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Увод
Обучението по български език и литература във
втори клас се осъществява в параметрите, зададени от Държавните образователни стандарти.
Ориентирано е към формирането на определени
социокултурни, езикови, литературни и комуникативно-речеви компетентности. Основните цели на
обучението по този комплексен учебен предмет са
формулирани в Учебната програма и са 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…;
– 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 литература за деца и образци на
фолклора;
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– 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“.
(Учебна програма по български език и литература за втори клас. Общообразователна подготовка.
МОН, 2016)
Реализацията на учебната програма по български език и литература за втори клас се постига при
следното седмично разпределение на часовете:
– 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 часа за извънкласно четене.

ЧАСТ ПЪРВА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Водещи идеи за разработване на
комплекта по български език и
литература за втори клас
При разработването на учебния комплект по
български език и литература за втори клас авторският колектив се е ръководил от следните основни положения:
– комплектът е авторска интерпретация и реализация на рамката, която определят Държавните
образователни стандарти и Учебната програма по
отношение на целите и задачите на обучението по
български език и литература във втори клас, очакваните резултати от обучението, обема на знанията и характера на уменията, понятийния апарат и
спецификата на дейностите;
– комплексният характер на учебния предмет
се реализира чрез вътрешната интеграция. Именно принципът за вътрешната интеграция, върху
който са разработени отделните части на комплекта, го прави едно неделимо цяло, чрез което
езиковото, литературното и речевото развитие на
учениците се реализира в единство. Предвидените за изучаване езикови единици, категории и
закономерности се извеждат, анализират, наблюдават, преоткриват в художествен текст или целенасочено провокиране на собствена речева изява.
Езикът на писателя е най-добрият образец за учениците за красива, благозвучна, точна и ясна реч.
Собствената речева изява при решаване на езикови задачи позволява на учениците да включат в
действие натрупаните езикови знания и умения,
непреднамереното владеене на езика и актуализирания речеви опит. При работа с литературните
произведения в читанката учениците възприемат,
наблюдават, решават литературни задачи, като по
този начин преоткриват функционирането на изучаваните езикови явления в художествения език.
А създавайки сами различни речеви продукти
при различните форми на речева изява, включени като учебно съдържание, учениците прилагат
в действие своите компетентности (езикови, литературни, речеви, комуникативни);

– комплектът по български език и литература,
а оттук и обучението по този предмет се изграждат
върху системния, комуникативно-речевия и функционално-стилистичния подход. Трите подхода
действат в единство, но водещо място се отделя
на комуникативно-речевия. Знанията за езика или
за художественото произведение имат смисъл за
учениците само когато те са включени като неотменен компонент в собствената им речева изява в
различни комуникативни ситуации. Езикът е средство за общуване и учениците изучават езиковите
единици, категории и закономерности дотолкова и
така, че да могат да се изразяват правилно, ясно,
точно, изразително, за да бъдат разбрани и да разбират другите, т.е. да могат пълноценно да общуват със средствата на езика. Ето защо езиковите
задачи в учебника и тетрадките са адресирани към
речевата практика на учениците, към практическата реализация на придобитото езиково познание.
Възприемането на литературното произведение
е общуване между автора и детето читател чрез
литературния текст. Комуникативният подход е
приложен в литературното обучение чрез задачите към изучаваните произведения, които активизират детското общуване с творбата, провокират
го към самостоятелна работа с текста, изразяване
на лично отношение и разбиране на прочетеното;
– извеждането на комуникативно-речевия подход като водещ в разработването на комплекта, налага съвсем естествено и практическата насоченост
на обучението по предмета. Теоретичните познания
се извеждат на основата на конкретни наблюдения,
натрупан езиков, речеви и читателски опит и служат за осмисляне на собствена речева дейност. Ето
защо в целия комплект преобладават задачи от типа
на: допълване, подбор и разширяване с подходящи
езикови изразни средства; редактиране на чужда
или собствена речева изява; усъвършенстване на
самостоятелно създаден речеви продукт; продуциране на собствен текст, с включване на адекватни
изразни средства, съобразно условията, целта и задачите на общуването;
– при разработването на комплекта е взето
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под внимание постигнатото ниво в първи клас
по отношение на езиковото, литературното и речевото развитие на учениците. Приемствеността
е предпоставка за последователност, системност
и единство в езиковата, литературната и речевата
подготовка на учениците;
– абстрактният характер на езиковите понятия и категории влиза в противоречие с конкретно-образното мислене на децата. Преодоляването
на това противоречие се постига в разработения
комплект чрез широкото застъпване на нагледността. Онагледяването на учебното съдържание
се реализира по различен начин: чрез схеми, модели, снимков и илюстративен материал. Особеното
тук е, че в ролята на основно нагледно средство се
явява самият езиков материал. Ето защо при неговия подбор е подходено много прецизно и внимателно. Освен че е съобразен с целите на урока,
включеният езиков материал е наситен в достатъчна и необходима степен с изучаваното езиково
явление, за да могат учениците да осмислят неговите признаци и взаимодействие с другите езикови явления. Езиковият материал е подбран така, че
да представя различните варианти на функциониране на изучаваното явление в речта. По този начин се осигурява трансфер на знанията в различни
условия на речево общуване;
– обучаващата и самообучаващата функция на
учебния комплект по български език и литература за втори клас се осъществява чрез използвания
методически апарат в разнообразните упражнения. Методическият апарат включва извеждането
на основна, допълнителна и подпомагаща информация, оформянето на езиков и литературен кът;
различна по характер дейност – репродуктивна,
продуктивна (творческа), занимателна (игрова);
задачи с различна степен на самостоятелност – по
образец, конструктивни, творчески; развитие на
мисловни операции за анализ, синтез, сравнение,
обобщение, систематизиране, класификация, конкретизация и абстрахиране.
Разработеният от авторския колектив учебен
комплект по български език и литература за втори
клас включва: учебник по български език и три
тетрадки към него – първа, втора и тетрадка за
развитие на устната и писмената реч; читанка и
тетрадка по четене; книга за учителя и електронен
продукт към комплекта.

Учебникът по български език за втори клас
съдържа учебен материал, съобразен
със заложените в учебната програма езикови
и комуникативно-речеви компетентности.
В учебника са включени упражнения и дейности,
чрез които учениците получават знания
и формират умения за:
● ориентиране в основните езикови и речеви единици;
● включване на езиковите знания
в конкретни речево-комуникативни ситуации;
● разграничаване на отделните
езикови и речеви единици;
● правилно изразяване в устната и писмената реч;
● устно преразказване на чужд текст;
● писмено съчиняване на различни текстове
(описание, поздравителна картичка, съобщение).
Функционалният илюстративен материал,
разнообразните езикови задачи и упражнения
създават условия за развитие
на познавателните и творческите способности
на второкласниците.

