◆ Създава умения за писмено описание на
растение.
◆ Развива умения за създаване на текст
описание.
Опорни знания и умения:
◆ Познава понятието описание и особеностите на текст описание.
◆ Откриват признаци и качества на описвано растение.
Актуализиране на знания и умения:
Актуализират се знанията за понятието
описание.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Чрез гатанката и илюстрацията в учебника по български език в началото на урока
се мотивира работата по темата и се актуализират знанията за устно описание.
◆ Проверява се разбирането на текста
(зад. 1 и 2).
II. Формиране на умения за създаване на
описание на растение
◆ Прави се писмено описание на растение,
като назоваваме неговите качества с думи.
◆ Избират се подходящи думи, за да бъде
описано растение.
◆ Следват се посочените в постера стъпки за създаване на писмено описание на
растение.

◆

Озаглавява се описанието на растение и
се записва в тетрадката (зад. 3).
◆ Избират се думи и изрази, за да се направи описанието (зад. 4).
◆ Извлича се информация от гатанката, за
да се определят признаци и качества на
растението (зад. 5).
◆ Преписва се в тетрадката примерното
описание на растение, като се добавят
пропуснати думи и изрази (зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 6.
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Тема:

Описвам растение
упражнение
Цел:
◆ Да се представят особеностите на устното и писменото описание на растение.
◆ Да се овладеят умения за писмено описание на растение.
Очаквани резултати:
◆ Овладява умения за писмено описание
на растение.
◆ Развива умения за създаване на текст.
Опорни знания и умения:
◆ Познава понятието описание и особеностите на текст описание.
◆ Открива признаци и качества на описвано растение.
Актуализиране на знания и умения:
◆ Актуализират се знанията за понятието
описание.
◆ Припомня се алгоритъмът за създаване
на описание на растение.

◆
◆

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Чрез работа с гатанката и илюстрацията
на кокиче се мотивира и се актуализират знанията и уменията за писмено описание на растение (зад. 1).
II. Дейности за развиване на знания и
умения за създаване на писмено описание
на растение.
◆ Озаглавява се съчинението описание на
растение и се записва в тетрадката (зад. 2).
◆ От илюстрацията на кокичето в тетрадката се записват думи и изрази,
които отговарят на въпросите (зад. 3).
◆ Откриват се думи и изрази, които показват качествата и признаците на растението (зад. 4).
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Създава се описанието на растение (зад. 5).
Редактира се описанието или се създава
ново, като се описва растение по избор
(зад. 6).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
При определянето на признаците на
наблюдаваното растение може да се работи със зад. 1 от Тетрадка № 3 по български език. Тетрадката дава възможност за избор на думи, които назовават
признаци и качества на растението.
Озаглавява се описанието, като се изпълнява зад. 2 от Тетрадка № 3.
Избират се думи, които могат да послужат за избягване на лексикалните повторения. Съставя се изречения. Работи
се със зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 3.
Извършва се речникова работа чрез зад.
№ 5 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се създаденият писмен текст.

Тема:

Правя поправка на описанието на растение

упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията на второкласниците да откриват, разбират и
поправят допуснати съдържателни и
правописни грешки в текст описание на
растение.
◆ Да се усъвършенстват уменията за самопроверка и самооценка.
Очаквани резултати:
С помощта на учителя учениците откриват и поправят допуснати съдържателни и правописни грешки в текст
описание на животно.
Опорни знания и умения:
описание на растение, съдържание на
описанието, изучени правописни норми

Структура на урока:

◆

I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Четат се описанията и се подчертава изречение, което изразява отношение към
описаното цвете. Четат се изречения и се
коментира какво отношение е изразено.
II. Дейности за откриване, разбиране и
поправяне на допуснати съдържателни и
правописни грешки
◆ Всяко дете подчертава в своя текст прилагателни имена, с които описва признаци на кокичето. Записват се две от употребените прилагателни имена (зад. 1).

◆

◆
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Откриват се изречения, с които се отговаря на въпросите (зад. 2). Учениците,
които са направили пропуски, съставят
устно изречения.
Колективно устно се съставят изречения, които отговарят на въпроса С какво може да се сравни цветчето на кокичето? Учениците записват едно от съставените изречения и определят къде в
своя текст могат да го допълнят (зад. 3).
Колективно се работи по описание, за да
се открият думи, с които е заменена думата кокиче, за да не се повтаря (зад. 4).

◆

Колективно се откриват неточно употребените думи и се поправят. Текстът
се записва самостоятелно от учениците.
(зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
Тетрадка № 3 по български език, електронен
вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците избират знак за самооценка
и обясняват своя избор.
Проверява се изпълнението на зад. 5
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Тема:

Пиша съобщение

нови знания
Цел:
◆ Създава съобщение според комуникативната цел.
◆ Разпознава и спазва структурата за
оформяне на съобщение.
Очаквани резултати:
Пише съобщение.
Опорни знания и умения:
съобщение

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения.
Чете се текстът и се открива важна информация за представеното събитие
(зад. 1 и зад. 2).
II. Формиране на умения за създаване на
съобщение
◆ Разглежда се в рубриката представянето
на съобщението като тип текст.
◆ Проследява се алгоритъмът за създаване на съобщение.
◆ Прочита се отново текстът, като се отговаря на въпроси към него с цел насочване към основните структурни компоненти в съобщението (зад. 3).

◆

Проследява се примерно съобщение,
като се определят в него смислови неточности (зад. 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
При запознаване с особеностите на съобщението може да се използва зад. 1.
от Тетрадка № 3 по български език.
При създаване на съобщение може да се
използват зад. 2 и зад. 3, за да се открият смислови неточности в съобщението
или за да се разшири съдържанието му.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 4 от
Тетрадка № 3 по български език.

178

Тема:

Пиша съобщение
упражнение
Цел:
◆ Да се затвърди и разшири понятието за
съобщението като тип текст.
◆ Да се овладеят умения за създаване на
съобщение.
Очаквани резултати:
◆ Създава съобщение.
◆ Разбира особеностите на съобщението.
Опорни знания и умения:
съобщение

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Актуализира се знанията за съобщение,
като се съпоставят две съобщения и се
търси онова, в което информацията е
вярна, точна и изчерпателна (зад. 1).
II. Развиване на умения за създаване на
съобщение
◆ Подреждат се части на съобщението, за
да се осмисли неговата структура (зад. 2).
◆ Преписва се текст на съобщение, като
се добавя пропуснатата информация в
него (зад. 3).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
При развиване на уменията за създаване на съобщение с вярна и точна информация може да се използва зад. 6. от
Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 5
и зад. 7 от Тетрадка № 3 по български
език.
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Тема:

Преразказвам

упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията за устно преразказване на кратък повествователен текст.
◆ Да се затвърди обобщената представа за
смисловите и логическите връзки между текста и неговия преразказ.
◆ Да се приложи при самостоятелно изпълнение на конкретни задачи алгоритъмът за създаването на преразказа.
Очаквани резултати:
◆ Може да преразказва устно кратък повествователен текст без съществени
пропуски.
◆ Разпознава приликите и различията
между оригиналния текст и текста на
преразказа.
Опорни знания и умения:
◆ Разбира на емпирично ниво разликата в
думите разказвам, чета и преразказвам.
◆ Може да проследи сюжетната линия на
художествения текст в нейната последователност.
◆ Умее да разграничи постъпки на героите в тяхната последователност.
тат думи, които показват кой герой какво прави. Обяснява се защо текстът има
такова заглавие (зад. 2).
◆ Разглежда се илюстрацията. Определя се
кое изречение се отнася към нея (зад. 3).
◆ Определят се епизодите в баснята и се
четат. Записват се думите в две колони
според това за кой епизод се отнасят.
Съставят се устно изречения с думи по
избор на учениците. (зад. 4.)
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Устна оценка от учителя.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Учениците четат по роли текста. Припомнят си къде го чели. Отговарят на
въпроса. (зад. 1).
II. Формиране на комуникативноречеви
умения за създаване на устен преразказ
◆ Чете се баснята на глас във верижка.
Определят се героите. Подборно се че-
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Тема:

Преразказвам
упражнение
Цел:
◆ Да се усъвършенстват уменията за устно преразказване на кратък повествователен текст.
◆ Да се затвърди обобщената представа за
смисловите и логическите връзки между текста и неговия преразказ.
◆ Да се приложи при самостоятелно изпълнение на конкретни задачи алгоритъмът за създаването на преразказа.
Очаквани резултати:
◆ Може да преразказва устно кратък повествователен текст без съществени
пропуски.
◆ Разпознава приликите и различията
между оригиналния текст и текста на
преразказа.
Опорни знания и умения:
Познава същността на преразказа. Владее първоначални умения за създаване на преразказ.

◆

Подреждат изречения от преразказ според последователността им в текста на
баснята. (зад. 3,Тетрадка № 3).
◆ Съставят устно изречение, като подреждат думи и определят на кое изречение от баснята отговаря по смисъл.
(зад. 4, Тетрадка № 3).
◆ Записват под всяка картина глаголи,
които показват какво правят героите.
(зад. 5, Тетрадка № 3).
◆ Разказват устно баснята и задават въпроси по текста на слушателите (съучениците си) (зад. 7, Тетрадка № 3).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
Тетрадка № 3 по български език, електронен
вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5
и зад. 6 от Тетрадка № 3 по български
език.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
Чете се баснята. Четат се изреченията.
Определя кои от тях са употребени в текста на баснята и кои – в преразказ на
баснята (зад. 5).
II. Развиване на комуникативноречеви
умения за създаване на устен преразказ
◆ Чете се откъс от преразказ на баснята. Открива се същият откъс в текста.
Сравняват се двата откъса изречение по
изречение. Отговаря се на въпроса Какво е пропуснато в преразказа?. (зад. 1).
◆ Преписват изречение от преразказ,
като допълват пропуснатото (зад. 2, Тетрадка № 3).
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Тема:

Съчинявам приказка по подобие
на друга приказка

нови знания
Цел:
◆ Да се изработи умение за съчиняване на
приказка по подобие на друга.
◆ Развиване на въображението на учениците.
Очаквани резултати:
Създава се нова приказка по подобие на друга.
Опорни знания и умения:
Познават се особеностите на приказката и
нейната структура.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения.
◆ Актуализират се знанията за приказка.
◆ Пробужда се въображението на учениците, за да създадат нова приказка по
подобие на друга.
◆ Изпълнението на зад. 1 от учебника чрез
наблюденията върху илюстрациите допълва въображението на учениците.
II. Дейности за формиране на знания и
умения за създаване на приказка по подобие на друга приказка.
◆ Информацията от постера обяснява как
се създава приказка по подобие на друга
приказка.
◆ За да се създаде нова приказка, могат да
се променят мястото на случката, героите и това, което се случва.
◆ Съчиняването на приказка по подобие
на друга започва с това, че се определя
нов герой на приказката.
◆ Отговаря се на въпроси с цел извличане на съществена информация от текста
образец (зад. 2).

◆

Подреждат се епизодите в приказката
(зад. 3).
◆ Съчинява се нова приказка, като се избира какво да бъде променено в приказката опора (зад. 4).
◆ Поставя се заглавие на приказката (зад. 5).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 5 от
учебника.
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Тема:

Съчинявам приказка по подобие
на друга приказка
упражнение
Цел:
◆ Развива умения за устно създаване на
приказка по подобие на друга приказка.
◆ Развива умения за създаване на текст.
Очаквани резултати:
◆ Съчинява устно приказка по подобие на
друга приказка.
◆ Развиват умения за съчиняване на текст
по опора.
Опорни знания и умения: текст, приказка,
приказка по подобие на друга приказка
Актуализиране на знания и умения:
◆ Актуализират се знанията за създаване
приказка по подобие на друга приказка.
◆ Припомня се алгоритъмът за създаване
приказка по подобие на друга приказка.

ват изречение, за да се състави продължението на случката (зад. 3).
◆ Измисля се край на случката (зад. 4).
◆ Озаглавява се приказката (зад. 5).
◆ Разказва се устно приказката (зад. 6).
◆ Преписва се приказката, като се добавят
в нея пропуснати думи (зад. 7).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник по български език, Тетрадка № 3 по
български език, електронен вариант
◆ При избора на герой в новата приказка
може да се използва зад 1. от Тетрадка
№ 3 по български език.
◆ При оформянето на епизодите може да
се използват зад. 2, зад. 5 и зад. 6 от Тетрадка № 3 по български език.
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 8 от
Тетрадка № 3 по български език.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания и
умения
◆ Припомня се дадената приказка.
◆ Припомня се алгоритъмът за създаване
на приказка по подобие на друга приказка.
II. Формиране на умения за създаване на
приказка по подобие на друга приказка
◆ Определя се кой ще бъде герой в новата
приказка (зад. 1).
◆ Отговаря се на въпроси, за да се конструира случката (зад. 2).
◆ Отговаря се на въпроси, като се запис-
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6. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ЗА ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ
пада върху тази дейност.
2. При възприемането на художествен
текст във втори клас обучението включва:
А) Прочит на текста (най-малко два пъти);
Б) Речникова работа;
В) Аналитични наблюдения върху съдържанието и емоционалната страна на текста,
свързани с доказване на изводи чрез четене;
Г) Развиване на въображението на учениците чрез възприемането на образната
система на художествените текстове;
Д) Развиване на устната реч на учениците чрез активно участие на второкласниците в обсъждането на творбата и на нейните
послания.
Читанката започва с текстове, посветени на първия учебен ден. Учителят прави
самостоятелен избор на методи и техники на
обучение, като задължително свързва четенето на текстовете с личния опит и емоционалните преживявания на учениците.

Главната цел, която стои в основата на
предлаганата урочна система, е: възприемане на смисловото и емоционалното съдържание на всеки от изучаваните текстове и
усвояване на умения за четене с разбиране
и за тълкуване на художествен текст.
При подреждане на текстовете в читанката е следван тематичният принцип, като
принадлежността на конкретен текст към
определена тема е обозначена със знак.
Във връзка с конкретните задачи, които
стоят пред учителя във втори клас, се извеждат и общите общотеоретични и методически положения.
1. Важно място в работата заема прочитът на текста: изразително четене на целия
текст от учителя или художествено четене
(изпълнение от актьор, аудио или видео запис), самостоятелно четене на глас и наум от
учениците. Ако второкласниците четат все
още бавно, акцентът в часовете по четене

Тема: „ Къде отиде лятото“, Максим Асенов – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст.
3. Възприемане и определяне на детайли
от представената в текста картина.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават времето на текста;
– могат да определят героите в текста;
– определят смисъла и ролята на заглавието;
– определят темата и идеите в текста;
Актуализиране на знания и умения

Учениците разглеждат илюстрацията
и откриват как тя се свързва с текста, като
посочват какъв годишен сезон е изобразен.
Съставят изречения за есента и за лятото,
като разграничават сезоните. Откриват в
художествения текст кои са знаците на отиващото си лято. На емпирично равнище осмислят ролята на реторичните похвати.
Съдържателни акценти
1. Обсъжда се какъв смисъл носи заглавието. Отговаря се на въпроса кога може да
се употреби това изречение и какви значения носи то в текста.
2. Посочва се кой годишен сезон е представен в текста. Чете се текстът и се откриват
думи, които показват отношението на геро-
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Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Откриват се други текстове, в които
присъства темата за есента.
Създава се кратък собствен текст за есента.
Допълнителни задачи
Изразително четене на стихотворението.

ите към лятото.
3. Откриват се въпросите, които героите
задават, и се осмисля отговорът им, даден от
дядото.
4. Откриват се в текста думи и изрази,
които показват отношението на героите към
лятото.
Ресурси (основни и допълнителни)

Тема: „Септември“, Елисавета Багряна, „В края на лятото“, Ангелина Жекова –
урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на двата текста от учителя и
от учениците.
2. Открива се с какво събитие се обвързва месец септември.
3. Открива се общата тема на текстовете.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– на емпирично равнище познават разликата между текст, принадлежащ към проза или поезия;
– откриват ключови идеи в текстовете;
– съпоставят два текста, като осмислят
по какво те се свързват един с друг и по какво се различават.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за стихотворение и разказ.
Съдържателни акценти
След прочита на текстовете се открива
темата във всеки от тях, като се установява
как творбите смислово се отнасят една към
друга.
При работата върху стихотворението се
разглежда рубриката Ключ, за да се насочи
вниманието на учениците към идеите в текстовете.
В стихотворението се отговаря на въпросите към текста, за да се проследи умението за четене с разбиране, като се поставя ак-

цент върху конкретни думи в текста, които
описват пространството (зад. 1 и зад. 2).
Откриват се думи и изрази от текста,
които се отнасят към илюстрацията.
1. Актуализира се опитът на ученика,
като се открива как е представен
училищният двор в стихотворението, а учениците описват своето училище в първия учебен ден (зад. 3).
2. Работи се с втория текст, като учениците се насочват към конкретни
идеи в него, представени чрез задачите (зад. 1 и зад. 2).
3. Осмисля се съдържанието на творбата, като се характеризират героите
и преживяването им (зад. 3 и зад. 4).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Работа с електронните ресурси.
Допълнителни дейности
Описват или рисуват картина на своето училище в първия учебен ден.
По ключови думи създават изречения за
първия учебен ден: септември, училище,
двор, звънец, очакване, среща, приятели,
учители, родители, клас.
Допълнителни задачи
По ключови думи създават кратък устен
текст за първия учебен ден: септември, училище, двор, звънец, очакване, среща, приятели, учители, родители, клас.
Задачи за контрол
Откриват се в двата текста думи, които представят първия учебен ден.
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Тема: „Най-хубавото“, българска народна приказка“ – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя.
2. Определят се основните смислово завършени части в текста на приказката и се
свързват с подходящи заглавия.
3. Беседа за възприемане и осмисляне на
художествения текст на приказката.
4. Изразително четене по роли.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят понятията: трудолюбие, ученолюбие, мъдрец;
– ориентират се в сюжета и развитието
на действието в приказката.
Междупредметни връзки с изобразително изкуство и технологии и предприемачество.
Актуализиране на знания и умения
Разпознава се народна приказка.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста от учителя.
2. Чрез подборно четене се откриват
героите и се проследява и се осмисля сюжетното развитие на случката (зад. 1).