Безплатен екземпляр

6

Учебник по български език

БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК
ТАТ Я Н А Б О Р И С О В А • Н И К О Л И Н А Д И М И Т Р О В А • С Ъ Б К А Б Е Н Ч Е В А

за втори клас

И З Д А Т Е Л С Т В О

Б У Л В Е С Т

2 0 0 0

В учебника по български език за втори клас са
включени темите със съответното учебно съдържание за езиково обучение (от с. 4 до с. 82) и формиране на комуникативно-речеви умения за създаване на
текстове (от с. 83 до с. 120). Учебното съдържание,
свързано с езиковите компетентности е структурирано по теми, както са заложени в учебната програма.
Учебното съдържание, свързано с комуникативноречевите компетентности, е отделено в относително
самостоятелна част в учебника, озаглавена „Учим се
да преразказваме и съчиняваме“.
В началото на учебника се прави преговор на
изученото в първи клас (от с. 4 до с. 6). Чрез темите за преговор и предвидения към тях учебен материал се припомня изученото за основните езикови
единици в първи клас. Самостоятелната работа, с
която завършва началният преговор, се състои от
задачи с тестови характер, позволяващи на учителя да отчете входното ниво по български език на
всяко дете. Ключът с верните отговори и примерен текст за предвидената диктовка са дадени като
приложение № 2 в книгата за учителя.
Учебното съдържание по български език
за втори клас е разположено от с. 8 до с. 75.
Формулировката и подредбата на темите е отразена в примерното годишно разпределение
(Приложение № 1), дадено в книгата на учителя.
Моделът, който следва авторският колектив при
разработването на учебното съдържание за всяка
езикова единица, е следният:
– нови знания за езиковата единица;
– затвърдяване и упражняване на знанията за
езиковата единица;

– обобщаване на знанията за езиковата единица;
– самостоятелна работа за оценяване на постиженията на всеки ученик в овладяването на езиковата единица.
Материалът за всяка методическа единица е
разработен на една страница в учебника и се усвоява за един учебен час. Спазено е изискването за
съотношение между уроци за нови знания и уроци
за упражнение и обобщение. Почти след всяка
тема за нови знания следва урок за упражнение.
След всяка група уроци за дадена езикова единица
следва обобщителен урок, включващ и езиков кът.
В него са систематизирани конкретните знания,
усвоени в предходните уроци. Материалът, предвиден за обобщителните уроци, е разработен на
две страници, но се усвоява за един учебен час.
Самостоятелните работи, включени след
всеки обобщителен урок, са разработени на две
страници (за първа и за втора група). Задачите за
всяка група са сходни. Ключът с верните отговори
и примерните текстове за диктовката са дадени в
Приложение № 2 в книгата за учителя.
В годишния преговор влиза учебният материал от с. 76 до с. 80. Чрез учебният материал на
тези страници се извеждат основните знания и
умения по български език, усвоени от учениците
във втори клас. Самостоятелната работа, с която
завършва годишният преговор, съдържа тестови
задачи, позволяващи на учителя да отчете изходното ниво по български език на всеки ученик.
Ключът с верните отговори и примерен текст за
диктовка са дадени в Приложение № 2 в книгата
за учителя.
За по-доброто ориентиране на учителя и учениците в системата на работата в определените от
учебната програма 1,5 за формиране на комуникативно-речеви компетентности, материалът е даден
в относително самостоятелна част на учебника по
български (от с. 83 до с. 120) и е озаглавена „Учим
се да преразказваме и съчиняваме“. С темите от
този раздел се работи през цялата учебна година,
като мястото им е посочено в примерното годишно разпределение (вж. Приложение № 1 в книгата
за учителя).
Към всяка тема е включен конкретен материал, свързан пряко с речевата дейност, която ще
осъществяват учениците (текстове за устен преразказ, образци на съобщения и поздравителни
картички, на текстове описания). Освен този мате-

риал е включен и учебен материал, чието предназначение е да ориентира учениците (с помощта на
учителя) в основните етапи, през които протича
дейността им, за да се стигне до речевия продукт
(цел на речевата изява, планиране, подбор на езикови средства, озаглавяване на текста).
Учебникът по български език завършва с кратък правописен речник. В този речник са включени всички думи, които са дадени в упражненията,
свързани с правописни знания и умения, както и
в упражненията, изискващи работа с правописен
речник.

Учебни тетрадки по български език
ТАТЯ НА БОРИСОВА • Н И КОЛ И НА ДИМИТРОВА • СЪБКА БЕНЧ ЕВА

Cтрадка

Тетрадка по български език № 1
е част от учебния комплект
по български език
и литература за втори клас.
В нея се работи паралелно
с учебника по български език
през първия учебен срок.
Чрез дейностите
и упражненията, включени
в тетрадката, учениците
развиват умения за:
ориентиране в основните
езикови единицци,
предвидени за изучаване
във втори клас; разграничаване
на отделните езикови категории;
включване на усвоените знания
в конкретни речеви ситуации;
правопис и изучаване
на езикови единици.

Екземпляр за безвъзмездно ползване

по български език
за втори клас

И З Д А Т Е Л С Т В О

Б У Л В Е С Т

2 0 0 0

ТАТЯ НА БОРИСОВА • Н И КОЛ И НА ДИМИТРОВА • СЪБКА БЕНЧ ЕВА

Cтрадка

Тетрадката по български език № 2
е част от учебния комплект
по български език
и литература за втори клас.
В нея се работи едновременно
с учебника през втория учебен
срок. Чрез дейностите
и упражненията, включени
в тетрадката, учениците
развиват умения за:
ориентиране в езиковите
единици, предвидени за изучаване
в учебната програма;
включване на изучените езикови
единици в устна и писмена реч;
разпознаване на езиковите
единици; правопис.

Екземпляр за безвъзмездно ползване

по български език
за втори клас

И З Д А Т Е Л С Т В О

Б У Л В Е С Т

2 0 0 0

ТАТ Я Н А Б О Р И С О В А • Н И К О Л И Н А Д И М И Т Р О В А • С Ъ Б К А Б Е Н Ч Е В А

Тетрадката по развитие на речта е част от учебния комплект
по български език и литература за втори клас.
В нея се работи едновременно с учебника по български език
в раздела „Учим се да преразказваме и съчиняваме“
през цялата учебна година. Чрез дейностите и упражненията,
включени в тетрадката, учениците овладяват
и развиват умения за:
● общуване в различни речеви ситуации;
● озаглавяване на чужд и собствен текст;
● подреждане и свързване на изречения в текст;
● самостоятелно съчиняване на различни видове текст
(съобщение, поздравителна картичка, описание);
самооценка
на
самостоятелните писмени работи;
●
● правопис и краснопис.

Cтрадка

по български език за втори клас
Развитие на речта

Екземпляр за безвъзмездно ползване

И З Д А Т Е Л С Т В О

Б У Л В Е С Т

2 0 0 0

Към учебника по български език са разработени и три тетрадки. Първите две са предназначени
за езиковото обучение, а третата – за формиране
на комуникативно-речевите умения.
Учебното съдържание в първата тетрадка отговаря и се съотнася с учебния материал в учебника
по български език до с. 43 (Род на съществително-
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то име. Упражнение), т.е. с нея се работи през първия учебен срок. Тази тетрадка е с тесни и широки
редове, за да се осигури по-плавен преход на децата към писане в широки редове. На всяка тема от
учебника съответства тема от тетрадката, разработена на една страница. Учителят и учениците работят с тетрадката едновременно с учебника. Някои
от упражненията в тетрадката могат да се оставят
за домашна работа или за часовете по самоподготовка в занималнята (по преценка на учителя). С
упражненията в тетрадката се разширяват, задълбочават и обогатяват знанията и уменията на учениците за изучаваната езикова категория.
Във втората тетрадка са включени упражнения,
които са свързани с темите от останалата част на
предвиденото в учебника учебно съдържание по
български език. В тази тетрадка учениците пишат
само в широки редове. Разнообразният характер
на упражненията осигурява обогатяване и задълбочаване на учениковите знания и умения, позволява включването им в разнообразна дейност
с изучаваните езикови единици. Налице е практическа насоченост, целяща формиране на правилна устна и писмена реч. На основата на богат
нагледен материал се дава възможност за речева
изява според възможностите на учениците. С тази
тетрадка се работи през втория учебен срок.
С тетрадката по развитие на речта учениците
работят през цялата учебна година в часовете,
предвидени за създаване на текстове, т.е. за овладяване на комуникативно-речевите компетентности. Темите в тетрадката съответстват на темите
за писмена речева изява, включени в учебника по
български език в раздела „Учим се да преразказваме и съчиняваме“. Към всяка тема в тетрадката
е предвидено място за писане на план, за писане
на самия текст, проверка и самопроверка на написаното; поправка на съчинения текст. Приетият
подход за работа в тази тетрадка осигурява формирането на умения за писмена речева изява у
второкласниците. Изграждат се умения за планиране на речевата дейност. Самостоятелно създават
текст в съответствие с поставената задача и направения план. Формират се умения за самооценка на
създадения речеви продукт чрез дадения контролен списък от въпроси, които всъщност ориентират учениците в критериите по които ги оценява
учителят. Има възможност да съпостави своята
самооценка с оценката на учителя. Контролният

Читанката съдържа разнообразни и интересни
за учениците произведения – приказки, разкази, стихотворения,
гатанки, басни, народни песни.
Творбите са обединени в няколно тематични цикъла.
Учебното съдържание се овладява чрез уроците за нови знания
и уроците за упражнение. За по-голяма част от художествените
текстове са предвидени уроци за упражнение.
Литературните знания са представени по достъпен начин
в „Кът на малкия читател“.
Към всяко произведение е предложена система от задачи за:
● разбиране на прочетеното;
● четене по роли;
● драматизация;
● разказване и осмисляне на художествения текст;
● задачи с тестов характер;
● задачи с повишена трудност.
В учебника е включен функционален илюстративен
и снимков материал. Произведенията за извънкласно четене
са в цикъла „За тези, които искат да четат повече“.

8

списък от въпроси се попълва и от учителя, и от
ученика. Формират се умения за усъвършенстване на речевия продукт чрез предвиденото място за
поправка. И в тази тетрадка първо пишат в тесни
и широки редове, а след това се преминава към
писане само в широки редове.

Читанка

ЧИТАНКА
ТАТ Я Н А Б О Р И С О В А , Н И КО Л И Н А Д И М И Т Р О В А , С Ъ Б К А Б Е Н Ч Е В А

за втори клас

И З Д А Т Е Л С Т В О

Б У Л В Е С Т

2 0 0 0

Читанката е учебник, чрез който се реализират
литературното обучение и работата по извънкласно четене във втори клас.
В читанката са включени произведения за възприемане и осмисляне, както и текстове за часовете по извънкласно четене.
Основните жанрове, които са представени в
читанката, са: приказки (народни и авторови;
за животни, битови и вълшебни), разкази, стихотворения, басни, народни песни и гатанки.
Използвани са творби на български и чуждестранни писатели, класици и съвременни автори на
произведения за деца.
Богатото жанрово разнообразие и широкото
авторово присъствие осигуряват приобщаване на
второкласниците към света на художествената
литература, към изкуството на словото, формирането на читателска култура и читателски вкус.
Произведенията в читанката са обединени в
относително самостоятелни цикли, ориентиращи
към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературните творби. За всяко произведение са предвидени по два урока. В първия целта
е възприемане и осмисляне на съдържанието, а
във втория – упражняване в четене и формиране

помагало,
олектив
клас.
ат учениците
ране
едения,
а.
задачите
ятелна работа
реса им
ето

на умения за самостоятелна работа с текста на
произведението .
За часовете по извънкласно четене в читанката са предвидени текстове, включени в края на
читанката и обособени в относително самостоятелна част, озаглавена „За тези, които искат да
четат повече“ . Тук са включени текстове от различните жанрове и от различни автори, като целта
е да подпомогнат работата на учителя за организиране и реализиране на самостоятелното детско
четене в предвидените по програма часове . Те са
примерни и не ограничават учителя и учениците в
избора и включването и на други произведения за
самостоятелно четене .

Книга за учителя и електронен
продукт към комплекта

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
по български език
и литература
за втори клас

Тетрадка по четене
БЕЗПЛАТЕН ЕКЗЕМПЛЯР

И ЗД АТ Е Л С Т В О

Б УЛ В Е С Т

2ООО

ТАТ Я Н А Б О Р И С О В А • Н И К О Л И Н А Д И М И Т Р О В А • С Ъ Б К А Б Е Н Ч Е В А

Cтрадка
по четене за втори клас

И З Д А Т Е Л С Т В О

Б У Л В Е С Т

2 0 0 0

С тетрадката по четене се работи паралелно с
читанката в часовете за литературно обучение .
В нея се предлагат творчески задачи и задачи с
игрови и занимателен характер върху включените
в читанката произведения . По преценка на учителя част от задачите може да се изпълняват от учениците в домашни условия или в занималнята .

В книгата за учителя са включени всички необходими методически елементи, за да може учителят да работи с комплекта – концепцията на
авторския колектив за разработване на комплекта,
методически насоки за реализиране на отделните учебни цели и задачи, примерни разработки
на уроци по български език в Приложение № 3,
Примерни разработки на уроци по литература в
приложение № 4, примерно годишно разпределение в Приложение № 1, ключ с верните отговори
на включените тестови задачи и примерни текстове за диктовките към самостоятелните работи в
Приложение № 2, учебната програма по български език и литература за втори клас, разработена
от МОН, в Приложение № 5 .
По този начин книгата за учителя е необходим
и добър помощник на учителя в успешната реализация на учебно-възпитателния процес по български език и литература във втори клас .
Разработеният електронен продукт към комплекта включва разнообразни задачи и упражнения, представени в интерактивна форма чрез звук
и картина . Използването им в уроците повишава
интереса на учениците към изучаваната материя, осигурява активност на децата в процеса на
обучение, развива познавателните им интереси и
творческите им способности .
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ЧАСТ ВТОРА
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ВЪВ ВТОРИ КЛАС
1. Езиково обучение
А. Общи положения
Целта на обучението по български език във
втори клас е „… овладяване и задълбочаване на
знанията за строежа на езика и езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми“
(Учебна програма по български език и литература
за втори клас).
За езиковото обучение на второкласниците са
отделени (по програма) 3 часа седмично или 96
часа за цялата учебна година.
В учебника по български език предвиденият за
изучаване материал е разположен от с. 2 до с. 78.
Езиковото обучение във втори клас е естествено продължение на изученото за езиковите и речевите единици в първи клас. Ето защо в началото
се преговарят основните знания за езика, овладени в първи клас. Целта е да се актуализира базата,
върху която ще се гради успешно езиковото обучение във втори клас.
Подреждането и структурирането на учебния материал за втори клас е подчинено на трите
основни подхода (системен, комуникативно-речеви
и функционално-стилистичен). Всяка езикова единица се изучава като елемент от езиковата система
с оглед нейните връзки и взаимодействия с останалите елементи, а не изолирано, сама за себе си.
В същото време изучаването на дадената езикова единица е съотнесено с употребата ѝ в речта,
т.е. с нейната комуникативна функция (езикът
е средство за общуване). Едновременно с това
учениците се насочват към подбор на адекватни
изразни средства съобразно условията на речевата комуникация, което ги ориентира (макар и на
практическа основа) в стилистичната диференциация на речта, в нейната експресивна функция.
Абстрактният характер на езиковите понятия и
категории затруднява учениците в началните класове. Осмислянето и осъзнаването на тези понятия
изисква развито в определена степен абстрактно
мислене, а детското мислене в тази възраст все