3. Определят се смислово завършени
части в текста (зад. 2).
4. Тълкуват се постъпки и думи на героите. (Според мъдреца е нужно търпение
– момиченцето трябва да порасне, за да разбере кое е най-хубавото на света, скрито в
стаята. Изненадата, която девойчето намира
в стаята, и тълкуването ù от стария мъдрец.)
5. Обсъжда се посланието на приказката, че всичко добро се постига с труд и знание (зад. 3).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Илюстрация на съкровището в заключената стая.
Задачи за контрол
Изпълнява се зад. 3 от читанката.
Изразително четене по роли.

Тема: „Най-хубавото“, българска народна приказка – урок за упражнение
План на урока
1. Прочит на текста от учителя.
2. Подборно четене и четене със задачи
за възприемане на художествения текст на
приказката.
3. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст.
4. Устно възпроизвеждане на текста по
епизоди.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят понятията: трудолюбие, ученолюбие, мъдрец;

– ориентират се в последователността
на действието в приказката;
– доказват разбиране на въпроси по съдържанието на приказката.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство, технологии и предприемачество.
Актуализиране на знания, умения
Чете и разказва момент от приказката,
който се отнася за илюстрацията.
Съдържателни акценти
1. Подборно четене за изясняване на образите на героите. (зад. 1, зад. 2 и зад. 3).
2. Четене с разбиране – отговаря с на въпроси (зад. 4, 6 и 7).
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Допълнителни задачи
По илюстрация се определя кой е ключът на стаята и се описва с думи.
Задачи за контрол
Изразително четене по роли: разказвач,
мъдрец, дъщеря на мъдреца.
Изпълнява зад. 5 – устен преразказ на
откъс от текста. Самооценка.

3. Устен преразказ на епизод (зад. 5 от
читанката).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.

Тема: „Орехчето“, Ран Босилек – урок за нови знания
План на урока
1. Изразителен прочит от учителя.
2. Представяне на табло с фотоси за запознаване с вида на птиците.
3. Работа с речника.
4. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
5. Тих прочит на цялата приказка от
всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осъзнават понятията: умен, разумен,
съобразителен;
– умеят да различат героите на приказката и се запознават с понятието литературен герой;
– осъзнават връзката между темата на
приказката и заглавието ù.
Актуализиране на знания и умения
Показват се фотоси с изображения на
орел, орехче и див петел.
Съдържателни акценти
1. Прочит от учителя.
2. Чрез подборно четене се определят
героите и се проследява сюжетната линия.

3. Беседа, в която се изяснява каква беда
е сполетяла орела и какви са предложенията
на птиците за спасяването му.
3. Осмисля се идеята, че дребното орехче е по-умно от останалите птици, които са
по-едри и по-забележителни от него, защото дава най-добрия съвет и благодарение на
него орелът е спасен.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Фотоси на орел, на див петел, на орехче.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Намиране на фотоси на орел, на глухар,
на орехче.
Допълнителни задачи
Кой как изглежда и какъв е? – Беседа с
цел описание на представа за орела и орехчето и за назоваване на техни качества..
Задачи за контрол
Записване на изречения за споделяне на
лично отношение към героите.

Тема: „Орехчето“, Ран Босилек – урок за упражнение
План на урока
1. Възприемане и осмисляне на художествения текст на приказката.

2. Устен преразказ на откъси от творбата.
Опорни знания и умения, основни понятия
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поставените задачи в читанката.( зад. 1, 2, 3, 4).
3. Беседа – акцентиране върху основната мисъл: В трудни обстоятелства не винаги
силата помага. Най-важното е да си разумен
и съобразителен (читанка, зад 5, 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронният вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Възпроизвеждане на съдържанието по
епизоди.
Драматизация на приказката.
Задачи за контрол
Зад. 6 от читанката – самооценка.

Учениците:
– осъзнават понятията: умен, разумен, съобразителен;
– умеят да различават героите на приказката;
– осъзнават връзката между темата на приказката и заглавието ù;
– схващат последователността в развитието
на сюжета.
Междупредметни връзки с изобразително изкуство и технологии и предприемачество.
Актуализиране на знания и умения
Разказват за герой от приказката по избор.
Съдържателни акценти
1. Четене по роли за постигане на емоционален ефект от драматичността на случката и съпреживяването ù.
2. Четене с разбиране за изпълнение на

Тема: „Лястовица и врабче“, – българска народна приказка – урок за нови знания
Междупредметни връзки: околен свят,
изобразително изкуство и технологии и
предприемачество.
Актуализиране на знания и умения
Отгатване на гатанки.
Съдържателни акценти
1. Прочита се приказката от учителя.
2. Изясняват се и се записват непознатите думи от рубриката Речник.
2. Чрез подборно четене и чрез разглеждане на илюстрациите се отговаря на въпросите в читанката ( зад.1).
3. Беседа, чрез която се осмисля идеята,
че този, който се смята за много умен и само
гледа отстрани, без да участва, няма да се научи да прави нещо полезно ( зад. 2).
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни четива:
Гатанка за лястовицата от Асен Разцветников:
През морета
от далечен юг,

План на урока
1. Изразителен прочит от учителя.
2. Представяне на лястовицата и на врабчето чрез задаване на гатанки с цел мотивиране за по-добро възприемане на героите.
3. Работа с речника.
4. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
5. Тих прочит на цялата приказка от
всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осъзнават понятията: труд, упоритост, майсторство, самомнение;
– проследяват диалога, като се ориентират кой от героите говори;
– запознават се с понятието епизод и определят епизодите в приказката;
– умеят да преценят качествата на героите, като проследяват репликите им и постъпките им.
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Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Устно преразказване на епизод от приказката.
Задачи за контрол
Изразително четене по роли.

всяка пролет
тя при нас се връща.
С кал и сламки,
без трион и чук,
под стрехата
прави малка къща.
Що е то?
Българска народна гатанка за врабче:
Малко момченце със сиво палтенце. Из двора снове, трошици кълве.
Що е то?
Отговор: Врабчето

Тема: „Лястовица и врабче“, българска народна приказка – урок за упражнения
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– умеят да отличат авторската реч от
пряката реч на различните герои;
– различават епизодите в приказката и
тяхната последователност;
– изразяват емоционално-оценъчно отношение към героите и към постъпките им.
Актуализиране на знания и умения
Изразяват емоционално-оценъчно отношение към героите, като записват изречения за тях.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране за изпълнение на
зад. 1, 3 и 4 от читанката.
2. Беседа, в която се предлагат и обсъждат
заглавия на епизодите от приказката (зад. 2).

3. Чрез зад. 5 се доказва разбиране на
основния въпрос по съдържанието на приказката: Какво трябва да направи врабчето,
за да си построи здраво гнездо като това на
лястовичката?
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Рисува се гнездото на лястовичката под
стрехата на къщата.
Задачи за контрол
Зад. 6 от читанката – самооценка.

Тема: „Доброта“, Георги Струмски – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
3. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:

– осъзнават моралните категории: добро, доброта, добрина;
– откриват връзката между текста и неговото заглавие.
Актуализиране на знания, умения
Разпознават стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста от учителя.
2. Подборно четене и беседа за изпълне-
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Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Разкажи за сторена добрина, за която
знаеш.
Задачи за контрол
Каква добрина би могъл да направиш?

ние на зад. 1 и 2 от читанката.
3. Осъзнава се идейният замисъл на
стихотворението, че добрината е нещо, което трябва да сътвориш за полза на другите.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.

Тема: „Доброта“, Георги Струмски – урок за упражнение
План на урока
1. Тих прочит на текста от всяко дете.
2. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
3. Изразителен прочит на цялото
стихотворение.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– четат изразително стихотворението;
– доказват разбиране на въпроси по съдържанието на творбата;
– отразяват впечатлението си от стихотворението.
Актуализиране на знания, умения
Четат подборно части от стихотворението, които им харесват.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит на текста от всяко дете.
2. Четене с разбиране за изпълнение на

зад. 1, 2, 3, 4 и 5.
3. Словно описание на картина от стихотворението по избор.
4. Отговор на въпрос, свързан с посланието на стихотворението. (зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Нарисувай порасналото дърво, посадено от литературния герой. Какво е ползата
от него за хората?
Задачи за контрол
Зад. 6 е проверка на осмислянето на
идейния замисъл на стихотворението – самооценка.

Тема: „Как ми вика мама“. Надя Кехлибарева – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
3. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– четат с разбиране по въпроси и илюс-

трация;
– схващат преносното значение на думи
и изрази, чрез които се постига емоционално въздействие на образите;
– схващат смисъла на употребата на умалителни съществителни в стихотворението.
Актуализиране на знания, умения
Песен, посветена на майката.
Съдържателни акценти
1. Подборно четене за изпълнение на
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Тетрадката по четене.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Изразително четене на стихотворението.

зад. 1 и 3 от читанката
2. Вникване в емоционалния заряд на
основното чувство чрез проследяване на
връзката между текста на стихотворението
и илюстрацията (читанка, зад 2).
3. Осмисляне на идейния замисъл за силата на майчината любов (зад. 2 и 3 от тетрадката).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.

Тема: „Баба“, Дора Габе „Баба“, Дора Габе – урок за нови знания
План на урока
1. Последователен прочит на двата текста.
2. Четат се въпросите и се търсят отговорите в двата художествени текста.
3. Съпоставят се двата вида художествен текст.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят понятията: обич, ласка, удивление;
– разграничават разказ от стихотворение.
Актуализиране на знания, умения
Беседа за интересни дейности, които детето извършва заедно с баба.
Съдържателни акценти
1. Изразителен прочит на двете произведения.
2. Беседа за изясняване на общото между двата текста – зад. 1, 2, 3: Как е описана

бабата в стихотворението и как изглежда
бабата в разказа? Какво е общото между
двата образа? Какво е отношението на двете деца към техните баби?
3. Беседа за сравняване на описаните
образи в двата текста (зад. 1, 2, 3, 4 и 5 от тетрадката).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Зад. 5 от тетрадката. – самооценка

Тема: „Моят новичък лаптоп“, Лиляна Стефанова – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Отговор на въпроси и доказване чрез
художествения текст.
3. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия

Учениците:
– разпознават литературните герои от
стихотворението;
– ориентират се в роднинските взаимоотношения и ги осмислят.
Актуализиране на знания, умения
Разпознават разказ и стихотворение.
Съдържателни акценти
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Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Чрез нарисуван знак от учениците се
изразява емоционално-оценъчно отношение към героите.

1. Прочит на стихотворението.
2. Подборно четене за откриване и устно
описание на портрет на герой (читанка, зад. 1).
3. Четене с разбиране – осмисляне на текста чрез изпълнение на зад. 3 и 4 от читанката.
4. Беседа за откриване на основната мисъл
и основното чувство, изразени в стихотворението: Защо детето е недоволно от братчето
си и вика майка си на помощ? Какво ще направиш, ако си на мястото на момиченцето?
Ресурси (основни и допълнителни)

Тема: „Моят новичък лаптоп“, Лиляна Стефанова – урок за упражнение
План на урока
1. Тих прочит за възприемане и осмисляне
на художествения текст на стихотворението.
2. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст на стихотворението.
3. Занимателна задача.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават литературните герои от
стихотворението;
– ориентират се в роднинските взаимоотношения и ги осмислят;
– могат да опишат портрет на героя с
помощта на сетивна опора.
Актуализиране на знания, умения
Обсъждат се нарисуваните знаци за означаване на емоционално-оценъчно отношение
към героите и се обяснява тяхното значение.
Съдържателни акценти

1. Тих прочит на стихотворението от
всяко дете.
2. Беседа за постъпките на героите.
Обясняване значението на думата лаптоп
(читанка, зад. 1, 2 и 3).
3. Подбират се думи, за да се назоват качества на героите (зад. 4 и 5).
4. Откриват се отговорите в занимателната задача (зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Проверява се изпълнението на зад. 5 –
самооценка.

Тема: „Балонче“, Петя Александрова – урок за нови знания
Гатанка, Дядо Пънч
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
3. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.

Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разбират значението на думите: грижа, тревога, загриженост, притеснение;
– откриват въпросите като изразно
средство в стихотворението;
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Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Творческа задача (читанка, зад. 2).
Да се опише как балончето се разхожда
с вятъра.
Задачи за контрол
Зад. 2 и 5.от тетрадката по четене.

– разпознават гатанка.
Актуализиране на знания, умения
Оцветяват се нарисувани балончета с
различни цветове на дъската.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворението.
2. Беседа за изчезналото балонче и какви
размисли и тревоги буди това у детето. Разпознават се героите в стихотворението (зад.
1 и 3 от читанката, зад. 1 и 3 от тетрадката).
3. Детето се подпомага чрез илюстрацията да си представи образите на балончето, на
вятъра и на луната (зад. 2, 3 и 5 от тетрадката).
4. Беседа – Кои са признаците, които ни помагат да отгатнем гатанката? Осмисляне на образа, който се създава описателно в гатанката.

Тема: „Римите на Руми“, Марин Тачков – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Отговор на въпроси и доказване чрез
художествения текст.
3. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават думи, които завършват
по един и същи начин в края на реда в стихотворението;
– могат да подбират и допълват такива
думи в стихотворение;
– разбират, че откриването на такива
думи е весело занимание.
Актуализиране на знания и умения
Учениците четат думи, написани на
дъската, и ги свързват по признака еднакъв
край на думите.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит на стихотворението от
всяко дете. Четене по изречения и записва-

не на думите в края на всеки стих, които завършват еднакво.
2. Чете се текстът на верижка – представят се героите, като се открива дума, която
назовава техни качества. Определя се кой герой какъв е в семейството. (читанка, зад. 2 и
3).
3. Сами съставят рими.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Учениците правят опит сами да съставят по образците в стихотворението римувани думи за свои познати.
Задачи за контрол
Определят се римуваните думи в
римушката:
Мърльо, мърльо, писанче
с червено герданче.
Сините му очички
светят като звездички.
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Тема: „Реката от думи“, по Доналд Бисет – урок за нови знания
3. Чете се първото изречение от разкаПлан на урока
за на реката. Открива се с какво са сравнени
1. Прочит на текста.
книжките.
2. Отговор на въпроси и доказване чрез
4. Сравняват се двете изречения: „Имахудожествения текст.
ше едно време“ и „Време имаше едно“. От3. Тих прочит на цялото стихотворение
крива се разликата между тях и се отговаря
от всички деца.
на въпроса : Защо реката е недоволна, а виОпорни знания и умения, основни подърчето е смутено?
нятия
5. Определят се героите. ( читанка, зад. 1).
Учениците:
6. Чете се и се разказва устно как видър– осмислят идейния замисъл на приказчето разваля приказката (читанка, зад. 2).
ката;
Ресурси (основни и допълнителни)
– умеят да доказват отговорите си с приЧитанка – работа с рубриките Ключ и
мери от художествен текст.
Речник.
Актуализиране на знания и умения
Електронен вариант на читанката.
Разглежда се илюстрацията и се откриДопълнителни задачи
ва кое е особено в нарисуваната реката.
Да се нарисува в тетрадките реката с
Съдържателни акценти
поправеното изречение от приказката.
1. Описва се реката по илюстрацията,
Задачи за контрол
като се посочва кое я прави необикновена.
Чете се по роли разговорът между река2. Беседа: Могат ли думите да говорят?
та и видърчето. Изказват се предположения
Прочита се първото изречение и се обяснява
как може да се поправи приказката.
какво съобщава то.
Тема: „Реката от думи“, по Доналд Бисет – урок за упражнения
Актуализиране на знания, умения
Чете се текстът и се откриват и записват
думите, с които се описва реката (зад. 1).
Съдържателни акценти
1. Изразителен прочит на приказката по
роли.
2. Четене с разбиране за изпълнение на
зад. 2, 3, 4 за възприемане и проследяване на
сюжетното развитие и определяне мястото
на действието.
3. Съчиняване на продължението на
приказката по серия от илюстрации (читанка, зад. 5).
4. Озаглавяване на всяка картина от серията и записване на изреченията (читанка, зад. 5).
5. Описание на видърчето и изразяване
на емоционално-оценъчно отношение: Как

План на урока
1. Четене по роли на приказката.
2. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст на приказката.
3. Творческа задача – съчиняване на
края на приказката.
4. Определяне на качества на главния
герой – видърчето.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават литературните герои от
стихотворението;
– ориентират се в образно-емоционалното съдържание на приказката;
– могат устно да опишат литературен
герой.
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изглежда видърчето?, Как реагира то на забележката на реката?, Какво се опитва да направи? Какво е видърчето? (читанка, зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности

Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Записва се едно изречение от описанието на видърчето по избор на учениците.
Задачи за контрол
Изпълнение на зад. 6 от читанката – самооценка.

Тема: „Песен за приятелството“, Златина Билярска – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Презентация или наблюдение на табло
с фотоси, представящи приятелството.
3. Речникова работа.
4. Отговор на въпроси и доказване чрез
художествения текст.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разбират значението на думите: приятел и приятелство;
– усвояват значението на думите сведено
и жест.
Актуализиране на знания и умения
Разпознава се стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворението.
2. Тих прочит на стихотворението и откриване на изреченията, които завършват с

въпросителен знак. Подборно четене на въпросите по илюстрацията. (читанка, зад. 1).
3. Беседа по въпроса: Какво е приятелство? Допълване на отговора с лични мнения и примери (читанка, зад. 1).
4. Прочит на края на стихотворението и
откриване на най-важния извод, който детето прави.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Избира се мелодия, по която може да се
запее стихотворението.
Допълнителни задачи
Учениците проучват кога и защо се запява песен за приятелството.
Задачи за контрол
Изразително четене на стихотворението.