10

още е предимно конкретно-образно. В учебника
се предлагат следните методически решения за
преодоляване на това противоречие: целенасочено организирана нагледност; поетапно формиране на понятията; развитие на мисловните
операции чрез включване на учениците в разнообразна речева дейност с езиковите единици; оформяне на езиков кът за всяка изучавана
езикова единица.
В целенасочено организираната нагледност
влизат не само богатият илюстративен материал
и внимателно подбраният езиков материал, но
и оформените в лявото поле на всяка страница
карета с основна, допълнителна и подпомагаща
информация.
Поетапното формиране на езиковите понятия е
представено чрез постоянно действащ модел при
запознаване на учениците с граматическите понятия:
– анализ на конкретен езиков материал с цел
откриване на съществените признаци на понятието (обикновено това е упр. 1 в учебника);
– въвеждане на термина и работа върху определението за понятието;
– откриване на понятието сред другите
(най-често в текст);
– включване на понятието в конкретна речева
дейност и установяване на междупонятийна връзка.
Всяко упражнение към изучаваното граматичес
ко понятие развива определени мисловни операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.н.
В резултат на действията, които извършват учениците при изпълнението на различните по вид
упражнения, се развива абстрактното им мислене,
а по този начин се осигуряват условия за успешното овладяване на езиковите понятия.
Езиковият кът присъства в разтвора за обобщение, с който завършва изучаването на всяка езикова единица.
В него са изведени в систематизиран вид знанията за изучаваното езиково понятие.

Б. Методически насоки за изучаване
на фонетичните единици
Запознаването със звуковата страна на езика е
важен елемент от цялостната езикова подготовка
на второкласниците. Те имат вече елементарни
познания за гласните и съгласните звукове в българския език от първи клас. Във втори клас знанията им се разширяват, като за гласните учат, че
са тесни и широки. Развиват се уменията им да ги
разграничават в потока на речта, да делят думите
на срички, за да пренасят правилно части от думата. Обръща се внимание върху правописа на гласните и съгласните в думата, начините за проверка.
Изучаване на гласните звукове
Гласните звукове се изучават в седем урока
(Гласни звукове. Сричка; Ударение; Ударение.
Упражнение; Гласни звукове. Широки и тесни
гласни звукове; Широки и тесни гласни звукове.
Упражнение; Изговор и правопис на гласните;
Изговор и правопис на гласните. Упражнение).
Всяка тема е разработена на една страница в
учебника и една страница в първата тетрадка.
Материалът по всяка тема е предвиден за един
учебен час.
Работейки върху тези теми, учителят и учениците се опират на знанията и уменията за гласните, натрупани в първи клас. Акцентът в тези теми
е да се затвърдят представите на учениците за
гласните звукове; особеностите им в изговарянето
им; разграничаването на широки и тесни гласни;
ролята им на сричкообразуващи; самостоятелната
им употреба като думи в речта; носители на ударението в думата; смислоразличителната функция на ударението в речта; правописните и правоговорните особености на гласните. По-голямо
внимание се отделя на начините за проверка при
писане на гласните.
Изучаване на съгласните звукове
Преди конкретните теми за съгласните звукове
са включени теми, свързани с правописа на кратките думи, пренасянето на части от думата, правописа на думи с щ, с ю, с я, с йо, с ьо, с й – и, с дз и
с дж. Спазена е подредбата на темите, посочена в
учебната програма.
Запознаването на второкласниците със съгласните се основава на знанията от първи клас, а
акцентът е върху промените на звучните съгласни
в края и в средата на думите (пред беззвучни). На
съгласните са отделени три теми (Звучни и без

звучни съгласни; Правопис на звучни съгласни в
края на думите; Правопис на звучни съгласни пред
беззвучни съгласни). Всяка тема се взема за 1 час.
В първата тетрадка е включен материал към всяка
тема от учебника, разработен на една страница.
В първия урок (с. 18) се обобщават знанията
на учениците за съгласните от първи клас, като се
представят в двете големи групи по своята звучност в речта (звучни и беззвучни). В различните
упражнения се развиват уменията на учениците
за диференциране на съгласните, за осмисляне на
смислоразличителната им функция в речта, за разликата в изговора и правописа им.
Във втория урок (с. 19) вниманието на учениците се насочва върху изговора и правописа на
звучните съгласни в края на думите. Фонетичните
промени се осмислят чрез съпоставка между устна
и писмена реч. Практически се овладяват начините за проверка при писане – поставяне на гласен
след съгласния, т.е. използва се друга форма на
думата (най-често – за мн.ч.).
В третия урок (с. 20) се запознават с измененията на звучните съгласни в средата на думата,
когато са пред беззвучни. Учениците се включват в разнообразна дейност (наблюдение, анализ, редактиране, правописен разбор), чрез която
осмислят фонетичните промени със съгласните и
практически овладяват начините за проверка при
писмена речева дейност (работят и с правописен
речник).
Изучаването на звуковете във втори клас
завършва с обобщителен урок. В този урок чрез
езиковия кът се извеждат обобщено знанията за
гласните и съгласните звукове.
Упражненията в този урок включват учениците
в самостоятелна устна и писмена речева дейност,
при която реализират уменията си за правилно
отразяване на звуко-буквените отношения, проявяващи се в речта. Изостря се вниманието към
преднамереното откриване на правописната особеност, прилагането на един от начините за проверка и самоконтрол на писмената реч.
Постигнатото ниво на владеене на знанията и
уменията за гласните и съгласните се отчита със
самостоятелна работа, с която завършва изучаването на този раздел.
В зависимост от подготовката на учениците,
обемът на самостоятелната работа може да се
намали.
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Учениците се разделят на две групи. Задачите
и за двете групи са равностойни и аналогични.
Всяко дете работи самостоятелно. Диктовката е
обща за целия клас. Примерният текст за диктовката и ключът с верните отговори на задачите са
дадени в Приложение № 2 в книгата за учителя.
В. Методически насоки за изучаване
на морфологичните единици
Основните морфологични понятия, които усвояват учениците във втори клас, са свързани с частите
на речта: глагол, съществително име, прилагателно
име.
Изучаване на глагол
Глаголът се изучава в 7 урока (Части на речта.
Глагол; Глагол. Упражнение; Число на глагола;
Число на глагола. Упражнение; Правопис и правоговор на глаголите; Правопис и правоговор на глаголите. Упражнение; Глагол. Обобщение).
Моделът в разработването на учебното съдържание е общ за морфологичните понятия, представени в учебника: анализ на конкретен езиков
материал, извеждане съществените признаци на
понятието, въвеждане на термина и работа върху
определението за понятието, решаване на езикови
задачи за прилагане на усвоените вече знания за
понятието. Важно е да се отбележи, че в уроците за
правопис се разчита главно на практическата работа, защото учениците не изучават лице на глагола
и окончание на глагола, за да осмислят дадените
особености. Вниманието да се насочи върху правоговорната култура и умението да се ползва правописен и правоговорен речник. Най-важното е учителят да служи със своята реч за образец и да коригира навреме грешките в изговора на глаголите и
писането им от учениците. В обобщителния урок
се систематизират познанията на децата за глагола
в езиковия кът.
След обобщителния урок е включена самостоятелна работа, съдържаща задачи с тестови характер
и диктовка. Ключът с верните отговори и текстът за
диктовката са дадени в Приложение № 2 в книгата
за учителя.
Изучаване на съществително име
Съществителното име се изучава в 13 урока.
В първите два урока (Части на речта.
Съществително име; Съществително име.
Упражнение) учениците се въвеждат в същността
на понятието, въвежда се терминът, работи се върху
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определението, открива се и се включва съществително име в чужда и собствена реч.
В следващите четири урока се работи върху
видовете съществителни имена (Съществителни
нарицателни имена; Съществителни нарицателни имена. Упражнение; Съществителни собствени имена; Съществителни собствени имена.
Упражнение). Целта е да се запознаят с различните видове съществителни имена и да ги откриват
в устната и писмената реч, да ги разпознават сред
другите граматически понятия. Във всичките тези
уроци вниманието на учениците се съсредоточава
не само върху термините, определенията и граматическите признаци, но и към употребата им в
речта, правописните им особености.
Запознаването с рода и числото на съществителното име става в следващите четири урока
(Род на съществителното име; Род на съществителното име. Упражнение; Число на съществителното име; Число на съществителното име.
Упражнение). Откриването на рода става на практическа основа чрез думите един, една, едно. Тази
категория се усвоява сравнително по-трудно от
децата, които не владеят достатъчно добре български език. При тези деца учителят може да предвиди
допълнителен материал за работа върху категорията род на съществителното име. В урока учениците
участват в различни форми на работа – колективна,
по групи, индивидуална. Упражненията изискват
откриване и определяне на рода на съществителни
имена в чужда и собствена реч, правописна редакция на съществителни имена. В двата урока за число
на съществителното име учениците се ориентират
в граматическите признаци на тази категория, правописните особености на съществителните имена в
единствено и множествено число (й – и), връзката
между рода и числото на съществителното име.
В урока за съществително умалително име
акцентът е върху употребата на тези съществителни в чужда и собствена реч, обогатяване на речника
на учениците, експресивната функция на езиковата
единица.
В урока за правопис и правоговор на съществителните имена се обръща внимание на правописа на съществителните собствени имена, както
и на разликата в изговора и правописа на някои
съществителни имена (бухал, чехъл, вихър, лекар).
Изучаваното за съществителното име се
обобщава и систематизира в последния урок
(Съществително име. Обобщение).

Основното за изученото понятие е изведено в
езиковия кът.
Чрез езиковите задачи в този урок учениците се
включват в самостоятелна дейност за употреба на
съществителното име в различни речеви ситуации.
Нивото на знанията и уменията за съществителното име се установяват чрез самостоятелната
работа, дадена след обобщителния урок. Текста за
диктовката и ключа с верните отговори учителят
ще намери в Приложение № 2 в книгата за учителя.
Изучаване на прилагателно име
За прилагателното име са отделени 7 урока.
В първия урок (за нови знания) се извеждат
съществените признаци на прилагателното име,
въвежда се терминът, осмисля се определението,
разкрива се връзката на прилагателното със съществителното име, употреба на прилагателното в речта.
Във втория урок се затвърдяват знанията за
прилагателно име, уменията за подбор на прилагателни за точна и красива реч, правописни особености на прилагателните.
Двата урока за съгласуване на прилагателното име със съществителното име имат определена практическа насоченост.
За децата, които не владеят добре български
език, тези уроци може да се допълнят с индивидуална работа.
Учителят се опира на езиковия усет на учениците и вниманието се насочва към уместната
употреба на прилагателните в речта и връзката им
със съществителните.
В двата урока за правопис и правоговор на
прилагателното име се акцентира върху правописа на гласни и съгласни в прилагателни имена,
упражняват се начините за проверка, усвоени при
изучаване на гласните и съгласните, овладяват
умения за правописна проверка.
Обобщителният урок за прилагателно име е
разработен в две страници.
В езиковия кът са изведени обобщени знанията
на учениците за изучаваното граматическо понятие.
А упражненията включват в разнообразна дейност
учениците, чрез която разширяват, задълбочават и
обогатяват знанията и уменията си за прилагателното име и неговото функциониране в речта.
Този раздел завършва със самостоятелна работа,
чрез която учителят отчита нивото на децата. Ключът
с верните отговори и примерен текст за диктовка са
дадени в Приложение № 2 в книгата за учителя.

Следват темите: Азбука. Азбучен ред;
Правописен речник; Дума. Значение на думата.
Включването на тези теми се определя от водещата роля на комуникативно-речевия подход в езиковото обучение. Целта е чрез тях, на практичес
ка основа, да се въведат учениците в същността
на езика като средство за общуване чрез устна и
писмена реч, в основните речеви дейности, при
които си служат с езика (говорене, слушане, писане, четене), в азбуката като средство за писмено общуване, умения за използване на речник, в
който думите са подредени по азбучен ред.
Темата Дума. Значение на думата служи за
осмисляне на комуникативната функция на звуковете в нашата реч. Думата е не просто сбор от
звукове, а звуковете са свързани в думата така, че
да изразяват определен смисъл, т.е. звуковете носят
значението на думата. Ето защо промяната на един
звук в думата може да доведе до промяна в нейното
значение. Упражнения в тази посока са правени в
първи клас, още в периода на ограмотяването, така
че учениците имат натрупан опит, който учителят
използва при работата върху тази тема.
Г. Методически насоки за изучаване
на синтактичните единици
По същество синтактичните знания за втори
клас затвърдяват и задълбочават знанията на
учениците от първи клас. Вниманието се насочва върху употребата на термините, осмислянето
на граматическите признаци в определенията,
правописните и пунктуационните особености на
съобщителното и въпросителното изречение, уменията за вариантен словоред в изречението, интонационните особености на видовете изречения.
Синтактичните знания се усвояват в 8 урока
(Дума, словосъчетание, изречение; Съобщително
изречение; Съобщително изречение. Упражнение;
Въпросително изречение; Въпросително изречение. Упражнение; Текст. Употреба на съобщителни и въпросителни изречения; Употреба
на съобщителни и въпросителни изречения.
Упражнение; Изречение. Обобщение).
Във всичките уроци водещо място заема
самостоятелната работа на учениците, свързана
със съставянето на словосъчетания и изречения
по нагледна опора или по опорни думи, преобразуване на изречения от един вид в друг, пунктуационна и правописна редакция, довършване на
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изречения с подбор на адекватни езикови средства, включване на изречения в текст.
След обобщителния урок е дадена самостоятелна работа, с която учителят отчита нивото на
знанията и уменията на учениците по този раздел.
Ключът с верните отговори и текстът за диктовката
са дадени в Приложение № 2 в книгата за учителя.
Годишен преговор
В учебника са отделени 5 страници за годишен
преговор. Учебният материал е предвиден за 4
часа. Учителят сам преценява как да комбинира
материала според възможностите на учениците.
Схемата на първата страница от годишния преговор представя в едно синтезирано цяло езиковото познание, което са овладели учениците във
втори клас, и отразява вътрешните връзки между
отделните езикови единици. Тази схема може да
се използва от учителя като изходна точка във
всеки урок или да се попълва заедно с учениците.
В лявото поле на всяка страница от годишния
преговор е изведена основната информация, която
се преговаря.
Упражненията са комплексни, учениците работят самостоятелно, в групи или индивидуално.
Самостоятелната работа, с която завършва
годишният преговор, позволява на учителите да
установят изходното ниво на учениците в края на
втори клас. Ключът с верните отговори и текстът
на диктовката са дадени в Приложение № 2 в книгата за учителя.