Тема: „Песен за приятелството“, Златина Билярска – урок за упражнение
План на урока
1. Прочит на текста от учениците.
2. Възприема се и се осмисля стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– откриват доказателства за изводи и
твърдения, свързани с темата;
– изразяват емоционално-оценъчно от-

ношение.
Актуализиране на знания и умения
Тих почит на стихотворението от всяко дете. Откриване и подборно четене на
всички предположения на детето, свързани с
отговора на въпроса Какво е приятелство?
(читанка, зад.1).
Съдържателни акценти
1. Описва се играта на детето с приятели и се
разкрива неговото настроение (читанка, зад. 2).

195

Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Рисуват природно явление, което може
да ни напомня за приятелството.
Задачи за контрол
Оценява се изпълнението на зад. 6 – самооценка.

2. Чете се откъс от стихотворението и се
свързва с подходяща илюстрация за осмисляне на образно-емоционалното значение на
описания жест ( читанка, зад. 3).
3. Осмисляне на образно-емоционалното съдържание ( читанка, зад. 4).
4. Свързване на изводите с личния опит
на учениците (читанка, зад. 5 и 6).
Ресурси (основни и допълнителни)

Тема: „Най-голямо“, Кинка Константинова – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на стихотворението от учителя и учениците.
2. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст. (Сърцето на човек е
най-голямо, защото може да събере в себе си
и вятъра, и морето, и ливадите… и всичко
на земята… и голямата обич към мама.)
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– възприемат и осъзнават значението на
думите: любознателност и обич;
– откриват най-важното (посланието,
идеята) в художествения текст;
– запознават се с изброяването като изразно средство.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Учениците споделят резултати от свое
проучване кое може да бъде най-голямо:
град, страна, животно, най-дълга река и др.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста. Определяне на героя (читанка, зад. 1).
2. Подборно четене на началото на стихотворението. Откриване на въпросите,
които героят си задава, и отговорите, които
дава на тези въпроси (читанка, зад. 2).
3. Определят се картините в стихотво-

рението, за да се покаже кои неща от света
назовава детето.
4. Изпълнява се зад. 3 от читанката. Открива се в текста какво побира сърцето и се
чете подборно. Беседва се за силата на обичта
към родното, за да се отговори на въпроса кое
е най-голямото на земята и да се осмисли съдържанието на текста. Определя се значението на изброяването на толкова много неща.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с електронните ресурси към читанката.
Допълнителни задачи
Прави се съпоставка с други художествени текстове, в които се възпява обичта
към майката и родината:
Високи сини планини,
реки и златни равнини,
небето като от коприна –
това е моята Родина!
Обичам таз земя голяма,
тъй както си обичам мама.
Младен Исаев
Задачи за контрол
Учениците записват изречение, с което
съобщават кое за тях е най-голямо.
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Тема: „Най-голямо“, Кинка Константинова – урок за упражнение
План на урока
1. Прочит на стихотворението от учителя и учениците.
2. Четене с разбиране за обогатяване на
възприемането на художествения текст.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– затвърдяват представата за значението на думите любознателност и обич;
– разширяват представите си за местности в родината;
– осмислят идеята в художествения текст.
Междупредметни връзки: околен свят
и изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Изразяват емоционално-оценъчно отношение към героя.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит и работа върху заглавието
с цел отговор на въпроса, който се съдържа
в него ( читанката, зад. 1).

2. Четене с разбиране за осмисляне на
откритието, което прави героят. читанката,
зад. 2, 3, 4.
3. Учениците рисуват по избор нещо, което показва какво се побира в тяхното сърце.
4. Творческа задача за осмисляне на
идеята в художествения текст. Показва се
нарисуваното и се отговаря на въпроса (читанка, зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Преписват в тетрадките си откъс от стихотворението (по избор).
Задачи за контрол
Да научат наизуст откъс от стихотворението или цялото стихотворение и да го рецитират.

Тема: „Чудната лампичка“, Петя Йорданова – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на приказката.
2. Определят се героите в приказката и
техните постъпки.
3. Определят се епизодите в текста.
4. Разкрива се идейният замисъл – човек
е щастлив, когато направи нещо за другите.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– възприемат и осъзнават значението на
думите добрина и човещина;
– откриват как постъпват героите и правят изводи за техните качества;
– откриват посланието в художествения
текст.

Актуализиране на знания и умения
Отгатва се гатанка за светулката. Наблюдава се изображение на светулка.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста.
2. Определят се героите (читанка, зад. 2).
3. Проследяват се какво се случва със светулката и с кого се среща тя (читанка, зад. 1).
4. Наблюдава се илюстрацията и открива епизод от текста, към който тя се отнася.
3. Отговаря се на въпроса Кога светулката е щастлива? и изводите се доказват
чрез текста.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Електронен вариант на читанката.
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Допълнителни дейности
Преписва се от текста доказателство за
щастливата светулка.
Допълнителни задачи
Да разкажат за светулката като герой от

текста.
Задачи за контрол
Подборно четене на епизод по илюстрацията.

Тема: „Чудната лампичка“, Петя Йорданова – урок за упражнение
План на урока
1. Прочит на приказката от учителя и от
учениците.
2. Четене с разбиране за обогатяване на
възприемането на художествения текст.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– възприемат и осъзнават значението на
думите добрина и човещина;
– разпознават думите на героите и ги
четат изразително;
– осмислят качества на героите и тяхната връзка с идеята в художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Учениците избират и четат подборно
откъс от приказката, който им харесва.
Съдържателни акценти
1. Четат се епизодите в приказката и се
описва мястото на действието. Подреждат се
картините според реда на епизодите. Задават
се въпроси по всеки епизод (читанка, зад. 1, 2).
2. Правят се изводи за качествата на героите и за взаимоотношенията между тях.

Доказват се чрез текста ( читанка, зад. 3, 4, 5).
3. Осмисля се връзката между заглавието и основната мисъл. (читанка, зад. 6).
4. Текстът се изиграва по роли.
5. Обсъжда се изпълнението на „актьоритe“. Аргументира се изпълнението на ролята на определен герой с посочване на неговите качества.
Ресурси (основни и допълнителни).
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Изяснява се какво е:
– четец;
– изпълнение на текста по роли;
– разпределяне на ролите между учениците;
– определяне на мястото на действието.
Допълнителни задачи
По възможност текстът се чете от дисплей.
Задачи за контрол
Зад. 6 от читанката – самооценка.

Тема: „Овчар шегаджия“, Езоп, „Паун и лястовичка“, Стоян Михайловски – урок за нови
знания
нятия.
Учениците:
– разбират особеностите на баснята;
– запознават се с двете части в структурата на баснята;
– осмислят думите: надменен, високомерен и надут.
Актуализиране на знания и умения

План на урока
1. Прочит на двата текста – от учителя и
от учениците.
2. Възприема се и се осмисля съдържанието на басните.
3. Изясняват се особеностите на баснята.
4. Извежда се поуката от баснята.
Опорни знания и умения, основни по-
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ва какво говори за него небесното крилато
население и е сигурен, че го приемат като
„драголюбен хубавец“. Мъничката скромна
птичка обаче го определя като „богато пременен глупец“ (читанка, зад. 1).
4. Определя се кое е различното в мнението на героите и се изказва поуката. Сблъскват се
две противоположни гледни точки, чрез които
се извежда поуката, че невинаги високото самомнение съвпада с мнението на околните.
5. Обобщава се с въпроса Какви са човешките недостатъци на овчаря шегаджия
и на надутия паун?.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Учениците да проучат смисъла на израза „човешки недостатъци“.
Задачи за контрол
Устно оценяване от учителя

Припомнят се четени приказки с герои
лястовица и вълк.
Съдържателни акценти
1. Четат се двата текста. Чете се обяснението на понятието басня. Последователно
се четат двата текста и във всеки тях се откриват особености на баснята.
2. Работи се с баснята „Овчар шегаджия“:
а) Чете се баснята във верижка и се определят героите.
б) Обяснява се защо героят е определен
като шегаджия . (читанка, зад. 1).
в) Назовават се качества на героя и се
доказват чрез негови постъпки.
г) Отговаря се на въпроса защо хората
не помагат на овчаря, когато се случва бедата, и се определя какво осмива баснята (читанка, зад. 2 и 3).
3. Работи се с баснята „Паун и лястовичка”:
а) Чете се баснята и се определят героите.
б) Разкриват се качествата на единия и
на другия герой – надменният и високомерен паун с високо самомнение се интересу-

Тема: „Овчар шегаджия“, Езоп, „Паун и лястовичка“, Стоян Михайловски – урок за
упражнение
Актуализиране на знания и умения
Учениците рисуват знак, с който изобразяват своето отношение към един герой от
басните – по избор.
Съдържателни акценти
1. Задълбочава се възприемането на
басните: герои, техни постъпки и качества,
поуки – (читанка, зад. 1, 2, 3, 4).
2. Изпълнение на зад. 5 от читанката.
Беседа за лъжата и високомерието като човешки недостатъци с примери от личния
опит на учениците.
3. Записване на изречения, с които учениците дават съвети на двамата герои.

План на урока
1. Назовават се качества на героите и се
доказват чрез техни постъпки.
2. Обогатява се възприемането на басните.
3. Определя се кое е общото в поуките
от двете басни.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– откриват двете части в структурата на
басните;
– определят качества на героите;
– осмислят думите: надменен, високомерен и надут.
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Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи

След наблюдения върху външността на
двете птици по илюстрацията се търси отговор на въпроса Подходящи ли са за герои на
двете басни?
Задачи за контрол
Провежда се състезание кой ще разкаже
най-добре избраната от него басня.

Тема: „Как пристига есента“, Надежда Станилова – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците.
2. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст.
3. Възприемане и определяне на детайли
от описанието на есенната картина.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават описание на природна
картина;
– могат да опишат промените в описаната есенна картина.
Актуализиране на знания и умения
Песен за идващата есен.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране. Обяснява се и се
доказва чрез текста:
– Кои са шарени черджета и чии ръчички са оставили по тях пъстри багри? (зад. 1
от читанката);
– Кои са жълтите луди пеперуди? (зад. 2

от читанката, тетрадка по четене – зад. 3);
– Защо птичките ги няма вече? Къде са
отлетели?
– Прави се извод кой е дошъл и е променил всичко в природата. Описва се устно
есенната картина (зад. 3 от читанката, тетрадка по четене – зад. 2, зад. 6).
2. Обсъжда се Как е показана есента? :
като жена, като дъжд, като вятър.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Допълнителни задачи
Да се опише с думи или да се нарисува
есента.
Задачи за контрол
Оценява се изпълнението на задача 5 от
тетрадката по четене.

Тема: „ Ах, колко е хубаво!“, Валери Петров – урок за нови знания
нятия
Учениците:
– разпознават описание;
– могат да определят главното, за което
се говори в художествен текст;
– определят смисъла и ролята на заглавието;
– определят основните чувства в текста.

План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците.
2. Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст.
3. Възприемане и определяне на детайли
от описанието на есенната картина.
Опорни знания и умения, основни по-
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Актуализиране на знания и умения
Учениците разглеждат илюстрацията и
назовават цветове. Съставят изречения за
есента, за да съобщят за цветовете на есенна
картина, която са наблюдавали или наблюдават в момента.
Съдържателни акценти
1. Обсъжда се какви чувства изразява заглавието. Отговаря се на въпроса Кога
бихме употребили това изречение и в какъв
смисъл е употребена думата „колко“?
2. Посочва се кое годишно време е
вдъхновило поета. Чете се текстът и се откриват думи, с които се описват цветовете
на ясена и на бука. Прочетеното се отнася
към илюстрацията (зад. 1, 2 от читанката,
тетрадка по четене – зад. 1).
3. Разгръща се представата за красотата на есента, като се анализират изразите,
които създават зрителни представи и могат
да се „видят“ красивите картини на есента.
Чете се разговорът между ясена и бука и се
отговаря на въпроса защо те искат да вземат
един от друг цветове (зад. 2 от читанката, тетрадка по четене – зад. 2, 3).

4. Преписва се краят на описанието и се
подчертават думи и изрази, които показват
радостта и възторга от красотата на есента.
5. Цялостен прочит на текста с цел да се
усети отново красотата и настроението, които поражда есента.
6. Обсъждат се отношението на автора и
личното емоционално-оценъчно отношение
(читанка, зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Да нарисуват или да донесат листо от
ясен и от бук (читанка, зад. 3).
Да нарисуват пъстра есенна картина
(тетрадка по четене – зад. 4).
Допълнителни задачи
Изразително четене на стихотворението (тетрадка по четене – зад. 6).
Задачи за контрол
Да опишат устно есенно листо, което са
нарисували.
Устно оценяване от учителя.

Тема: „Де е България?“, Иван Вазов – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Наблюдение на илюстрациите по текста.
3. Речникова работа.
4. Обяснява се смисълът на думите от
рубриката Ключ и те се свързват със смисъла
на стихотворението.
5. Четат се въпросите, които вълнуват
героя, и отговорите по строфи.
6. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разбират значението на думите: род,

родна земя, родина;
– умеят да задават въпроси върху текста;
– могат да илюстрират отговорите си с
примери от художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Разпознават стихотворение.
Гледат картини, които представят родната природа и нейни забележителности.
Съдържателни акценти
1. Въвежда се темата България и чувствата към родината чрез изразителен прочит на
текста и наблюдение върху илюстрацията.
2. Четат се въпросите от текста, чрез
които се разкрива чувството на героя към
родината (читанка, зад. 1).
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Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Записват се стихове от стихотворението
по избор на учениците.
Задачи за контрол
Чете се текстът изразително.

3. Чете се обяснението на непознатите
думи и се откриват в текста.
4. Разглежда се илюстрацията и се четат
подборно стихове, които се отнасят за нарисуваното в нея.
5. Чете се стихотворението и се определя отношението на героя към родината и
думи и изрази, които го показват.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и

Тема: „Де е България?“, Иван Вазов – урок за упражнение

те.

План на урока
1. Прочит на текста от учителя и ученици-

строфа и се тълкуват.
3. Отговаря се на въпроси (читанка, зад.
1, 2, 4).
4. Четат се трета и четвърта строфа. Изпълнява се зад. 3 от читанката.
5. Чете се четвърта строфа и се отговаря
на въпроса Как са изразени чувствата към
България?
6. Прави се обобщение с отговор на въпроса: Какво означава изразът „моя поклон
приеми!“? (читанка, зад. 5).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката
Задачи за контрол
Състезание – рецитал за най-добро изпълнение на стихотворението – самооценка.

2.Четене с разбиране за осмисляне на
художествения текст.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят настроението;
– откриват как то се изразява в стихотворението;
– коментират и описват чувства.
Актуализиране на знания и умения
Чете се изразително стихотворението.
Съдържателни акценти
1. Чете се първата строфа и се обяснява
смисълът на първите две изречения от текста.
Обяснява се смисълът на думите де зората / ме й огряла първи път (читанка, зад. 2).
Чете се въпросът от текста и се обяснява
защо героят го задава.
2. Последователно се четат втора и трета

Тема: „Юнак и гора“, българска народна песен – урок за нови знания
План на урока
1. Разказ на учителя за хайдутството и
хайдутите.
2. Прочит на текста от учителя и от учениците.
3. Четене с разбиране за осмисляне на

художествения текст.
4.Запознаване с особеностите на народната песен.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
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отива?; Защо отива?; Как юнакът се отнася
към гората?; Защо е наречена „майка юнашка”? (читанка, зад. 2, 3).
6. Чете се обяснението на понятието народна песен и се откриват доказателства в
текста за особеностите на народните песни.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Да се научи мелодия към песента (ако
има такава) или да се предложи от учениците.
Допълнителни задачи
Да се направи илюстрация към песента
или устно да се опише хайдутинът.
Задачи за контрол
Оценява се индивидуалното изпълнение на поставената задача.

– разбират особеностите на народната
песен;
– определят героя;
– отговарят на въпросите по художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Слуша се изпълнение на народна песен.
Съдържателни акценти
1. Учителят разказва за хайдутите. Разказът се илюстрира със снимки и картини.
2. Обсъжда се заглавието на песента и се
обсъжда въпросът „Какво очакване пробужда заглавието? “.
3. Открива се връзката между заглавието и текста на песента (читанка, зад. 1).
4. Четат се думите на героя и се отговаря
на въпроса в зад. 2 от читанката.
5. Четене с разбиране – осъществява се
чрез отговор на въпросите: Кой е герой на
стихотворението?; Къде се намира?; Къде

Тема: „Картина“, Мая Дългъчева – урок за нови знания
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за род, родина, почит.
Съдържателни акценти
1. След прочита на стихотворението се
проверява възприятието на учениците, като
се открива кои неща напомнят на детето за
родината.
2. Рисува се с думи картината, която си
представя детето (читанка, зад. 1, 2).
3. Представата за родината се допълва
чрез разгадаване на кръстословицата (тетрадка по четене, зад. 1) и чрез изпълнение
на зад. 2 в тетрадката.
4. Разсъждава се върху въпросите:
– Какво е родината за детето? (читанка,
зад. 3, тетрадка по четене, зад. 3, 5).
– Какви чувства събужда тя у него?
5. Учениците отговарят писмено на въпроса какво е за тях родината (читанка, зад. 4).

План на урока
1. Прочит на стихотворението от учителя и от учениците.
2. Откриват се нещата, които напомнят
на героя за родината.
3. Описва се представата на детето за
родината.
4. Правят се изводи по въпросите:
– Какво е за детето родината?
– Какви чувства поражда у детето родината?
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават смисъла на понятията: родина, обич, уважение, почит;
– могат да обясняват конкретен образ от
текста;
– разпознават основното в смисъла на
текста.
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Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Обяснява се връзката между думите почит,
уважение, обич и отношението към родината.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Описват или рисуват своя картина, за да
отговорят на въпроса: Какво е родина?
Самостоятелна работа с тетрадката по

четене.
Допълнителни задачи
Изработване на албум с пейзажи от родината.
Задачи за контрол
Записват важни думи, с които представят отношението към родината. Проверява
се дали думите са точни.