2. Формиране на комуникативноречеви умения
А. Общи положения
Комуникативно-речевите умения на второкласниците се развиват чрез езиковото и литературното обучение и чрез специалните за тази цел уроци,
за които в учебната програма са отделени по 1,5
часа седмично или 3 часа на 2 седмици (2 часа
първата седмица и 1 час втората седмица).
Тук ще спрем вниманието на учителите върху
обучението в отделните специални часове, в които
се формират комуникативноречеви умения чрез
определена речева дейност – преразказване и
съчиняване.
Учебният материал за обучението по този раздел на учебния предмет е разработен в учебника
по български език (от с. 83 до с. 120) и е отделен в
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относително самостоятелна част, озаглавена Учим
се да преразказваме и съчиняваме и в тетрадката
за развитие на речта.
Комуникативно-речевите умения на второкласниците се развиват чрез устно преразказване на
чужд повествователен текст (приказки и разкази)
и чрез самостоятелно съчиняване на различни
видове текст (устно съчиняване на приказки; писмено съчиняване на съобщение, поздравителна
картичка, описание).
При разработка на темите авторският
колектив се ръководи от същността на речевата дейност, която протича в 4 основни етапа:
ориентировка, планиране, реализация и контрол.
На първия етап (ориентировка) с помощта на
учителя второкласниците се ориентират в същността на комуникативната ситуация, в която са
поставени целта и задачите на дейността, която им
предстои да реализират, особеностите на текста,
който ще създават (на основата на даден образец).
На втория етап (планиране) се изработва план,
по който ще се ръководят учениците в речевата си
дейност. Дадени са примерни планове към всяка
тема. Планът може да се разработи и самостоятелно или с помощта на учителя. Тук се систематизира материалът, който ще се използва на следващия етап.
На третия етап (реализация) се подбират изразни средства и се създава самият продукт на речевата дейност.
На четвъртия етап (контрол) се осъществяват оценка и самооценка на създадения речеви
продукт и се усъвършенства чрез предвидената
поправка.
Работата върху първия и втория етап на речевата дейност се осъществява в учебника, а третият
и четвъртият етап се реализират в тетрадката.
Б. Обучение по преразказ
При преразказ учениците предават съдържанието на чужд текст. Макар че това е репродуктивна дейност, тя има голямо значение за развитието на устната и писмената реч на учениците,
както и на тяхното мислене. Текстът, който се
преразказва, е източник за обогатяване на речника на учениците, за усвояване богатството на родния език, за активизиране на речника на децата,
за уточняване на значението на отделните думи

и фрази, за овладяване на правилни синтактични
конструкции. Преразказвайки определен текст,
учениците се приучават на логическо подреждане на своите изказвания, усвояват структурата
на текста. Възприемането и възпроизвеждането на чужд текст изискват участието на редица
мисловни операции като анализ, синтез, обобщение и по този начин се развива детското мислене.
Преразказването на чужд текст влияе положително върху развитието на редица психически процеси – памет, внимание, воля, емоции, представи,
възприятия.
В учебника са включени следните теми за
устен преразказ: Уча се да преразказвам. Устен
преразказ на народната приказка „Най-хубавите
ръце“; Устен преразказ на разказа „В гнездото“
от Ангел Каралийчев; Устен преразказ на народната приказка „Вълкът и свраката“.
Текстовете, подбрани за обучение по устен преразказ, отговарят на следните условия: съобразени
са с възрастовите възможности на второкласниците за възприемане на художествени произведения;
подбраните текстове имат високи художествени
достойнства, т.е. те са образци на художествената
реч; текстовете са повествователни, с опростена
сюжетна линия; кратки по обем.
Видът на преразказа е подробен, който е по-лесен за учениците в първи и втори клас, тъй като
целта при този вид е да се предаде в пълнота
съдържанието на оригиналния текст. Трябва да
се спазва последователността на авторовото изложение. Подробният преразказ съвсем не означава буквално възпроизвеждане на оригиналния
текст. Учениците възпроизвеждат съдържанието
на текста със свои думи, като използват характерни за автора изрази, конструкции или подходящи
синоними.
Урокът по преразказ
Моделът, който е приложен в разработването на тези теми в учебника, ориентира учителя и
учениците в основните стъпки, през които преминават организацията и реализацията на речевата
дейност.
Урокът по устен преразказ включва два учебни
часа. Първият и вторият час се провеждат един
след друг в един ден от седмицата.
Подготовката за преразказ се провежда в
първия час и включва следното: поставяне на

задачата за преразказ; четене на текста, който
ще се преразказва; анализ на текста; изработване
на плана на преразказа; речникова работа.
Компонентите на подготовката за преразказ са
разработени в учебника. Учителят първо поставя
задачата за преразказ, за да се ориентират учениците в същността на дейността, която им предстои, и съответните изисквания към тази дейност
и за да могат целенасочено да четат (или слушат)
текста, който ще преразказват. Възприемането на
текста, който ще преразказват, става чрез изразителен прочит на учителя (или самостоятелно четене от учениците). Текстът за преразказ е даден в
учебника. Анализът на текста цели да ориентира
учениците в последователността на авторовото
изложение, в отделните моменти и епизоди, за
да могат да предадат това съдържание в същата
логическа връзка и последователност. В резултат на този анализ се прави план на преразказа.
В учебника е даден примерен план, но учителят и
учениците могат да направят и друг. Планът отразява последователността на изложението в преразказа. Примерните планове са дадени чрез съобщителни изречения, но може да се направи и чрез
въпросителни изречения или подбрани цитати от
оригиналния текст. Речниковата работа включва
работа върху езика на оригиналния текст (непоз
нати думи, специфични авторови думи и изрази),
търсене на подходящи синоними, синтактични
варианти за предаване на пряката реч. В учебника
са извадени тези думи, изрази и конструкции, но
учителят може да включи и други, по преценка, в
зависимост от речевото развитие на учениците в
класа. Добре е тази речникова работа да се отрази
на дъската, за да могат учениците да се ползват
от нея при устното преразказване. Самият устен
преразказ се осъществява във втория час, като
учителят включва в тази дейност, колкото се може
повече ученици. Евентуалните грешки се коригират веднага. Прави се оценка на дейността на
всеки ученик, като се поощряват постиженията
на децата и се обръща внимание на пропуските и
слабостите в речевата дейност.
В. Обучението по съчинение
Съчинението е творческа дейност, при която
учениците създават самостоятелно текст. В учебната програма е заложено и устно съчиняване на
текст, и писмено съчиняване на текст.
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За устно съчиняване са включени следните
теми: Устно съчиняване на приказка по образец; Устно съчиняване на приказка по даден
герой; Устно съчиняване на приказка по дадено
начало.
В учебното съдържание е включено създаването на писмени съчинения в следните основни
жанрове текст: съобщение, поздравителна картичка, описание на предмет, животно и растение. При кратките жанрове (съобщение, поздравителна картичка) учениците създават текстове
по аналогия на дадени образци.
На основата на образеца, даден в учебника,
се извеждат с помощта на учителя основните
характеристики на конкретния жанр.
Опирайки се на образеца и изведените характеристики, по пътя на аналогията учениците
създават самостоятелно подобни текстове в
тетрадката.
В учебника са включени 6 теми за съчиняване на текст описание.
В първата тема се изяснява същността на описателния текст, като се използва образец (готово описание на лястовицата, взето от „Детска
енциклопедия“). След това е поставена задачата
да се направи описание на врабче. В учебника
са дадени подпомагащи въпроси, за да се направи план на описанието, направен е подбор на
думи, които могат да се включат от учениците
в описанието, извадени са думи с правописни
особености, т.е. в учебника се извършва подготовката, която учителят прави в първия час,
отделен за писменото съчинение. Следва втория
час, в който учениците пишат своите съчинения
в тетрадката по развитие на речта, правят си
самооценка по списъка с критериите, а следващата седмица пак в тетрадката правят поправката.
Този модел на работа се следва при всички
теми за писмено съчиняване.
Самостоятелното създаване на текст е найвисша форма на речева изява и затова обучението по развитие на речта бележи своя връх
в работата по съчинение. При обучението по
съчинение второкласниците овладяват познания за същността на различни видове текст и
умения за построяване на текст. Обогатява се и
се развива речникът на учениците, приучват се
да подреждат и излагат своите мисли по законите на логиката и граматиката, научават се да
съобразяват своята речева изява с условията на
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общуването, с целта и задачите на изказването,
да подбират и подреждат необходимия материал, да търсят адекватни изразни средства, да
подчиняват изказването си на определена тема
и основна мисъл, да контролират и усъвършенстват речевата си изява. Налице е висока степен
на самостоятелност и активност от страна на
учениците. Развиват се мисловните операции,
наблюдателността, оценъчното отношение.
Повишава се интересът към словотворческата
дейност, възпитава се вкус към красив, точен,
правилен езиков изказ. Чрез съчинението учителят може да установи степента на езиково,
речево и умствено развитие на своите ученици.
Урокът по съчинение (писмено съчинение)
Основните моменти в урока по съчинение са:
подготовка за съчинение; правене на съчинението; оценка, самооценка и поправка на
съчинението.
Подготвителният момент в урока по съчинение се провежда в първия час и включва:
поставяне на задачата, с която се определят и
видът на съчинението, и текстът, който ще се
създава; поставяне на темата; систематизиране
на материала по темата; изработване на план на
съчинението; речникова работа; избор на заглавие на текста; предварително устно съчиняване
по плана.
Основните стъпки по подготовката на съчинението са дадени в учебника и учителят работи
съвместно с учениците. При различните видове
съчинения тези стъпки се осъществяват в различни варианти в зависимост от жанра на текста,
който ще съчиняват учениците. Например при
кратките жанрове (съобщение, поздравителна
картичка) в подготовката влизат наблюдение и
анализ на даден образец, извеждане на основните признаци на дадения текст и на основата на
тези познания по аналогия се създава самостоятелно текст.
Правенето на съчинението е самостоятелна работа на учениците, която те осъществяват
втория час в тетрадката.
Оценката и поправката се правят в третия час,
който се провежда следващата учебна седмица.
Работи се в тетрадката, където е даден контролен списък с въпроси за оценка и самооценка и
е отделено място за поправка на съчинението.