Тема: „Будителите“, Ангелина Жекова – урок за нови знания
План на урока
1. Изразителен прочит на стихотворението от учителя и от учениците.
2. Представя се кои са будителите, тяхната роля и място в живота на българите.
3. Обяснява се откъде идва названието
будители.
4. Представя се как се отдава почит на
будителите.
5. Чете се и се тълкува заветът: „Знай
своя род и корените здрави“.
6. Посочва се връзката между будителите и днешните поколения.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават смисъла на думите: будя, будители, тържествен ден;
– могат да изразяват чувство на уважение и почит;
– умеят да определят защо заветите са
мъдри.
Актуализиране на знания и умения
Актуализира се представата за кого и
защо се отдава почит и признание.
Съдържателни акценти
1. Главно в разглеждането на стихотворението остава изясняването на ролята и мястото на будителите в живота на българите.
Посочва се датата, на която се чества делото

на будителите (тетрадка по четене, зад. 5).
2. Представя се времето, когато те като
български синове будят народа си за свобода
и просвета.
3. Представят се накратко имената и делото на най-известните от тях (тетрадка по
четене, зад. 1, зад. 8).
4. Чете се и се тълкува заветът им: „Знай
своя род и корените здрави“. Разсъждава се
върху въпроса защо този завет зове и днес
съвременните българи (читанка, зад. 1, 3, тетрадка по четене , зад. 2, 3).
5. Извежда се поуката, че делото в полза
на България остава безсмъртно (читанка, зад.
3).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене със зад. 6.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Наблюдение на фотоси и портрети, свързани с личностите и делата на будителите.
Допълнителни задачи
Зад. 8 от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 1 от
тетрадката по четене.
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Тема: „Какъв ще стана ли?“, Андрей Германов – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Откриват се непознати думи в текста
и се открива значението им с помощта на
рубриката Речник или според смисъла им в
контекста.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават понятието стихотворение;
– разбират смисъла на текста;
– откриват значението на думи в контекст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се умения за подборно и
изразително четене.
Съдържателни акценти
1. След прочита на текста се осмисля
съдържанието му, като се извлича информация от него, за да се насочи вниманието на
учениците върху разликата между детето и
възрастните (зад. 1).
2. След равнището на разпознаване на
смисъла се преминава към аналитична рабо-

та, като се тълкува как детето се отнася към
въпросите на възрастните. (зад. 2.)
3. В стихотворението се отговаря на въпросите към текста, за да се проследи умението за четене с разбиране, като се поставя
акцент върху конкретни думи в текста, които описват пространството. (зад.1 и зад. 2).
4. Съпоставят се илюстрацията и текстът.
5. Актуализира се опитът на ученика,
като всеки представя свой диалог с възрастен.
6. Чете се изразително стихотворението
(зад. 4).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Тетрадка по четене.
Допълнителни дейности
Записва се разговор между дете и възрастен.
Допълнителни задачи
Изпълняват се задачи от тетрадката по
четене.
Задачи за контрол
Проследява се изпълнението на зад. 6 от
тетрадката по четене.

Тема: „Зима иде“, Кирил Христов – урок за нови знания
Гатанка, Асен Разцветников
План на урока
1. Прочит на стихотворението от учителя и от учениците.
2. Чрез беседа се търси отговор на
въпросите: В кой годишен сезон е изобразена гората в стихотворението?, Каква
промяна се очаква в природата?, С кои
изрази е обрисувана очакваната промяна
в природата?, Какво ще правят децата
през зимата?
3. Открива се тематичната връзка между текста на стихотворението и гатанката на
Асен Разцветников.

Опорни знания и умения, основни понятия
– Разпознават годишните сезони.
– Усвояват смисъла на думите редей,
рони, сух листец.
– Могат да илюстрират отговорите си с
примери от художествения текст или чрез
илюстрация.
– Правят разлика между стихотворение
и гатанка, като посочват характерните им
особености.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знания за годишните
сезони.
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Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Беседа с учениците за сезоните.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Представяне на годишните сезони и
разказ за промените, които настъпват през
тях в природата.
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Допълнителни задачи
Откриват разликата между стихотворението „Зима“ и гатанката за зимата като художествени текстове.
Задачи за контрол
Проверява се разбирането на учениците, като за задача им се дава да обяснят как
„виждат“ изразите сух листец и бял снежец.

Съдържателни акценти
1. Изяснява се чрез беседа промяната,
която настъпва през есента и зимата като годишни сезони.
2. Търсят се и се изясняват образите от
текста, които показват:
– характерното за есента;
– характерното за зимата.
3. Рисува се дърво, което рони сух листец.
4. Рисува се ручеят, замръзнал под леда.
5. В съпоставка между текст и илюстрация се показва характерното за есента и за
зимата като сезони.
6. Открива се разликата между художествен текст и рисунка към него:
– В художествения текст или в илюстрацията се създават и зрителна, и слухова представа.
7. В беседа се изяснява какво ще се случи, когато дойде зимата: с гората, с поточето,
с песента на птиците, с веселия вик на децата. Защо зимата радва децата?

Тема: „Изгубена пътечка“, Борислав Ганчев, „Що е то?“, Светла Панова – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците.
2. Открива се кога и защо е изгубена пътечката и са изчезнали животните от нея.
3. Описва се зимната картина в стихотворението „Изгубена пътечка“.
4. Установяваt се общото и различното
между стихотворенията „Зима иде“ и „Изгубена пътечка“:
5. Задават се уточняващи въпроси: Кои
годишни сезони са описани в двете стихотворения?, Какво е настроението в едното
и в другото стихотворение?
6. Осмисля се ролята на повторението
белее в „Изгубената пътечка“.
Опорни знания и умения, основни понятия
– Въвежда се понятието повторение и

осмисля значението му в текста
– Открива се понятието повторение в
художествен текст
– Развива се въображението
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за текстове,
които са свързani с природните сезони.
Съдържателни акценти
1. Учениците се запознават със съдържанието на художествения текст.
2. Открива се кога и защо се е изгубила
пътечката и са изчезнали животните.
3. Изяснява се кой годишен сезон е описан в стихотворението.
4. Описва се кой друг годишен сезон ще
проправи нова пътечка.
5. Чрез гатанката на Светла Панова се
допълва представата за зимата.
6. Чрез съпоставката между стихотво-
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Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Учениците правят табло, на което представят с художествен текст и илюстрации
всички годишни времена.
Задачи за контрол
Да се направи описание на избран от тях
годишен сезон. Проверява се дали правилно
е представено описанието.

ренията „Зима иде“ и „Изгубена пътечка“ се
установява общото и различното в двата текста. Открива се:
– Кои годишни сезони са описани в двете стихотворения?
– Какво е настроението в двата текста?
7. Обяснява се понятието повторение и
се определя ролята му в текста за изграждане на зрителна картина.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Съпоставка между двете стихотворения
и с гатанката на Светла Панова.

Тема: „На пързалката“, Елисавета Багряна – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Определят се епизодите.
3. Коментира се как е описана случката
в текста.
Опорни знания и умения, основни понятия
– Познават смисъла на думите веселие,
радост.
– Умеят да определят епизодите в текста.
– Могат да илюстрират отговорите си с
примери от художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията за епизод.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране: Къде се развива действието?; Кои са героите в текста?;
Какво се случва с децата?; Защо Гого е наречен „клети“?

2. Описват се с думи:
– топлата стая
– веселата пързалка
3. Чете се какво се случва в края на текста.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Създаване на текст описание на зимна
пързалка.
Задачи за контрол
Проверява се вярно ли е озаглавена направената от учениците илюстрация към стихотворението.

Тема: „На пързалката“, Елисавета Багряна – урок за упражнение
План на урока
1. Посочва се кой разказва в текста.
2. Защо баткото не може спокойно да
чете книжката си?
3. Децата на пързалката: смяна на чув-

ствата.
4. Играчка – плачка.
Опорни знания и умения, основни понятия
– Познават смисъла на думите веселие,
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Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Съпоставка на художествения текст с
научен текст, описващ зимата като природно явление.
Задачи за контрол
Откриват се в текста думи и изрази,
които показват какво правят героите на
пързалката.

радост.
– Умеят да определят епизодите в текста.
– Могат да илюстрират отговорите си с
примери от художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Затвърдяват знанията за случка.
Съдържателни акценти
1. Изяснява се ролята на този, който
разказва.
2. Четене с разбиране: разказва се как
братът и сестрата отиват на пързалката. Посочва се кой как е пострадал; подреждат се в
последователен ред действията според текста.
Ресурси (основни и допълнителни)

Тема: „Питка с паричка“, Петя Караколева „Мома чака коледари“,
българска народна песен – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на стихотворението. Прочит
на народната песен.
2. Беседа за двата празника Бъдни вечер
и Рождество Христово (Коледа).
3. Възприемане и осмисляне на стихотворението и на коледарската песен.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават Бъдни вечер и Рождество
Христово (Коледа) в празничния календар;
– могат да откриват в изучаваните литературни произведения обредни действия
във връзка с двата празника.
Междупредметни връзки: музика и
изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворение.
Актуализиране на знанията за народна
песен.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворението и беседа
за подготовката на празника Бъдни вечер.

Как се е празнувал някога и какво е съвременното празнуване? Изяснява се кое е
най-важното ястие, сложено на празничната
трапеза; как се прави обредният хляб.
2. Подборно четене, свързано със зад. 1
и 2 от читанката;
3. Беседа за подготовката на празника
Коледа и свързания с него обичай коледуване.
4. Подборно четене, за да се съпреживее
радостта и очакването на празника от героя
в стихотворението и на героинята в народната песен (зад. 3 от читанката).
5. Да се направи съпоставка между двата
текста, за да се осъзнае на емпирично ниво
разликата между авторско стихотворение и
народната песен.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнително четиво:
Изясняване на традиционното празнуване на Бъдни вечер в миналото. Трапезата
на Бъдни вечер се е слагала на пода, където
върху разстлана слама са се постилали черги
и покривки. Тъй като с Бъдни вечер завършват коледните пости, обредният хляб – пита
боговица, в която се слага паричка – е постен
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бове.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Намиране на фотоси на коледари; представяне на коледарски песни.

и се прави със сода, за да бухне.
За Бъдни вечер се приготвя бъдник. Някой
от ергените в дома трябва да отсече тригодишно дъбово дърво, което гори в огнището и топли къщата на Бъдни вечер, в очакване на празника Рождество Христово. Елхата като атрибут
на празника за пръв път се появява след Освобождението и украсява градските домове.
Разглеждане на фотоси с обредни хля-

Тема: „Питка с паричка“, Петя Караколева, „Мома чака коледари“,
българска народна песен – урок за упражнение
План на урока
1. Тих прочит на стихотворението и на
народната песен.
2. Беседа за двата празника Бъдни вечер
и Рождество Христово (Коледа).
3. Съпоставка между текстовете на стихотворението и на коледарската песен.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават Бъдни вечер и Рождество
Христово (Коледа) в празничния календар;
– могат да откриват в изучаваните литературни произведения обредни действия
във връзка с двата празника
– разпознават текста на народна песен
Междупредметни връзки: околен свят,
изобразително изкуство и час на класа
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворение.
Актуализиране на знанията за народна
песен.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране – зад. 1, 3 и 5 от

читанката.
2. Подборно четене за изпълнение на
зад. 6 от читанката – откриване на повторенията като изразно средство.
Ресурси (основни и допълнителни)
Изясняване на традиционното празнуване на Коледа в миналото. Коледарски дружини от момчета, навършили 12 години, и
ергени обикалят в празничната нощ от къща
на къща, възвестяват радостната вест за Рождеството, благославят и пеят песни с благопожелания за всеки член на семейството.
Песента: „Ой, Коледо, мой Коледо“.
Фотоси на коледари; други коледарски
песни.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Намиране на фотоси на коледари; представяне на коледарски песни.
Задачи за контрол
Изказване на благопожелание във връзка
с празника – зад. 7 от читанката самооценка.

Тема: „Чудна звезда“, Йордан Стубел – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на стихотворението от учителя и от учениците.

2. Кой голям християнски празник е породил чувствата в стихотворението? Кои са
тези чувства?
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носи празникът Коледа.
3. Отговаря се на трите въпроса от читанката, посочва се кой с кого разговаря, за какво
разговаря, изяснява се смисълът на израза „с
лъчи… къпеш снежните пътеки“ (използва се
упражнение 3 от тетрадката по четене).
4. Четене с разбиране: учениците посочват думите в текста, с които са обрисувани детенцето, вечерта, радостта в стихотворението.
5. Часът завършва с устно рисуване на
звездата.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене зад. 4 и 5.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Разказ за посрещането на Коледа.
Допълнителни задачи
Самостоятелна работа върху задачите
от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Устно рисуване на звездата, като се проверяват точно ли са използвани опорните
думи от текста.

3. Кои са героите в стихотворението?
Как са разкрити техните чувства?
4. Защо стихотворението е озаглавено
„Чудна звезда“?
5. Защо на коледното дръвче се поставя
звезда?
6. Ролите на въпросите и на повторението заблестяла в текста.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Познават Коледа като християнски
празник.
– Разбират смисъла, вложен в израза
чудна звезда.
– Могат да открият думи в текста като
ясна, бяла, заблестяла и т.н., които характеризират красотата на коледната звезда.
Актуализиране на знания и умения
Разпознават особеностите на диалога.
Разпознават изразните средства: повторение, изброяване, възклицателни изречения.
Съдържателни акценти
1. Изяснява се чрез беседа какъв празник е Коледа и защо се празнува на тази дата.
2. Търси се връзката между думите, посочени в рубриката Ключ, и чувствата, които

Тема: „Срещу Нова година“, Ран Босилек – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците и от учениците по роли.
2. Изяснява се защо се празнува Нова
година.
3. Посочват се героите в текста и кой
какво прави.
4. Възприема се и се осмисля приказката, като се чете по роли диалогът между героите и се извежда поуката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:

– Познават смисъла на думите празник,
празнуват, задружно.
– Разпознават общуването между героите – пряко, устно, диалог.
– Знаят какво е обичай.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за празник и
обичай.
Съдържателни акценти
1. Въведение: изяснява се защо се празнува Нова година.
2. Беседа: кои са героите в приказката,
защо са се сдружили. Прави се връзка с ду-
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мите в рубриките Ключ и Речник.
3. Подборно четене: кой какво прави, за
какво спорят героите, как ги сближава празникът, кой обичай изпълнява Гарванчо.
4. Извежда се поуката в приказката:
Празникът сближава хората.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Учениците получават задача да направят сурвачка.
Решава се кръстословицата от тетрадка-

та по четене.
Допълнителни задачи
Учениците получават задача да проучат
и разкажат за сурвакането като обичай.
Втора задача: да променят в благопожеланията на Гарванчо имената на животните с
имената на хората, които те ще сурвакат.
Задачи за контрол
Прави се състезание и се оценява коя е
най-интересната и красива сурвачка. Проверява се кой е променил правилно благопожеланието на Гарванчо.

Тема: „Най-хубавото „Що е то?“, Георги Мишев – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Посочва се кои са героите в текста.
3. Проследява се диалогът между майката и сина.
4. Извежда се поуката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Разпознават особеностите на гатанка.
– Определят ролята и ползата от гатанките.
– Откриват поуката от даден художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията за гатанка.
Съдържателни акценти
1. Посочват се кои са героите в текста.
2. Къде се развива действието?
3. Разглежда се диалога, от който проличават отношенията между майката и Боян.

4. Разкриват се обстановката и атмосферата, в която се развива действието.
5. Търси се отговор на въпросите: Какъв
е Боян и защо всички се признават за победени? Как Боян измисля нова гатанка и защо
тя е най-хубавата?
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Зад. 1 от читанката.
Задачи за контрол
Провежда се състезание: Кой ще каже
„най-интересна гатанка“?

Тема: „Най-хубавото „Що е то?“, Георги Мишев – урок за упражнение
План на урока
1. Защо Боян съчинява гатанка за мама?
2. Защо тя е най-хубавата гатанка?

3. Какъв е Боян?
4. Защо всички го обичат?
5. Поуката от текста.
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Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Разпознават особеностите на гатанка.
– Определят ролята и ползата от гатанките.
– Откриват поуката от даден художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията за гатанка.
Съдържателни акценти
1. Децата от класа задават гатанки.
2. Отговарят на въпросите: Защо Боян
съчинява гатанка за мама?; Защо тя е

най-хубавата гатанка?; Какъв е Боян?; Защо
всички го обичат?
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Зад. 5 от упражненията в читанката.

Тема: „Моят дядо“, Иван Мишев – урок за нови знания
Съдържателни акценти
1. След прочита на стихотворението се
наблюдава илюстрацията към текста. Търси
се дали илюстрацията отговаря на смисъла
на текста.
2. Подборно четене: Какво е обичал да
прави дядото? Кой израз се повтаря постоянно? Как е обичал да тича? Кое изречение
показва обичта на внучето към дядото?
3. Изяснява се отношението на внучето
към дядото – чрез думите в рубриката Ключ;
чрез пряко изразеното чувство в края на
стихотворението.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Допълнителни дейности
Задача: учениците да разкажат за своя
дядо или за съседа.
Допълнителни задачи
Да намерят художествен текст, в който
се описва дядо.
Задачи за контрол
Да отговорят кой човек наричаме дядо.