3. Обучението по литература
А. Общи положения
Обучението по литература във втори клас се
осъществява в рамките на 3 часа седмично, или
96 часа годишно, отделени в програмата за възприемане и осмисляне на художествено произведение, и 0,5 часа седмично, или 16 часа годишно,
отделени за извънкласно четене.
Литературното обучение се реализира чрез
читанката и тетрадката по четене.
В читанката са включени произведения от класици и съвременни автори на творби за деца, български и чуждестранни. Подбрани са високохудожествени и достъпни за второкласниците произведения.
В жанрово отношение са представени всички,
предвидени в програмата: приказки, разкази, стихотворения, гатанки, народни песни, басни.
Широкото авторово присъствие и богатото
жанрово разнообразие осигуряват благоприятни
условия за подобряване и развитие на четивната
техника на учениците, за формиране на читателски интереси и вкус.
В читанката за втори клас се развива идеята
от първи клас – да се обединяват произведения
в цикли, които ориентират към различни цели на
четенето, възприемането и работата с текстовете.
Текстовете за извънкласно четене отново са
отделени в края на читанката в самостоятелен
цикъл, озаглавен „За тези, които искат да четат
повече“ .
Основната част от текстовете в читанката са
предвидени за изучаване в два часа. В първия час
се работи върху запознаване на децата с текста,
осмисляне на съдържанието, развиване на четивните умения. В урока за упражнение се разширява
работата върху героите, езика на произведението,
авторовото послание, разбиране на прочетеното,
личното отношение на децата към прочетеното.
В читанката е включен богат илюстративен и
снимков материал, чрез който се подпомага възприемането на текста, обогатяват се представите
на учениците, развива се въображението им и преминаването от художествена конкретизация към
художествено обобщение в текста.
В читанката за втори клас са заложени различен тип задачи, които ориентират учителя и учениците върху различни страни от съвместната им

работа с художествения текст в урока. С нарастване на възможностите на учениците и уменията
им за възприемане и интерпретиране на текста се
засилва присъствието на задачи за самостоятелна работа с текста. Основната част от задачите са
свързани с възприемането на различни страни от
художественото произведение (герои, развитие на
действието, авторов език, идея, композиционни
и жанрови особености, връзка между заглавие –
идея – съдържание и др.).
Част от задачите стимулират речниковото развитие на учениците (обогатяване и уточняване на
речника, активизиране на речника при преразказване на част или на целия текст, подбор на думи за
характеристика на героите и т.н.).
Широко се използват задачи с тестови характер, които показват степента на разбиране на
текста като цяло или отделни негови страни.
Занимателните задачи присъстват и в тази
читанка. Те повишават интереса на децата, създават положителна емоционална нагласа за работата
с текста, активизират детското четене.
Тъй като развитието и усъвършенстването на
четивната техника е все още важна задача на литературното обучение във втори клас, в читанките
присъстват и задачи, които са пряко адресирани
към реализирането на тази страна на читателското
развитие на учениците (четене по роли, изразителен прочит или заучаване наизуст на стихотворения и др.).
В читанката за втори клас са включени и задачи за развитие на словотворческите способности
на учениците (довършване на текст, съчиняване
на гатанки, довършване на рими, съчиняване на
римушки).
Натрупаният читателски опит, по-високото ниво на уменията за ориентиране в текста са
основание за включването и на задачи, чрез които
учениците стигат до определени, макар и елементарни, теоретични познания за художествените
произведения. Тези познания са оформени в „Кът
на малкия читател“.
Б. Методически насоки за изучаване
на приказка
При работа с приказките, включени в читанката за втори клас, учителят отчита натрупания опит
в четене, слушане и възприемане на произведения
от този жанр, които имат учениците в предходни-
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те години, повишения интерес на децата към този
жанр и желанието им за работа с тези текстове.
Приказките, които са представени в читанката, са: народни и авторови, битови, вълшебни и за
животни. Част от приказките са включени само с
илюстрации, по които учениците ги откриват и ги
разказват.
Основните етапи, през които преминава изучаването на една приказка, са: подготовка за възприемане на текста; работа върху текста на приказката; обобщаване на представите на учениците за
изучената приказка.
С подготовката за възприемане на приказката се цели да се създаде подходяща емоционална
нагласа у учениците за възприемане на текста на
приказката. Учителят може да използва най-различни методи и похвати: беседа, актуализиран
минал читателски опит, подходящ илюстративен
материал и др. Изборът зависи от самата приказка
и от нивото на класа.
Първоначалното цялостно възприемане на
приказката се осъществява чрез изразителен прочит или разказване от учителя. Когато приказката е
народна, по-добре е да се разкаже, защото народните приказки са част от устното народно творчество,
а и така по-добре се възприемат от децата.
Работата върху текста на приказката е основната в урока и целта е учениците да стигнат с помощта на учителя до разбиране на нейното съдържание, да се ориентират в героите, техните постъпки
и качества, в посланието на автора към читателя, в
спецификата на езиковите средства.
Основните дейности в този момент от урока са:
четене на приказката от децата; проследяване на развитието на случката; откриване на героите; характеристика на героите; работа върху езика на приказката; оценъчно отношение към героите; разкриване
на доброто, което се утвърждава в приказката; преразказване на приказката; четене по роли (особено
подходящи са приказките за животни); наблюдения върху характерни жанрови белези (героите са
животни в приказките за животни, но носят човешки качества, доброто винаги побеждава; типичното
начало и край при вълшебните приказки).
Обобщаването на представите на учениците за изучената приказка може да се осъществи
по различен начин: кратка беседа, изразителен
прочит от децата, драматизиране на приказката,
илюстриране от децата.
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В тези уроци учителят развива: четивните умения на учениците; речевите умения за преразказ;
речевото богатство на детския език; мисленето;
въображението и словотворческите способности
на учениците.
При работата върху приказки на другите народи учителят насочва вниманието на учениците
към общите белези на този жанр независимо от
националната принадлежност, търси се общото в
добродетелите, възпитава се интерес към духовното богатство на другите народи.
В. Методически насоки за изучаване на разказ
Разказът като жанр присъства и в читанката за
първи клас, т.е. продължава развитието на уменията за възприемане и работа с този вид литературни произведения.
В читанката за втори клас са включени разкази от български и чуждестранни автори, които по
съдържание, по обем и по идейно-емоционална
насоченост са съобразени с възможностите на
второкласниците.
При подготовката на учениците за възприемане и работа с разказа учителят включва натрупаните читателски знания на децата за автора на
произведението, разширява ги в достъпна и интересна форма, провокира интереса им чрез показване на книжки от този автор или любопитни и
достъпни факти от неговата творческа и житейска
биография. Могат да се използват и други изучени вече произведения от автора или литературни
игрословици за откриване на името му и др.
Първоначалното цялостно възприемане на
текста става чрез изразителен прочит от учителя.
Работата върху текста на разказа се насочва
върху развитието на сюжета (практически учениците се ориентират върху отделните компоненти
от сюжета, което ги подпомага при самостоятелното построяване на повествователен текст в уроците по съчинение), проследяване на развитието
на действието, действията на героите, завършека
на случката, отношението на автора към героите,
взаимоотношенията между героите, за да се изведат характеристиката на героите, изразяване на
лична оценка и отношение към героите, развитие
на художествените представи на учениците чрез
езика на автора и включването на въображението,
ориентиране в авторовата идея, връзката между
заглавието, съдържанието и авторовата идея. При