План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците.
2. Сравнява се текстът с илюстрацията.
Открива се дали тя вярно изобразява текста.
3. Обсъждат се въпроса: Кой говори и на
кого говори в стихотворението?
4. Описва се какво е правил дядото, когато е бил малък.
5. Подборно четене.
6. Обясняват се ролята на повторението
и смисълът на израза „на воля“.
7. Отношението на внучето към дядото.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Затвърдяват познанията за понятието
повторение.
– Осъзнават житейската истина: човек в
различните възрасти се променя.
– Разбират разликата между младия и
възрастния човек.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за понятието
повторение.
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Тема: „Мъдър“, Дора Габе – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците.
2. Изяснява смисълът на думата мъдър.
3. Съветите към детето: необходими
или излишни. Защо?
4. Качествата на възрастните и на децата.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Обмислят значението на думите внимавам, разбирам, съвет.
– Разбират ползата от съветите на опитните хора.
– Съзнават, че добрите съвети помагат
на човек, а не му досаждат.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията за думите
внимавам, разбирам, разсъждавам.
Съдържателни акценти
1. Беседа: Кой е мъдър? Полезно ли е, или
не да бъдеш мъдър? Кога човек става мъдър?

От какво зависи човек да бъде мъдър? Защо
възрастните дават съвети на децата? Как
децата трябва да приемат съветите?
2. Четат се на верижка съветите от стихотворението.
3. Посочва се какво е отношението на
детето към съветите.
4. Приема ли детето съветите и какво го
тревожи – на какво се чуди? Защо?
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Дискусия по въпросите от беседата в съдържателни акценти.
Допълнителни дейности
На учениците се дава задача да дадат
пример за различни съвети: полезни или излишни.
Допълнителни задачи
Зад. 3 и 5 от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Да се определи какви съвети е предложил ученикът – полезни или излишни.

Тема: „Омагьосване“, Зоя Василева – урок за нови знания
План на урока
1. Беседа. Разкрива се идейният замисъл. Омагьосването се извършва, когато е
нужна промяна на нещо.
2. Изяснява се отношението на детето към
скучните вещи и неща, които го заобикалят.
3. Възприемане и осмисляне на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Осмислят думите магия, магьосник,
омагьосвам; измислица, мечта, фантазия.
– Получават знания за въображението
като творческа дейност.
Актуализиране на знания и умения

Актуализиране на знанията за въображението като действие.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворението.
2. Беседа за това какво е магия и магьосничество. Обяснява се, че те са дейност или
сила на магьосник; магията е чудо, нещо необикновено, измислица.
3. Разчита се заглавието „Омагьосване“.
Търси се в текста коя е причината момчето
да мечтае да омагьоса всички вещи и неща
в света около него, да мечтае да направи
най-страхотната магия.
4. Изброяват се магиите, които ще стори
детето.
5. Открива се хумористичният нюанс в
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то, гората или нещо по свой избор.
Допълнителни задачи
Зад. 5 от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Да отговорят на въпроса: Кога би използвал магия? Проверява се творческото
въображение.

стихотворението.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Допълнителни дейности
Задача: децата да „омагьосат“ училище-

Тема: „Дали да го ям, или да го продам“, ромска приказка – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и учениците и изясняване на непознатите думи.
2. Актуализиране на знанията за разпознаване на народна приказка.
3. Възприемане и осмисляне на приказката, като се проследяват мечтите на Барчо.
4. Извежда се поуката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Разпознават особеностите на народната приказка.
– Осъзнават смисъла на думите от
рубриката Ключ: желание, мечта, стремеж.
– Откриват поуката в художествения
текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на народна приказка.
Съдържателни акценти
1. Кой е героят от приказката?
2. Какъв е той: богат или беден?

3. Подаръкът на овчарите го радва и поражда мечтите му.
4. Описват се мечтите на Барчо.
5. Подборно четене: четат се последователно мечтите на Барчо. Обсъждат се тези
мечти и се прави извод за желанията и стремежите на героя.
6. Чувствата на Барчо, породени от измислиците му, водят до неочаквания край на
приказката.
7. Поуката от приказката се извежда с
въпроса: Какви са мечтите на Барчо и защо
не се сбъдват?
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Зад. 3 от тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Да се реши кръстословицата от тетрадката по четене (зад. 6).
Задачи за контрол
Отговарят на въпроса: Защо не трябва
да се увличам в измислици?

Тема: „Чанга-чунга“, турска народна приказка – урок за нови знания
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разбират, че различните народи имат
свои приказки.
– осмислят думите завистлив, находчив, късмет.

План на урока
1. Прочит на текста и преразказ на целия текст с илюстрациите.
2. Определяне на случката и на епизодите в нея.
3. Представяне на героите в приказката.
4. Извеждане на поуката от приказката.
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развитие на случката.
4. Установяват се епизодите в текста.
5. Чрез беседа се обсъжда и открива
посланието на приказката.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене и работа с ресурсите от електронния
вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Илюстрация или описание с думи на
съкровищата в пещерата.
Задачи за контрол
Изразително четене или преразказ на
приказката.

– ориентират се в последователността
на епизодите при развитието на действието
в приказката.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за приказките на различни народи.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста и преразказ по
илюстрациите към текста.
2. Обяснява се защо едни приказки са
подписани като народни приказки, а други –
с името на даден народ.
3. Чрез подборно четене се откриват героите и се проследява и осмисля сюжетното

Тема: „Гълъбицата и мравката“, Жан дьо Лафонтен – урок за нови знания
План на урока
1. Беседа за взаимоотношенията между
хората: хубаво ли е да правиш добро?
2. Определяне на епизодите в баснята.
3. Посочват се героите и се разкриват
качествата им.
4. Извежда се поуката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на баснята;
– познават смисъла на думите добро, доброта, добрина;
– извеждат поуката.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на басня.
Урокът има междупредметна връзка с
околен свят.
Съдържателни акценти
1. Беседа с елементи на дискусия за взаимоотношенията между хората и смисъла на
това да се прави добро.

2. Определят и озаглавяват епизодите в
баснята.
3. Разказва се за постъпката на гълъбицата; коментират се отзивчивостта и добротата ѝ; разказва се за мравката и това как се
отблагодарила за стореното добро.
4. Според изискванията за постройка на
басня е изведена пряко в края на текста: „Ох,
колко е хубаво да правиш добро!“
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – изясняване на непознатите
думи, наблюдение на илюстрацията.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на учебника.
Допълнителни задачи
Зад. 6 от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Провежда се състезание кой ще разкаже
баснята най-добре.
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Тема: „Гълъбицата и мравката“, Жан дьо Лафонтен – урок за упражнение
План на урока
1. Работи се за възприемане и осмисляне на конкретния текст на баснята.
2. Тълкуват се думите добър, отзивчив,
благодарен, неблагодарен.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на баснята;
– познават смисъла на думите добро, доброта, добрина;
– разбират какво е признателен, благодарен, неблагодарен;
– извеждат поуката.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на басня.
Урокът има междупредметна връзка с
околен свят.
Съдържателни акценти

1. Работи се за възприемане и осмисляне
на конкретния текст на баснята. Дава се отговор на въпросите и се изпълняват задачите от
тетрадката по четене, като се обсъждат постъпките на мравката и на гълъбицата и се оценяват.
2. Обсъжда се поведението на немирника с прашката и се оценява.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – изясняване на непознатите
думи, наблюдение на илюстрацията.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на учебника.
Допълнителни задачи
Рисунка на красивата гълъбицата.
Задачи за контрол
Провежда се състезание кой ще разкаже
баснята най-добре.

Тема: „Аз и ние“, Димитър Спасов – урок за нови знания
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за глагол като
част на речта.
Актуализират се знанията за общуване
– пряко, устно – диалог.
Междупредметна връзка с български език.
Съдържателни акценти
1. Работата върху текста започва с четене на въпросите от началото на стихотворението. Чрез отговорите на въпросите сойката се представя в смешна светлина.
2. За да се възприеме и осмисли художественият текст:
– разглеждат се думите на сойката;
– наблюдава се държанието на сойката;
– наблюдават се другите птици.
3. Изяснява се коя случка променя самохвалните думи на сойката.

План на урока
1. Посочва се ролята на въпросите.
2. Възприемане и осмисляне на художествения текст:
– разглеждат се думите на сойката;
– наблюдава се държанието на сойката;
– наблюдават се другите птици.
3. Въпросът на славея и отговорът на
сойката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават единствено и множествено число на глагола;
– познават смисъла на думите самодоволна и сладкодумна;
– умеят да изразят отношение към държанието на сойката.
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Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на учебника.
Допълнителни задачи
Задача 5. от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Оценява се мисленето на учениците когато обясняват думите самочувствие и самохвалство.

4. Стига се до извод за невежеството на
сойката, която не разбира способността на
огледалото да прави образа двоен.
5. Отговорът на сойката на въпроса на
славея и отношението на другите птици към
нея водят до поуката, че този, който се хвали
сам, невинаги казва истината.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности

Тема: „Аз и ние“, Димитър Спасов – урок за упражнение
План на урока
1. Разглежда се детайлно текстът на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават единствено и множествено число на глагола;
– познават смисъла на думите самочувствие, самохвалство, самоувереност, невъздържаност;
– умеят да изразят отношение към държанието на сойката.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за глагол като
част на речта.
Актуализират се знанията за общуване
– пряко, устно – диалог.
Междупредметна връзка с български език.
Съдържателни акценти
1. Вниманието се спира върху глагола крещи и чрез него се показва нахалното държание.

Посочва се ролята на повторението „Аз, аз, аз“.
2. Тълкува се изречението „Нещо странно се случи“ и изразът „Всички птици запушват уши“.
3. Извежда се поуката:
– Постъпките и думите на сойката, както и думите за нея показват самодоволна или
сладкодумна е тя.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на учебника.
Допълнителни задачи
Задача 4. от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Оценява се мисленето на учениците когато обясняват думите самочувствие и самохвалство.

Тема: „Лошата дума“, българска народна приказка – урок за нови знания
План на урока
1. Подготовка за възприемане на приказката.
2. Прочит от учителя и прочит от учениците със задача.

3. Възприемане и осмисляне на съдържанието на текста.
4. Четене по роли.
Опорни знания и умения, основни понятия
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рала да я удари с брадвата; как постъпил дърварят; от какво се заинтересувал той при повторната им среща; коя болка помни мечката).
Какво означава в случая „лошата” дума?
2. Прави се характеристика на героите.
3. Извежда се поуката „Раната заздравява, но лошата дума не се забравя“.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Допълнителни дейности
Разказва се за мечката като чест герой в
приказките.
Задачи за контрол
Чете се изразително избран от ученика
епизод от приказката.

Учениците:
– разпознават особеностите на приказката като литературен жанр;
– различават жанрово народната приказка от другите приказки;
– могат да определят ролите на героя в
художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират знания за народна приказка.
Съдържателни акценти
1. Проследяват се епизодите, в които се
представя приятелството между мечката и
човека (с кого се сприятелил човекът, как се е
държала мечката с побратима си; от какво не
бил доволен човекът; защо мечката го нака-

Тема: „Лошата дума“, българска народна приказка – урок за упражнение
Съдържателни акценти
1. Изпълняват зад. 1, 2 и 3 от упражнението.
2. Четат думите на мечката и на дърваря.
3. Намират изпълнители за ролите и ги
разпределят между учениците. Избират четец.
4. Изпълняват приказката по роли пред
съучениците си.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Допълнителни дейности
Прави се драматизация на приказката.
Допълнителни задачи
Зад. 4 от упражнението в учебника.
Задачи за контрол
Обсъжда се пословицата „Лошата дума
е по-лоша от раната на главата“.

План на урока
1. Текстът се чете изразително от учениците с поставена от учителя задача.
2. Разпределяне на ролите на героите от
приказката между учениците.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– Разпознават особеностите на приказката като литературен жанр.
– Различават жанрово народната приказка от другите приказки.
– Могат да определят ролите на героя в
художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират знания за народна приказка.

Тема: „Зимата, пролетта и детето“, Елисавета Багряна – урок за нови знания
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават основните белези на стихотворение;
– разпознават общуването между героите – пряко, устно;

План на урока
1. Изпълнение от учителя.
2. Прочит от учениците с поставена задача Кой говори в текста?
3. Възприемане и осмисляне на текста
на стихотворението.
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дят” и да „чуят“ какво става, да „усетят“
аромата.
5. Чувството, с което детето говори за
зимата и за пролетта.
6. Организира се изпълнението на стихотворението по роли.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Изпълняват се зад. 1 и зад. 4 от учебника.
Допълнителни задачи
Зад. 2 и зад 3 от учебника.
Задачи за контрол
Откриват отговора на гатанката в упражнението (зад. 1).

– откриват чувството в художествен
текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за понятието диалог и за стихотворението като литературен вид.
Съдържателни акценти
1. Определя се кои сезони са изобразени
в стихотворението.
2. Стихотворението е изградено върху
диалог между сезоните и детето.
3. Отговоря се на въпросите: Как зимата представя себе си?, Как сама се представя пролетта?
Вниманието на учениците се насочва
към думи и изрази, които ги карат да „ви-

Тема: „Зимата, пролетта и детето“, Елисавета Багряна – урок за упражнение
План на урока
1. Изяснява се ролята на диалога за разкриване на основния замисъл.
2. Представя се поетично есента.
3. Възприемане и осмисляне на текста
на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават понятието диалог;
– разпознават основните белези на стихотворение;
– разпознават общуването между героите – пряко, устно, диалог;
– откриват чувството в художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за понятието герой.
Съдържателни акценти
1. Чрез подходящи изрази от текста се
представят двата годишни сезона – зимата и
пролетта.
2. Трите годишни сезона се съпоставят,
като се въвежда и стихотворение за есента

(по желание на учителя може да се въведе
и стихотворение за лятото). Ако учителят
прецени за необходимо, може да припомни
някои от текстовете: „Септември“, Елисавета Багряна, „Как пристига есента“, Надежда
Станилова, „Колко е хубаво“, Валери Петров, „Зима иде“, Кирил Христов, „Изгубената пътечка“, Борислав Ганчев.
3. Драматизира се текстът (може да се
изпълни на пролетно тържество).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка.
Използват се допълнителни текстове,
изобразяващи годишните сезони.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се нарисува или да се опише представата за зимата или за пролетта.
Задачи за контрол
Провежда се състезание кой ще рецитира най-добре думите на зимата, пролетта
или детето.
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Тема: „Васил Левски“, по Иван Вазов – урок за нови знания
План на урока
1. Беседа за живота и делото на Васил
Левски.
2. Прочит на текстовете.
3. Разсъждение върху текстовете на
Иван Вазов и Христо Ботев.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават понятията свобода и равенство;
– се запознават с това какво е за дадена
личност спомен на съвременник.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират представата за герой като
историческа личност и за герой в художествен текст.
Съдържателни акценти
1. Започва се с беседа за живота и делото
на Васил Левски.
2. Посочват се биографични бележки за
Васил Левски – къде е роден, откъде тръгва пътят му към свободата, какви качества притежава, защо го наричат Левски и Апостола, защо

Левски остава жив в сърцата на българите.
3. Чете се и се обсъжда споменът на
Христо Ботев за Левски.
4. Чете се и се обсъжда текстът на Иван
Вазов за Левски, който е представен също
като спомен.
5. Разглеждат се въпросите, които селяните от Софийско поставят на Левски, и
неговите достойни отговори. Тези отговори
се разглеждат като възможност за характеристика на героя.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ.
Разглеждат се портретите на Левски и
Христо Ботев.
Допълнителни дейности
Да проучат повече за живота и делото
на Васил Левски.
Допълнителни задачи
Да намерят снимки на паметника на Левски в Карлово и в София и да ги съпоставят.
Задачи за контрол
Да коментират защо на паметника в
Карлово Левски е поставен до лъв.

Тема: „Трети март“, Анелия Янковска-Сенгалевич – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Презентация или наблюдение на
табло с фотоси, свързани с Руско-турската
освободителна война.
3. Работа с речника.
4. Четат се въпросите и се търсят отговорите в художествения текст.
5. Тих прочит на цялото стихотворение
от всички деца.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците
– Познават смисъла на думите герои,
свобода.

– Усвояват смисъла на думите достойнство и национална гордост.
– Могат да илюстрират отговорите си с
примери от художествения текст.
Междупредметни връзки: околен свят,
музика и технологии и предприемачество.
Актуализиране на знания и умения
Разпознават особеностите на стихотворението.
Разпознават изразните средства: повторение и изброяване.
Съдържателни акценти
1. Започва се с прочит на художествения
текст от учителя.
2. Изяснява се чрез беседа какво исто-
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Трети март! Трети март!
Ден рожден на свободата.
Анастас Стоянов, „Трети март“
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Изслушване на националния химн.
Допълнителни задачи
Учениците да направят табло със снимков
материал от паметника Шипка, боя на Шипка,
паметника на опълченеца, паметника на Незнайния войн с вечния огън, Самарското знаме, посрещането на руските войски в Търново.
Задачи от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Проверява се чрез изразителен прочит
вярно ли е предадено чувството.
Изпълнява се зад. 7. от тетрадката – самооценка.

рическо събитие се е случило на Трети март.
Защо тази дата е определена за национален
празник на България? – зад. 1 от читанката.
Първият въпрос в читанката води до
осъзнат и емоционален отговор, с който
учителят цели да насочи вниманието на учениците към темата. Изпълняват се и зад. 2 и
3 от тетрадката.
Изясняват се и се записват думите от
рубриката Речник.
3. Припомня се миналото: славни битки,
подвизи на герои. От тях в наше време са останали като свидетелство бойните знамена,
братските могили, паметникът на Шипка.
Вторият въпрос в читанката ни отвежда
към темата как ние – потомците, отбелязваме този ден и цели да се създаде емоционална атмосфера на осъзната благодарност към
героите, извоювали свободата ни, и приповдигнато настроение на национална гордост.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни текстове:
Трети март! Трети март!
Чакан празник, свята дата.

Тема: „Бабо Марто!“, Галина Златина – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на стихотворението.
2. Посочват се признаците на настъпващата пролет.
3. Разкриват се чувствата на героя, изразени чрез метафоричното възприемане
на пролетното пробуждане на ручеите, на
слънчевите шеги, както и чрез рефрена – обръщение към Баба Марта.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– имат представа за промените в природата при смяна на сезоните: зима – пролет;
– познават изброяването, повторението
и обръщението като изразни средства, из-

ползвани в художествен текст.
Междупредметни връзки: музика и
изобразително изкуство
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Прочит на учителя с цел възприемане
на идейния замисъл – да се онагледи променливият характер на март, като му се придадат човешки действия и качества. В този
смисъл март се персонифицира като Баба
Марта – бабичка с променлив нрав, която ту
плаче, ту се сърди, ту се смее.
2. Подборно четене – дешифрира се природното явление, кодирано в художествения
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ливо. Когато Баба Марта, е ядосана времето
е студено, а когато се смее – топло и ласкаво.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се отговори на въпроса: Иска ли Баба
Марта да дойде пролетта?
Задачи за контрол
Изразително четене на стихотворението.

образ – зад. 1 и зад. 2 от читанката. Намират се
съответствията между природата и художествения текст: усмивка – слънце, крилата шега –
вятър, топлата ласка на слънцето – пролет.
3. Разкриват се изразните средства,
чрез които се постига емоционалното въздействие на стихотворението: обръщение,
повторение, възклицателно изречение.
Ресурси (основни и допълнителни)
В народната представа на българите
Баба Марта е жена. Тя е с променлив характер и затова и времето през месеца е промен-

Тема: „Бабо Марто!“, Галина Златина – урок за упражнение
План на урока
1. Изразително четене, с което се изразява емоционално-оценъчно отношение.
2. Подборно четене, свързано със задачи.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– имат представа за промените в природата при смяна на сезоните: зима – пролет;
– познават изброяването, повторението
и обръщението като изразни средства, използвани в художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Изразително четене на стихотворението, за да се покаже въодушевлението от
пристигането на пролетта.
2. Подборно четене за изпълнение на
зад. 1, 2, 3 от читанката.
3. Четене с разбиране за изграждане на

образи – зад. 4 от читанката.
4. Беседа с цел дешифриране на метафоричния език на поетичното слово – зад. 5 от
читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
В народната представа на българите
Баба Марта е жена. Тя е с променлив характер и затова и времето през месеца е променливо. Когато Баба Марта е ядосана времето е
студено, а когато се смее – топло и ласкаво.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да нарисуват Баба Марта и момиченцето според текста.
Задачи за контрол
Зад. 4 от читанката – съставяне на изречения, с които се създава словесния портрет
на Баба Марта.

Тема: „Април“, Елин Пелин – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на учителя и на учениците.
2. Посочват се героите на приказката.
3. Проследяват се епизодите.

4. Четене с разбиране – разкрива се красотата на природата през пролетта.
Опорни знания и умения, основни понятия
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През ливадите премина
гост, пристигнал от чужбина.
Службата му е такава —
жабите да преброява.
Що е то?
(Щъркел)
Белият щъркел е вид едра птица. Гнезди
и отглежда потомството си в Европа (включително и България).
Кукувицата е с големината на гълъб и
доста дълга опашка, с пепелявосива горна
част на тялото, а гърдите и коремът са белезникави с тъмни препаски. Зимните европейски месеци кукувиците прекарват в африканските савани. В България се завръща
през пролетната ваканция, около 10 април.
Кукувицата се смята за вестител на пролетта.
Фотоси на славей, щъркел, кукувица.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се нарисува пролетна картина, свързана с текста.
Задачи за контрол
Да се отговори на въпроса как пристига
пролетта според текста.

Учениците:
– имат представа за промените в природата при смяна на сезоните: зима – пролет и
за тяхната последователност;
– възприемат емоционално художествения текст;
– различават героите и техните качества;
Междупредметна връзка: изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за приказка.
Съдържателни акценти
1. Прочит на учителя.
2. Беседа за художествената измислица
и за действителните промени в природата
през пролетта.
3. Подборно четене за откриването на героите и за изпълнение на зад. 1 и 2 от читанката.
4. Откриване на връзката между сюжетната линия в текста и илюстрациите към
него при зад. 2.
5. Четене с разбиране – разкрива се красотата на природата през пролетта.
Ресурси (основни и допълнителни)
Славеите са прелетни птици, които са много добри песнопойци. Те символизират идването на пролетта и новото начало. Славеите могат
да изпълняват над 40 мелодии, всяка по-хубава
от предишната, но никоя не се повтаря.
Гатанка за щъркел от Георги Струмски:

Тема: „Април“, Елин Пелин – урок за упражнение
План на урока
1. Изразително четене.
2. Възприемане и осмисляне на авторска
приказка.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– имат представа за промените в природата при смяна на сезоните: зима – пролет и
за тяхната последователност;

– възприемат емоционално художествения текст;
– различават героите и техните качества.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за приказка.
Съдържателни акценти
1. Изразително четене.
2.Подборно четене за изпълнение на
зад. 1, 2 и 4 от читанката.
3. Беседа с цел изясняване отношението
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Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да препише част от текста по избор
Задачи за контрол
Свободен отговор на въпрос – зад. 6 за
осмисляне на идейния замисъл на творбата
и емоционалното ù въздействие.

на Баба Марта към внука ù, за да се отговори
на зад. 4 от читанката. Каква става Баба Марта, когато вижда младия Април? Защо сяда?
4. Словесно описание на образа на Април с помощта на текста и на предложените
илюстрации в зад. 5 от читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Фотоси на славей, щъркел, кукувица.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.

Тема: Ветрец вее“, българска народна песен, „Ей, момиче, малка моме“, българска
народна песен – урок за нови знания
План на урока
1. Тих прочит.
2. Подборно четене и беседа.
3. Словесно описание на образи на герои.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават народните песни;
– разпознават повторението и обръщението като изразни средства;
– се ориентират кой от героите говори.
Междупредметни връзки: околен свят,
изобразително изкуство и час на класа
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за народна
песен.
Съдържателни акценти
1. Изразителен прочит от учителя.
2. Подборно четене за разкриване на основната мисъл: Красиво е хорото на гиздавите моми, което се вие и се люлее като величествената река Дунав.

3. Подборно четене за разкриване на основната мисъл: Момата е красива не само с
вида си, но и защото притежава много добродетели. Тя е скромна, спретната, трудолюбива.
4. Задачи, свързани с текста и с илюстрациите.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Рисува момата и я описва словесно –
зад. 2 от читанката.
Задачи за контрол
Рисува момата и я описва словесно –
зад. 2 от читанката.

Тема: „Животни ли са?“, Луиджи Малерба – урок за нови знания
нятия
Учениците:
– могат да откриват героите и да се ориентират кой от тях говори;
– откриват причинно-следствената връз-

План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Определят се епизодите.
Опорни знания и умения, основни по-
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троението при героите от удивлението към
разочарованието, тревогата и страха.
Ресурси (основни и допълнителни)
Зоопарк или зоологическа градина е място, където представители на диви животински видове живеят в клетки и могат да бъдат
наблюдавани от посетители.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Зад. 3 от читанката е със свободен отговор.

ка на сюжета;
– правят изводи за героите, като осмислят речта им.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за приказка.
Съдържателни акценти
1. Прочит от учителя.
2. Подборно четене за изпълнение на
зад. 1 и 2 от читанката.
3. Беседа за разкриване на идейния замисъл на произведението: От какво се интересуват кокошките? Как кокошките си
обясняват липсата на клетка за червеи в зоопарка? Вярно ли е твърдението им? Какво
те не знаят за зоопарка? Основателен ли е
страхът, който ги обхваща?
4. Наблюдаване на промяната на нас-

Тема: „Камък и змия“, българска народна приказка – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Посочва се кои са героите на приказката.
3. Къде се развива действието?
4. Проследява се причинно-следствената връзка.
5. Извежда се поуката от приказката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– могат да откриват връзката между текста и неговото заглавие;
– интерпретират текст.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знания за народна
приказка.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста.
2. Беседа върху текста на приказката за
осмисляне на идейния замисъл за предпаз-

ливостта и за разумните решения, които човек трябва да вземе, за да опази здравето си.
3. Разсъждение върху причинно-следствената връзка на случката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Пепелянката се смята за една от опасните европейски змии заради дългите си зъби
и сравнително силната отрова.
Пепелянката предпочита открити и каменисти места, обрасли с висока тревиста растителност, папрати, храсталаци и обикновено с
достатъчно подземни дупки за укрития.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Занимателна задача: да замени героите –
например: котки – чудят се защо в зоопарка
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няма мишки.
Задачи за контрол

Преразказва устно приказката – самооценка.

Тема: „Жабата и волът“, Жан дьо Лафонтен – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Възприема се и се осмисля баснята.
3. Извежда се поуката от баснята.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на баснята;
– умеят да разграничат героите и да се
ориентират в речта им;
– осмислят понятията: самоувереност,
самонадеяност, самомнение, горделивост.
Междупредметни връзки: околен свят
и изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на басня.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста.
2. Беседа: Защо авторът е подбрал точно тези герои? Защо жабата решила да стане като вола? Изпълнимо ли е желанието ù?
Упорита или глупава е жабата, щом не спи-

ра да се надува, а все си остава малка?
3. Възприема се поуката от баснята, че
всеки трябва добре да преценява силите и
възможностите си, тъй като нереалната самооценка води до излишно самочувствие,
което може само да навреди. Трябва да откриеш своя талант и да го развиваш, а не да
се опитваш да подражаваш на някого.
Ресурси (основни и допълнителни)
Фотоси на жаба и на вол.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Съставя басня по аналогия.
Задачи за контрол
Възпроизвежда устно баснята и знае поуката от нея – самооценка.

Тема: „Вземи звъна на парáта“, българска народна приказка – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Откриват се героите в текста.
3. Проследява се диалогът между Хитър
Петър и гостилничаря.
4. Извежда се поуката от приказката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– имат обобщена представа и познават
селския бит от миналото;

– могат да характеризират героите и да
отличат положителния герой от отрицателния герой;
– имат представа за справедливост и очакват тя да възтържествува в края на приказката.
Междупредметна връзка: околен свят,
изобразително изкуство
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на народна приказка.
Съдържателни акценти
1. Посочват се героите в текста.
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ден селянин, отличаващ се с изключителна
хитрост, мъдрост и находчивост, както подсказва и името му. Хитър Петър е разглеждан
и като местен аналог на литературния герой
Настрадин Ходжа. Двамата често спорят,
остроумничат и се надхитрят помежду си във
весели истории, разсмиващи хората и до днес.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Определяне на епизоди в текста на приказката и записване на план.
Задачи за контрол
Четене по роли – самооценка.

2. Къде се развива действието?
3. Определяне на епизодите и подборно
четене.
4. Разглежда се диалогът и се провежда
беседа за изясняване на понятията: хитрост,
находчивост, остроумие, като качества на
Хитър Петър и понятията: скъперничество
и алчност – качества на гостилничаря.
Какво поражда конфликта между Хитър Петър и гостилничаря? Трябва ли Хитър Петър да плати за пáрата от гозбата
на гостилничаря? Как Хитър Петър разрешава проблема?
Ресурси (основни и допълнителни)
Хитър Петър е традиционен герой от
българския фолклор, за когото се разказват
анекдоти из всички български територии от
близо 400 години насам. Образът му е на бе-

Тема: „Вземи звъна на парáта“, българска народна приказка – урок за упражнение
Съдържателни акценти
1. Усъвършенстване на четивната техника.
2. Изпълнение на зад. 1 – свързана с
подборно четене на текста и с илюстрация
към него.
3. Преразказване на епизод.
4. Четене с разбиране – зад. 4 и 5.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Отговаря на въпроса: Защо Хитър Петър подържал парче хляб над пђрата?
Задачи за контрол
Драматизация на приказката и изиграване по роли – самооценка.

План на урока
1. Подборно четене
2. Разпознаване на героите чрез реплики от текста.
3. Изясняване на понятията: съобразителен и подъл.
4. Четене по роли.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават селския бит от миналото;
– могат да характеризират героите и да
отличат положителния герой от отрицателния герой;
– имат представа за справедливост и очакват тя да възтържествува в края на приказката.
Междупредметни връзки: Изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на народна приказка.
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Тема: „Магаре и славей“, Иван Крилов – урок за нови знания
План на урока
Подборно четене за илюстриране на мо1. Прочит на текста от учителя и от ученименти от баснята:
ците.
а) любопитството на магарето;
2. Възприема се и се осмисля баснята.
б) славеят запява песента си;
3. Извежда се поуката от баснята.
в) обидната преценка на магарето.
Опорни знания и умения, основни поРесурси (основни и допълнителни)
нятия
Гатанка за магаре от Георги Струмски:
Учениците
Бавно слиза от баира.
– Разпознават особеностите на баснята.
Сред площада важно спира –
– Познават смисъла на понятията: тадългоух хубавец,
лант и дарба.
виден оперен певец.
– Умеят да описват емоционалното възЩо е то?
действие на песента на славея: нежност, мелоГатанка за славей:
дичност, омая, унес.
На безценен камък седи, чудни песни реди.
– Осмислят понятията: наблюдателност,
Славеят е дребна птица с размер 15 – 16 см.
невежество, самомнение.
Горната част на тялото е светлокафява с изклюАктуализиране на знания и умения
чение на опашката, която има по-скоро ръжАктуализират се знанията за разпознавадив оттенък. Гърдите и коремът са по-светли и
не на басня.
имат кремав цвят. Краката са светли. Клюнът е
Актуализират се знанията за общуване.
тънък, с тъмен цвят.
Какво се знае за магарето и за неговия глас?
Малката скромна птичка е виртуозен изКакво се знае за славея?
пълнител на мелодични песни. Най-големите
Междупредметни връзки: околен свят,
майстори певци сред славеите могат да изпълизобразително изкуство и музика.
няват песен, състояща се от 20 – 24 отделни меСъдържателни акценти
лодии.
1. Вниманието се насочва към героите и
Снимка на магарето и снимка на славея.
към темата, за да се разкрие иносказанието за
Читанка – работа с рубриките Ключ и Речразликата между преценката на магарето и исник.
тинската оценка за таланта на славея.
Работа с електронен вариант
2. Прави се аналогия между героите и реДопълнителни дейности
алната действителност.
Да се изпее песента „Пей ми, славею чудес3. Изразява се лично отношение към герони“.
ите от баснята и към постъпките им.
Работа с ресурсите от електронния вариБеседа за взаимоотношенията между хоант на читанката.
рата: Може ли този, който не е талантлив и
Задачи за контрол
не разбира от изкуство да оценява твореца?
Изразително четене по роли на баснята.
Тема: „Магаре и славей“, Иван Крилов – урок за упражнение
План на урока
1. Защо магарето иска да чуе песента на
славея? Какво мисли то за себе си?
2. Каква е песента на славея? Колко време пее той? Как се променя природата под
въздействието на песента му?
3. Как „премъдрото“ магаре оценява
дарбата му и какво го съветва?

Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на баснята;
– познават смисъла на понятията: талант и дарба;
– умеят да описват емоционалното въздействие на песента на славея: нежност, ме-
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лодичност, омая, унес;
– осмислят понятията: наблюдателност, невежество, самомнение.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на басня.
Актуализират се знанията за общуване
– пряко, устно − диалог.
Междупредметни връзки: български език,
околен свят, изобразително изкуство и музика.
Съдържателни акценти
1. Подборно четене за изпълнение на
първа задача от читанката.
2. Четене с разбиране за изпълнение на
зад. 2 и 3 от читанката.
3. Изпълнението на зад. 4 изисква сло-

весно обрисуване на песента на славея.
Подборно четене, за да се отговори на
зад. 5.
Във връзка със зад. 7 се препоръчва беседа на по темата Може ли бездарният да
оценява изкуството на талантливия певец?
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Провежда се състезание кой ще разкаже
баснята най-добре – самооценка.

Тема: „Орел, рак и щука“, Петко Р. Славейков – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Възприема се и се осмисля баснята.
3. Извежда се поуката от баснята.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците
– разпознават особеностите на баснята;
– познават смисъла на понятията: неразбирателство, напразни усилия, несполука.
– разбират смисъла на работата в екип,
когато всеки съдейства да се осъществи общата цел.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на басня.
Междупредметни връзки: околен свят,
изобразително изкуство и музика.
Съдържателни акценти
1. Беседа: Каква цел имат героите на баснята? Защо авторът е избрал точно тях?
2. Подборно четене: Кой как се придвижва и в каква посока?
Записват се изреченията.
Орелът лети високо в небесата.
Ракът върви назад.
Щуката плува в дълбоките води на реката.
3. Беседа за взаимоотношенията между

хората, които имат обща цел, но всеки иска
да я постигне по свой начин, вместо да бъдат
в единомислие и в единодействие.
Ресурси (основни и допълнителни)
Гатанка за орел:
По земята рядко ходи, из облаците все
броди.
Гатанка за рак:
Бре, че чичко мустакат,
ходи винаги назад.
Аз опитах да го пипна,
той ми рече:
„Ще те щипна!“
(Рак)
Сведения за щуката:
Щуката е едра хищна риба, широко
разпространена в нашите води. Достига над
150 см дължина на тялото и тежи до 20 кг.
Среща се в стоящи, сладки води.
Снимка на щука.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Да се нарисува каруцата и схематично да
се представят посоките кой накъде я тегли.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Преписват поуката от баснята.
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Тема: „Орел, рак и щука“, Петко Р. Славейков – урок за упражнение
План на урока
1. Разпознават се героите от баснята и
техните качества.
2. Проверява се доколко е възприета и
осмислена баснята.
3. Извежда се поуката от баснята.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на баснята;
– познават смисъла на понятията: неразбирателство, напразни усилия, несполука;
– разбират смисъла на работата в екип,
когато всеки съдейства да се осъществи общата цел.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на басня.
Междупредметни връзки: околен свят,

изобразително изкуство и музика.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит и изпълнение на първа задача от читанката.
2. Подборно четене за изпълнение на
втора задача от читанката.
3. Работа с гатанките за рак и за орел.
4. Беседа за осмисляне на поуката от
баснята. Предложете какво трябва да се направи, за да тръгне колата.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Провежда се състезание кой ще разкаже
баснята най-добре – самооценка

Тема: „Врабчето и лисицата“, българска народна приказка – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Посочва се кои са героите в текста.
3. Възприема се и се осмисля приказката, като се проследява диалогът между врабчето и лисицата и се извежда поуката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на народната приказка;
– разпознават общуването между героите – пряко, устно – диалог;
– осъзнават понятията: неправда, несправедливост;
– откриват поуката в художествения
текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на народна приказка.
Междупредметни връзки: български
език и околен свят.
Съдържателни акценти
1. Беседа: Кои са героите от приказка-

та? Защо са се сдружили?
2. Подборно четене: Кои са причините
лисицата да хитрува? Какви хитрини измисля? Каква е ползата ù от хитрините?
Кога врабчето разбира, че го лъжат?
Защо трябва кучето да му помогне?
3. Беседа за поуката от приказката: Приятелството се разваля, когато единият мисли
само за себе си и иска да се възползва от труда на другия.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни текстове: приказки с подобно съдържание, в които герой е лисицата: „Косе Босе“, „Болен здрав носи“.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Допълнителни дейности
Препис на думите от речника.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Да се открие и да се препише изречението, което разкрива неправдата, сторена
на врабчето.
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Тема: „Врабчето и лисицата“, българска народна приказка – урок за упражнение
План на урока
1. Прочит на текста от учителя и от учениците.
2. Посочва се кои са героите в текста.
3. Възприема се и се осмисля приказката, като се проследява диалогът между врабчето и лисицата и се извежда поуката.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– разпознават особеностите на народната приказка;
– разпознават общуването между героите – пряко, устно – диалог;
– осъзнават понятията: неправда, несправедливост;
– откриват поуката в художествения
текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за разпознаване на народна приказка.
Междупредметни връзки: български
език и околен свят.
Съдържателни акценти
1. Изразително четене на приказката по
роли.

2. Подреждане на епизодите – разкриване на причинно-следствената връзка между
тях, чрез изясняване на последователността
на действието.
3. Разпознаване на съдържанието на отделни епизоди чрез илюстрация.
4. Подборно четене с цел изясняване на
характерите на героите.
5. Обогатяване на речника на учениците
с думи и изрази от някогашния бит на българина и от фолклора.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник
Допълнителни дейности
Устно възпроизвеждане на приказката
по епизоди.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
В тетрадката да се нарисува илюстрация
към епизод по избор.
Задачи за контрол
Да се запише кой герой какви качества
притежава – самооценка

Тема: „Малката Нула“, Джани Родари, Гатанки, Дядо Пънч – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста от учителя.
2. Определят се епизодите.
3. Подборно четене за възприемане на
произведението.
4. Беседа – за осмисляне на произведението, като се коментира как е описана случката в текста.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците
– познават смисъла на думите: стойност, важност, значимост;
– разпознават в ситуация искреността и
я отличават от лицемерието.
Междупредметни връзки: математика.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихот-

ворението като художествен текст.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворението.
В беседа се изясняват опорните думи.
Обсъжда се заглавието, за да се свърже със
смисловата страна на текста.
2. Подборно четене: Изяснява се как изглежда и каква е малката Нула, за да се премине към първия въпрос в читанката.
Отговорът на втория въпрос изисква добре
да се познава текстът на стихотворението.
3. Четене с разбиране. Какво е отношението на числата към Нулата? Защо първоначално я отминават, а после я ласкаят? –
зад. 2, 3 и 6 от тетрадката
Одобряват ли поведението на числата,
които първоначално отминават Нулата, а
после я ласкаят, защото е станала десетица?
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4. Беседа за взаимоотношенията между
хората. Поставя се дилемата за искреност и
лицемерие. Кога се създава приятелството?
Дали са приятели тези, които имат интерес
към някого, защото имат полза от него?
Учениците трябва да достигнат до извода, че всеки има своята значимост и трябва
да бъде уважаван, а не отбягван или ценен
според материалното си благосъстояние.
Ресурси (основни и допълнителни)

Какво означава нулата?
Какво означават числата: 10, 20, ..., 100?
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни текстове от читанката
от първи клас
Читанка – рубрика Ключ.
Читанка – гатанки за числата.
Работа с тетрадката по четене.

Тема: „Падащите звезди“, По Ирина Карадимчева – урок за нови знания
План на урока
1. Прочита се приказката от учителя.
2. Определят се героите
3. Беседа с цел възприемане и осмисляне
на художественото произведение.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават смисъла на понятията: загриженост и отговорност.
– имат дневен режим и го спазват.
– разпознават приказните герои.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за авторска
приказка.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста с цел цялостното му
възприемане и определяне на героите.
2. Подборно четене, свързано с въпросите в читанката. Кога на небето се появява нова
звезда? Каква е връзката между звездата и детето? Какво става, когато тя е прекъсната? – работа по зад. 2 от читанката и зад. 5. от тетрадката.
3. Беседа за истинския приятел, който
иска да ти помогне. Как тази загриженост на
звездичката за детето в приказката се превръща за нея в саможертва? – зад. 3 от читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни текстове:

Звездички
Ще се вдигна на пръсти,
ще протегна ръчичките –
да достигна в небето звездичките.
Да ги пипна, да видя –
дали те са свещички,
или хиляди светли очички.
Вятър духа – не гаснат,
цяла нощ не заспиват,
а от слънцето бърже се скриват.
Где отиват, не зная,
цяла нощ се чудя
и от чудене сутрин се будя.
Елисавета Багряна
Гатанка за луната на Янка Миховска:
Нощем – светла и засмяна,
цяла в златна е премяна.
ту пълнее, ту линее,
но не може да ни сгрее.
Що е то?
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Тетрадката по четене.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Задачи от тетрадката по четене.
Всеки ученик да нарисува своята звезда.
Задачи за контрол
Всеки ученик да запише какви мъдри
съвети би му дала неговата звезда – самооценка.

Тема: „Молба“, Росен Василев – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на текста.
2. Наблюдение на илюстрацията по текста.

3. Обяснява се как се свързва смисълът
на думите в рубриката Ключ със смисъла на
стихотворението.
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Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават смисъла на понятията: отговорен и отговорност;
– осъзнават основната мисъл, че ученикът
има своите задължения и отговорности: Ученикът първо трябва да си научи уроците и да си
напише домашните, и чак след това да играе.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворението като художествен текст.
Разпознаване на изразни средства: обръщение, изброяване, недовършена мисъл.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране, за да се отговори
на въпросите: Как слънцето си играе с детето? Защо детето спира играта?
2. Беседа за отговорностите на ученика,
която помага да се изясни защо детето от сти-

хотворението е загрижено за изпълнението на
домашното по математика, като се акцентира
върху броя на нерешените задачи. Да се осмисли риторичният въпрос: Питаш ли ме мене?
3. Подборно четене, което изяснява трета задача от читанка: Защо на слънцето му е
лесно? Може да се развие дискусия дали детето му завижда?
Ресурси (основни и допълнителни)
Народна гатанка за слънцето от Прилеп:
От едно огнище цял свят се грее.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Зад. от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Изразително четене на стихотворението за предаване на чувството – самооценка.

Тема: „Най-хубавото птиче“, Георги Райчев – урок за нови знания
План на урока
1. Прочита се приказката от учителя.
2. Разкрива се идейният замисъл – обичта на майката я кара да мисли, че нейното
дете е най-хубавото.
3. Възприемане и осмисляне на произведението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– възприемат и осъзнават значението на
думите: добросъседство, приятелство, доверие, както и на израза майчина обич;
– разпознават общуването между героите – пряко, устно – диалог, както и авторовата реч;
– откриват поуката в художествения
текст.
Междупредметни връзки: български
език, околен свят и изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за авторска
приказка.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста. Определяне на героите.

2. Подборно четене на реплики, за да се
отговори на въпросите: Какви са взаимоотношенията между двете съседки? Защо враната не успява да нахрани лястовичето?
3. Определят се епизодите на приказката, за да се изпълни задачата в читанката.
4. Беседа за майчината обич, за да се отговори на въпроса: Какво е детето за своята майка?, и да се осмисли съдържанието на текста.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни текстове:
Гатанка за лястовицата от Георги Струмски
В сини-сини висоти
бърза ножица лети.
Тя небето разкроява –
няма майсторка такава.
Всеки, вярвам, я познава.
А познаваш ли я ти?
Що е то?
(Лястовица)
ВРАНА
Хванах-врана-на-тавана.
Тя-захвана-да-ми грака:
– Мойто-вранче-вкъщи-чака.
Аз я-пуснах-в ширни-двори,
тя ми-грака-и-говори
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аз-да бъда-първи, ти-да бъдеш-втори!
Лъчезар Станчев
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния ва-

риант на читанката.
Определяне на епизодите на приказката
и записване на план.
Допълнителни задачи
Фотоси на лястовичка и на врана.
Задачи за контрол
Изразително четене на текста по роли.

Тема: „Най-хубавото птиче“, Георги Райчев – урок за упражнение
План на урока
1. Разкрива се идейният замисъл – обичта на майката я кара да мисли, че нейното
дете е най-хубавото.
3. Четене с разбиране – за възприемане
и осмисляне на произведението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– възприемат и осъзнават значението на
думите: добросъседство, приятелство, доверие, както и на израза: майчина обич;
– разпознават общуването между героите:
пряко, устно, диалог, както и авторовата реч;
– откриват поуката в художествения
текст.
Междупредметни връзки: български
език, околен свят, музика и изобразително
изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за авторска
приказка.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит и работа по първа задача
от читанката, с цел да се озаглавят епизодите.
2. Четене с разбиране, за да се изпълни
втора задача от читанката.
3. Драматизация на приказката в изпълнение на шеста задача от читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни текстове:
Като стихотворение или като песен се
изпълнява:

Лястовичка
Под нашта стряха лястовичка
във гнездо живей.
И всяка сутрин слушам аз
как чурулика, пей:
— Чурулик, чурулик!
На свойте мили мънички
деца разказва тя
за въздух, за лъчи, пустини
там, накрай света.
– Чурулик, чурулик!
Разказва им, че там, на юг
тече реката Нил
и в нея тя веднъж видяла
страшен крокодил!
музика
– Чурулик, чурулик!
Ран Босилек
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Устно възпроизвеждане на епизоди от
приказката.
Задачи за контрол
Зад. 3 и 5 от читанката.

Тема: „Бърканица в приказките“, Джани Родари – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на приказката от учителя и от
учениците.
2. Да се осъзнае, че въображението създа-

ва възможности за вариативност на сюжетите.
3. Възприемането на текста може да послужи като творческа работилница за усвояване на
модел на приказка и за създаване на нови.

234

Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят ролята на разказвача и възприемат понятията: объркване, подмяна и шега;
– са запознати със съдържанието на класическата приказка „Червената шапчица“ и с
героите, които участват в нея.
Междупредметни връзки: изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за авторска
приказка.
Припомня се сюжет на позната приказка –
„Червената шапчица“.
Съдържателни акценти
1. Беседа, свързана с приказката „Червената шапчица“.
2. Подборно четене на фрагменти с цел
разпознаване на сюжета на приказката – първоизточник, за да се въведе зад. 1 от читанката.

3. Зад. 2 в читанката изисква приказката
да се изиграе по роли. По този начин чрез съпреживяването смесването на герои и включването на предмети и обстоятелства от съвременния бит става по-разбираемо, като едновременно се постигат както ефектът на навлизането в приказката, така и развеселяващото
въздействие от объркването.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни текстове: приказката
„Червената шапчица“, Братя Грим.
Илюстрации към приказката.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се нарисува Зелената шапчица.

Тема: „Бърканица в приказките“, Джани Родари – урок за упражнение
проследи сюжетът на новата приказка.
3. Беседа върху зад. 3. Обсъждат се възможностите:
– Дядото е забравил приказката.
– На дядото не му се разказва приказка и
иска да накара детето да се откаже да слуша.
– Дядото иска да ядоса детето.
– Дядото се забавлява, като обърква приказката нарочно.
Ресурси (основни и допълнителни)
Песен за Червената шапчица.
Читанка – работа с рубриките Ключ и Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Как си представяте дядото и детето? Създават се варианти на словесни портрети.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Измисли приказка за Зелената шапчица
Задачи за контрол
Изпълнение на творческата зад. 5 от читанката – самооценка.

План на урока
1. Разбиране на текста на приказката и
развеселяващото ù въздействие.
2. Да се осъзнае, че въображението създава възможности за вариативност на сюжетите.
3. Възприемането на текста би могло да
послужи като творческа работилница за усвояване на модел на приказка и за създаване на
нови текстове.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят ролята на разказвача и възприемат понятията: объркване, подмяна и шега;
– са запознати със съдържанието на класическата приказка „Червената шапчица“ и с
героите, които участват в нея.
Междупредметни връзки: музика и изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Припомня се сюжет на позната приказка.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит и подборно четене на текста
за изпълнение на първа задача, която проследява замяната на правилните думи.
2. Работата по втора задача помага да се
изясни причинно-следствената връзка и да се
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Тема: „Домашен компютър“, Радой Киров – урок за нови знания
План на урока
1. Разкрива се идейният замисъл – наблюдателната и грижовна майка помага непрекъснато на детето.
2. Изяснява се отношението на говорителя (момиченцето) към майката.
3. Възприемане и осмисляне на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят думите: разхвърлям, разпилявам;
– показват знания за предназначението
на компютъра и за използването му.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворението като художествен текст.

Съдържателни акценти
1. Прочита се стихотворението от учителя.
2. Беседа за какво се използва компютърът. Би ли могъл да отговори на въпросите
на героинята от стихотворението?
3. Обръща се внимание на неочаквания
финал, който разкрива, че майката е домашният компютър. Откриване на хумористичния нюанс в стихотворението.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен. вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Изразително четене по роли.

Тема: „Домашен компютър“, Радой Киров – урок за упражнение
План на урока
1. Разкрива се идейният замисъл – наблюдателната и грижовна майка помага непрекъснато на детето.
2. Изяснява се отношението на говорителя (момиченцето) към майката.
3. Възприемане и осмисляне на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят думите: разхвърлям, разпилявам;
– имат обобщена представа за предназначението на компютъра и за използването му;
– могат да определят кой се грижи за
реда у дома.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихо-

творението като художествен текст.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране за изпълнение на
първа и на втора задачи от читанката.
2. Работа по забавните зад. 3 и 4 от читанката за доизясняване на съдържанието
на стихотворението.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Нарисувай „домашния компютър“ от
стихотворението.
Задачи за контрол
Какъв съвет ще дадеш на детето от стихотворението – самооценка

Тема: „Лаленце се люлее“, българска народна песен „Лазарки“, Ели Томинска – урок
за нови знания
План на урока
1. Беседа за възприемане и осмисляне
на народната песен, изпълнявана от лазарки

като благословия на дете.
2. Подборно четене и четене с разбиране за възприемане и осмисляне на авторско
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стихотворение, свързано с фолклорната обредност на празника Лазаровден.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– се запознават с народния обичай лазаруване;
– се въвеждат в празничната атмосфера
на пролетните християнски празници.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за народна
песен и за стихотворение
Съдържателни акценти
1. Беседа за Лазаровден като църковен
празник.
2. На достъпен за децата език да се представи фолклорният обичай лазаруване.
3. Чрез подборно четене се акцентира

върху желанието на детето от народната песен да види лазарките и се обръща внимание
на представения в стихотворението образ на
лазарките.
Ресурси (основни и допълнителни)
Лазаровден – отбелязва се едно от чудесата, извършени от Иисус Христос – възкресението на починалия от четири дена Лазар
– негов ученик, в чийто дом е гостувал.
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Електронен вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се нарисува на лазарка
Задачи за контрол
Изразително четене на двете стихотворения – самооценка.

Тема: „Лаленце се люлее“, българска народна песен „Лазарки“, Ели Томинска – урок
за упражнение
План на урока
1. Четене с разбиране – за възприемане
и осмисляне на лазарска песен.
2. Беседа – за осмисляне на пролетната
символика на лазаруването.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– имат обобщена представа за народния
обичай лазаруване;
– имат нагласа за усещането на празничната атмосфера на пролетните християнски
празници.
Междупредметни връзки с музика и
изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за народна
песен и за стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Беседа за Лазаровден като празник.
Описание на връзката между Лазаровден,
Цветница и Великден.
2. Фолклорният обичай лазаруване –
ритуал за момичета.
3. Изразително четене на двата текста.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и

Речник.
Електронен вариант на читанката.
Допълнително четиво:
Лазарките се събират на групи, разучават песни за всеки член от семейството.
На празника Лазаровден обикалят от къща
на къща, поздравяват стопаните с лазарски
песни и играят лазарско хоро. Посрещат ги с
радост и ги даряват с яйца.
Допълнителни дейности
Изпълнява се песента „Лаленце се люлее“.
Да се намерят фотоси и етнографски материали, свързани с ритуала лазаруване.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се нарисува портрет на лазарката от
стихотворението.
Задачи за контрол
Словесно рисуване на лазарка от стихотворение по избор – самооценка.
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Тема: „На Цветница“, Елисавета Багряна – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит от учителя на стихотворението.
3. Подборно четене за възприемане на
основната мисъл на стихотворението.
4. Беседа за осмисляне на стихотворението
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– се запознават със същността на празника Цветница, наричан още Връбница;
– се въвеждат в празничната атмосфера
на пролетните християнски празници.
Междупредметни връзки: музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знания за стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Беседа за Цветница като църковен
празник.
2. Изяснява се връзката между името на героинята Цвета и празника – зад. 1 от читанката
и зад. 1 от тетрадката. Защо празникът е наречен цветна Цветница? – зад. 2 от тетрадката.
3. Работи се последователно по зад. 2 и
зад. 4 от тетрадката, а след това по зад. 2 от
читанката и зад. 3 и 5 от тетрадката.

4. Да се изясни ролята на повторенията
в стихотворението – доближаване до народната песен. Работи се по зад. 6 от тетрадката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителна информация:
На Цветница имен ден имат всички, които носят имена на цветя или дървета: Роза,
Лиляна, Ясен, Явор, Цветан, Цветанка и т.н.
На Цветница лазарките окичвали главите си с венчета от върбови клонки, които
после пускали да плуват в реката. Момата,
чийто венец изпреварел венците на другите,
обявявали за кумица, отивали ù на гости и
ù занасяли като подарък яйца за Великден.
Смятало се, че тя първа сред дружките си ще
се омъжи. Обичаят се нарича кумичене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Задачи за контрол
Работа по зад. 7 от тетрадката – самооценка.

Тема: „Имена“, Георги Константинов – урок за нови знания
План на урока
1. Чрез прочит на учителя.
2. Подборно четене за възприемане на
идейният замисъл на творбата.
3. Беседа, за да се осмисли идейния замисъл на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– осмислят значението на имената си;
– имат понятие за добро поведение и за
добро възпитание.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворение.
Актуализиране на знанията на обра-

зуване на съществителни собствени имена
от съществителни нарицателни имена чрез
въздействието на образното мислене и на
стихотворната реч.
Съдържателни акценти
1. Беседа върху значението на имената.
Да се подчертае, че да имаш честно име, е
било най-голямото достойнство в миналото.
2. Прочит на стихотворението и запознаване с героите.
3. Да се разбере чрез подборно четене
колко важно е поведението на човека да съответства на името му – зад. 2 от читанката.
4. Да се осмисли репликата на поета в
края на стихотворението като призив за отговорност към името, което носим, за да го
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произнасят с уважение другите около нас.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.

Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Зад. 3 от читанката и зад. 2, 3 и 4 от тетрадката.
Задачи за контрол
Работа по зад. 4 от тетрадката по четене.

Тема: „Весел Великден“, Атанас Цанков – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на стихотворението.
2. Беседа за обичаите, свързани с празника
Великден.
3. Възприемане и осмисляне на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– познават характерните особености на
празника и знаят за обредното чупене на великденските яйца;
– имат критерий за честна игра и честна
надпревара.
Междупредметни връзки: технологии и
предприемачество.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за стихотворение.
Съдържателни акценти
1. Беседа за традиционното празнуване на
Великден.
2. Подборно четене: Коя част от празника
героят очаква с нетърпение? Какъв е цветът
на яйцето? – зад. 1 и 2 от читанката.
3. Чрез беседа да се изясни, че яйцето е
символ на възкресението, а червеният цвят – на
живота и силата, както и на Христовата кръв,
пролята заради спасението на хората.
4. Да се създаде положителна нагласа към
надпреварата.
5. Да се покаже отношението на нетърпимост към нечестни постъпки. Да се изясни, че
истинската победа се постига чрез честна борба.– зад. 3 от читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Допълнителни четива:
Да се изслуша запис на детската песничка
или да се прочете стихотворението:
Великден
Чук-чук, яйчице,
имаш ли си сърчице?
Знаеш ли какво е то,
нови дрехи и палто?

Вижда ли ме целий ден
как си ходя пременен?
Чук-чук, яйчице,
ако имаш сърчице,
да му кажеш, нека знай,
днеска цял ден се играй,
а тез шарени яйца
са за всичките деца.
Чук-чук, яйчице,
със сварено сърчице,
чуло ли си блага вест:
Бог Исус възкръсна днес!
Дора Габе
Великден – Възкресение Христово е
най-големият християнски празник, който продължава три дена. В седмицата преди Великден
(рано сутринта на Велики четвъртък или на
Велика събота) се боядисват яйца. В миналото
всичките са били червени, а сега са разноцветни. Първото боядисано яйце задължително
е червено и се слага при иконата на Св. Богородица с Младенеца, като се съхранява през
цялата година. Християните се чукат с яйца и
най-здравото се обявява за яйце – борак, т.е.
преборило е другите.
На Великден и четиридесет дена след празника хората се поздравяват с: „Христос воскресе!“ и „Воистина воскресе!“.
Читанка – работа с рубриките Ключ и Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Да се нарисува шарено великденско яйце.
Задачи за контрол
Изразително четене на стихотворението.
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Тема: „На Великден“, българска народна песен – урок за нови знания
План на урока
1. Прочит на народната песен.
2. Възприемане и осмисляне на произведението.
Опорни знания и умения, основни понятия
Учениците:
– имат обобщена представа за празника
Великден и за неговото празнуване;
– разпознават особеностите на народната песен.
Междупредметни връзки: околен свят
и изобразително изкуство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на знанията за народна
песен.
Съдържателни акценти
1. Прочит на текста.
2. Работа с рубриката Речник и препис
на непознатите думи.
3. Подборно четене за изясняване смисъла на песента – работи се по зад. 2, 3 и 5 в
тетрадката и зад. 1 в читанката.
4. Беседа: Защо момата сее цветя в градинката си и какво означава наричането ù?

Как се празнува Великден и как в народната
песен е показана красотата на празника?
5. Изяснява се ролята на повторенията в
народната песен – зад. 3 от читанката и зад.
1 от тетрадката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и
Речник.
Работа с тетрадката по четене.
Фотоси на цветята: босилек, ружа и невен.
Допълнителни дейности
Самостоятелна работа с тетрадката по
четене.
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Намиране на фотоси на цветята: босилек, ружа и невен.
Допълнителни задачи
Работа по зад. 4 и зад. 7 от тетрадката.
Задачи за контрол
Работа по зад. 4 от читанката – самооценка.
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Приложение
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІI КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет български език и литература в началния етап на основната образователна степен има комплексен характер,
който се изразява в единство на езикови, литературни, комуникативноречеви и социокултурни компетентности. Езиковото и литературното обучение във втори клас допринасят
за постигане на съвременните ключови компетентности в съответствие с възрастовите психофизиологически особености на учениците.
Чрез учебната програма за втори клас се
реализират целите на обучението по български език и литература, свързани с:
– усъвършенстване на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;
– овладяване на знания за езиковите и
речевите единици, за промените на звуковете в различни фонетични позиции, за частите на речта (съществително име, прилагателно име, глагол), за видовете изречения
по цел на изказване;
– формиране на първоначална представа за някои пунктуационни и граматически
норми;
– усъвършенстване на уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на
кратки по обем и достъпни като съдържание
значими произведения от българската, световната класика и съвременната литературата за деца и образци на фолклора;
– обогатяване на начални знания, умения и отношения, свързани с общочовешки
ценности, национална идентичност и мултикултурна компетентност;
– усъвършенстване на уменията за ориентация в комуникативната ситуация и за

конструиране на текст с помощта на учителя;
– развитие на познавателните интереси и
творческите способности на второкласниците.
Във втори клас учебната програма включва учебно съдържание от различни дялове на
езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като се поставя
акцент върху: звуковете (гласни – съгласни и
фонетичните им промени в потока на речта,
корелацията на съгласните звукове по признака звучност-беззвучност, корелацията на
гласните звукове по признака тесни-широки), частите на речта (съществително, прилагателно име, глагол и техните граматически
категории), видовете изречения по цел на
изказване (съобщително и въпросително),
словосъчетанието, лексикалното значение на
думата, видовете учебни речници – правописен, енциклопедичен и пр. В учебното съдържание по литература се акцентира върху
определени жанрове на литературата и фолклора за деца (басня, народна песен), фигури
на речта (повторение и изброяване), компоненти на литературното произведение (епизод, литературен герой); върху формирането
на читателска и езикова култура.
Формирането на знания, умения и отношения и въвеждането на нови понятия във
втори клас се осъществяват на емпирико-описателно равнище с опора на сетивния опит и с
приоритет на практически значимото знание.
Учебното съдържание по български език
и литература е представено тематично. Към
всяка тема са посочени очаквани резултати от
обучението и свързаните с тях основни понятия. Формулировките на темите са по-обобщени и предоставят различни възможности
за декомпозиране на учебното съдържание.
Учебната програмата е структурирана в
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български език и литература за втори клас
се постига чрез следното седмично разпределение:
– за езиково обучение – 3,5 часа седмично, от тях 1,5 часа за създаване на текстове;
– за литературно обучение – 3,5 часа
седмично, от тях 0,5 за извънкласно четене.

таблици, които улесняват подбора на методи
и средства за постигане на очакваните резултати. Изборът на литературни и нелитературни текстове е подпомогнат чрез предложените тематични кръгове, свързани с България,
приятелството, знанието, празниците.
Реализацията на учебната програма по

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност
Езикови компетентности

Комуникативноречеви компетентности

Литературни
компетентности

Социокултурни компетентности

Знания, умения и отношения
• Разграничава гласни и съгласни звукове и техни признаци.
• Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка, на звучни съгласни
пред беззвучни и в края на думата.
• Разграничава думите с ударение от думите без ударение и ги изписва правилно.
• Разпознава глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта.
• Определя вида, рода и числото на съществителното име.
• Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число.
• Знае за речниковото значение на думата.
• Използва азбучен ред за търсене на дума в речник.
• Разграничава словосъчетание от изречение.
• Разпознава различни по цел на изказване изречения (съобщителни и въпросителни).
• Оформя пунктуационно правилно съобщително и въпросително изречение.
• Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
• Прилага правилата за речева учтивост (съгласие, несъгласие).
• Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната ситуация.
• Създава текст на поздравителна картичка.
• Прави кратко писмено описание на предмет.
• Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст.
• Дава примери за речева учтивост при общуване.
• Разграничава басня и народна песен от други литературни и фолклорни произведения.
• Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в
изучавано произведение.
• Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на изучавано произведение.
• Открива образите на героите в изучавано произведение.
• Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано
произведение.
• Открива повторение, изброяване в изучавани произведения.
• Установява сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.
• Чете правилно и с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на
различни култури.
• Чете с разбиране текст от хартиена страница и дисплей.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми
Езиково обучение

Компетентности като
очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Гласните и
съгласните звукове
в българския език

• Ориентира се за системните отношения в езика: звук-дума-изречение-текст.
• Разграничава думите с ударение от думите без ударение.
• Разграничава ударена от неударена гласна и знака за ударение.
• Открива в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове (а-ъ; е-и, о-у).
• Познава начини за правописна проверка на гласни в неударени
срички.
• Изписва отделно предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратната частица се.
• Пренася правилно многосрични думи.
• Открива правописни особености на думи с: щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж.
• Сравнява основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност-беззвучност (б-п; в-ф; г-к; д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).
• Открива звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните.
• Познава начини за правописна проверка на звучни съгласни в
края на думата и пред беззвучни.

• ударена и неударена сричка
• тесни и широки гласни
• звучни и беззвучни съгласни

Думата
като част
на речта

• Познава глагола като част на речта.
• Разпознава числото на глагола.
• Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, единствено и
множествено число и в трето лице в множествено число в сегашно
време.
• Познава съществителното име като част на речта.
• Разграничава съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.
• Определя вида, рода и числото на съществителното име.
• Изговаря правилно съществителни имена в единствено число,
при които в множествено число изпада гласен -ъ, - а.
• Разпознава умалителни съществителни имена.
• Разпознава прилагателното име като част на речта.
• Разпознава рода и числото на прилагателното име.
• Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число.
• Изговаря правилно прилагателни имена в мъжки род, при които в
женски и среден род и в множествено число изпада гласен звук -ъ.
• Пише правилно формите на прилагателните имена за мъжки,
женски и среден род; за единствено и множествено число.
• Употребява уместно глаголи, прилагателни и съществителни имена.

• част на речта
• глагол
• съществително
име
• съществително
собствено име
• съществително
нарицателно
име
• умалително
съществително
име
• прилагателно
име
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Теми

Компетентности като
очаквани резултати от обучението
Използва азбучен ред при работа с речник.
Обяснява лексикалното значение на думи от активния речник.
Търси думи с правописни особености в правописен речник.
Открива в речник думи с несъответствие между изговор и правопис.
Познава учебни речници.

Нови понятия

Думата
като речникова
единица

•
•
•
•
•

Изречението като
езикова
единица

•
•
•
•

Разграничава изречение от словосъчетание.
Отделя изреченията в текста, като означава началото и края им.
Разпознава съобщително и въпросително изречение.
Знае различни начини за образуване на въпросително изречение
(с възходяща интонация, с въпросителна частица ли, с нали).
• Преобразува съобщително във въпросително изречение и обратно.
• Употребява уместно съобщителни и въпросителни изречения.
• Употребява различни словоредни варианти на изречението.

• словосъчетание
• съобщително
изречение
• въпросително
изречение

Текст и
общуване

• Осмисля ролите при общуващите - говорител и слушател; пишещ
и четящ.
• Разграничава пряко от непряко общуване.
• Уместно употребява езикови средства според комуникативната
ситуация.
• Създава текстове на поздравителна картичка.
• Прилага правила за речева учтивост при изразяване на съгласие
или несъгласие.
• Озаглавява собствен и чужд текст.
• Прави кратко писмено описание на наблюдаван предмет, животно, растение.
• Съчинява устно приказка по предложена словесна опора: начало,
аналогия, герой.
• Съставя кратки съобщения.
• Дава примери за общуване чрез различни средства, включително
електронни.

• описание
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• азбучен ред
• правописен
речник

Теми
Литературно обучение

Компетентности като
очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Литературни и
фолклорни
текстове

• Разграничава изучавани или самостоятелно прочетени текстове
като литературни или фолклорни произведения.
• Открива значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.
• Разпознава баснята по осмиваните човешки недостатъци и поуката, свързана с тях.
• Осмисля текста на народната песен като фолклорно произведение.
• Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение.
• Открива повторението и изброяването като изразни средства в
конкретно литературно и фолклорно произведение.
• Коментира постъпките на героите от изучавано произведение.
• Аргументира предпочитания към герои и епизоди.
• Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на
България, приятелството, знанието, празниците.
• Рецитира детски стихотворения от български автори (например,
„Де е България“ от Ив. Вазов).

•
•
•
•
•
•

Читателски опит

• Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение.
• Доказва разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното
литературно и фолклорно произведение.
• Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции.
• Дава идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите
при сценичното представяне на изучавано произведение.
• Прави разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей.

• заглавие на
книга
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басня
народна песен
епизод
повторение
изброяване
литературен
герой

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет във ІІ клас – 224.
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания
За затвърдяване на новите знания и за обобщение
Извънкласно четене
За диагностика на входното и на изходното ниво

46%
45%
7%
2%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Във втори клас се извършва системно текущо оценяване на знанията и уменията на учениците. В началото на учебната година се организира тестово изпитване за установяване на входното
ниво на езиковите и на литературните компетентности, а в края на учебната година – на изходното
ниво. Проследяването на напредъка на всеки ученик се основава на писмени и устни форми на
проверка, които се прилагат в съответствие с концепцията за формиращото оценяване.
Всяка задача, изпълнена самостоятелно от ученика, се коментира от учителя и се оценява с
кратка рецензия. Самостоятелни писмени работи, които са изпълнени в рамките на един учебен час,
се оценяват след коментар на типичните за класа грешки. Оценяването се извършва по предварително установени и обсъдени с учениците критерии за оценка. Оценката е с качествен показател.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Учебното съдържание по български език и литература във втори клас допринася за постигане на следните ключови компетентности:
Ключови
компетентности
Компетентности
в областта на
българския език

Дейности и междупредметни връзки
• преписване на изречения, текст;
• писане под диктовка на изречения, текст;
• трансформиране на изречения;
• звуков анализ на думата;
• писане на гласните звукове в неударена сричка;
• проверка на правописа на гласни звукове в различна фонетична позиция (неударена гласна и в краесловие);
• изписване на думи, при които има несъответствие между броя на буквите и звуковете;
• образуване на умалителни съществителни;
• преобразуване на съобщително изречение във въпросително изречение
и обратно;
• разграничаване на езиковите знакове (дума, изречение) от неезиковите знакове (знаците за паркиране, за пресичане на пешеходна пътека, за светофар);
• изразително четене на художествен текст.

246

Ключови
компетентности
Умения за общуване
на чужди езици
Математическа компетентност и основни компетентности в
природните науки и на
технологиите
Дигитална
компетентност
Умения за учене

Социални и граждански компетентности

Инициативност и
предприемчивост
Културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество

Дейности и междупредметни връзки
• сравняване на звукове и букви от различни езици;
• изговаряне на скоропоговорки и броилки.
• участие в дидактически игри за използване на понятията единствено и
множествено число;
• четене на текстове от детски енциклопедии и от учебниците по литература и по околен свят.
• използване на електронни източници на информация - речници и др.;
• създаване на текст за SMS и за поздравителни картички чрез електронни средства за комуникация.
• интерпретиране на текст;
• търсене на информация от различни източници;
• четене на произведения от литературата за деца на различни теми (семейство, училищe, игри, приятелство, родина, роден език, природа, празници);
• задаване на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно или
фолклорно произведение;
• преразказване на достъпни за възрастта басни;
• откриване на връзката между текста и неговото заглавие;
• извличане на умозаключения, свързани със съдържанието на изучаваните текстове.
• участие в ролеви игри;
• използване на различни по цел на изказване изречения за изказване и
защитаване на мнение;
• използване на речевия етикет при поздравления и обръщения;
• четене наум и на глас с ясно произношение и с подходящ темп и естествена интонация;
• слушане на артистично изпълнение на художествени произведения.
• участие в изработване на проекти;
• съставяне на план за представяне на продукт.
• участие в групова и екипна дейност за сценично представяне на литературни и фолклорни произведения на различни култури;
• обсъждане на идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите, проекти за афиш, костюми, декори и музикално оформление;
• споделяне на впечатления от самостоятелно прочетена книга;
• изразително четене на художествен текст;
• илюстриране на епизоди от изучавано литературно произведение.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане
на междупредметни връзки.
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