работата с текста на разказа учителят използва
различни методи и похвати: беседа, словесно описание, подборно четене, четене с поставена задача, съотнасяне на илюстрацията към определен
момент от развитието на сюжета, подбор на думи
и изрази за портретна характеристика на героите,
за разкриване на авторовото отношение, за описание на природни картини, поставяне на проблемни въпроси и т.н.
Г. Методически насоки за изучаване на басня
Баснята е нов жанр, включен в учебната програма за втори клас.
Баснята като жанр има много общи черти с приказките за животни. И в баснята обикновено героите са животни (могат да бъдат и предмети, цветя
и др.). Животните и в баснята говорят като хората
и са носители на човешки качества. Но баснята
като жанр се отличава от приказките за животни по редица белези: в нея се осмиват човешки
недостатъци; структурирана е в две части – кратка
случка и извод; изводът е адресиран към човека,
макар че случката е с животни; освен алегорията
основен похват е иронията.
Възприемането на баснята от учениците изисква
натрупан житейски и читателски опит, който е нужен
и за да се разбере изводът от баснята. При работата с
басните учителят трябва да има предвид, че това са
първите опити на учениците за възприемане и работа с този вид текст. Ето защо е удачно да се използва
опитът им, придобит при изучаване на приказки за
животни (без да се смесват двата жанра).
Подготовката за възприемане на баснята е
важна част от урока. Целта е да се актуализира
житейският опит на децата, или да се възобновят
представите за изучавани произведения, които
тематично са обвързани с баснята, която ще се
изучава. Това е необходимо, за да могат учениците
да разтълкуват след това извода от баснята.
Учителят чете изразително баснята и по този
начин се осъществява първоначалното цялостно
възприемане на текста.
В работата върху текста на баснята се очертават два основни момента: анализ на кратката
случка с героите на баснята и тълкуване на извода
от баснята. Учениците проследяват действията на
героите, анализират постъпките им, осмислят кое
е добро и кое – лошо, и тогава се насочват към
извода от баснята. Учителят подпомага учениците

в тълкуването, като ги насочва към житейски ситуации, аналогични с тези в баснята. Тълкуването
на извода може да се подпомогне с подходящи
пословици и поговорки, съпоставяне с изучени
произведения, тематично свързани с баснята.
Обобщението се прави от учителя (кратка беседа) или от учениците чрез самостоятелно четене на
баснята, четене по роли, драматизиране и др.
Д. Методически насоки за изучаване
на гатанки
Гатанките като жанр привличат децата със
занимателния си характер, с остроумието при
загатването на скритите предмети и явления.
Гатанките са благодатен материал за развиване на детското мислене, четивните умения, словотворческите заложби на учениците. В читанката
на много места са включени задачи за самостоятелно съчиняване на гатанки по опорни думи.
Отгатването се улеснява със снимков или илюстративен материал.
Натрупаният опит за работа с гатанки позволява да се изведат някои характеристики на този
жанр в достъпна и разбираема форма. Гатанките
развиват читателските умения на учениците,
мисленето, речта, въображението им, речевите им
способности.
Умелото им включване в урока повишава
активността на детското възприемане, интереса към четенето, мотивацията за самостоятелна
работа с текста.
Е. Методически насоки за изучаване на
стихотворение
Стихотворението е един от жанровете, с които
учениците се запознават още в първи клас. В
читанката са включени стихотворения от български майстори на поетичното слово. Като тематика
са ориентирани към детския свят (игри, училище, семейство, природа). Настроението е жизнерадостно, весело, оптимистично и по този начин
импонира на детското светоусещане. В по-голямата част от предложените в читанката стихотворения поетът говори от името на детето или детето
е лирическият герой. Езикът е образен, емоционален, но достъпен за децата.
При изучаването на стихотворенията учителят
се опира на съзвучността на чувствата и настроението, изразени в творбата, и детското светоусе-
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щане. Важното е да се пробуди детската емоционалност, за да съпреживеят претворените по художествен път картини.
Подготовката за възприемане на стихотворението цели създаването на подходящо настроение,
което да пробуди съзвучни със стихотворението
чувства и преживявания. На помощ могат да дойдат произведения (подходящи) от други изкуства
(музика, картина, илюстрация, песен).
Първоначалното цялостно възприемане на
стихотворението се постига най-добре чрез рецитирането му от учителя (или изразителен прочит).
Работата върху стихотворението е насочена
към приобщаване на учениците към красотата на
поетичното слово, основното чувство и настроение
на стихотворението, преживяванията на лирическия герой. Учениците споделят чувствата, които
пробужда у тях творбата; настроението, което създава; правят опити за откриване на звучността чрез
игра с римите, рисуват с думи картините, които си
представят; наблюдават експресивната функция на
различните части на речта, с които са се запознали
в уроците по български език (прилагателни, глаголи); докосват се до многозначността на думата,
откриват синонимното богатство на езика, образността на изразните средства.
Стихотворението като жанр е благодатно за
формиране на умения за изразително четене и
учителят трябва да поставя такива задачи, както и
научаването наизуст на някои от стихотворенията.
Желателно е учителят дискретно да води учениците към авторовата идея, внимателно да разкрива подтекста и метафоричността на авторовия
език, за да не се стига до грубо дидактизиране,
което отблъсква децата от този труден за възприемане жанр.
Натрупаният читателски опит позволява и за
този вид произведения да се извеждат елементарни теоретични познания в достъпна и разбираема
форма, което е направено в Кът на малкия читател. При извеждането на представените в този кът
познания децата (и учителят) се опират на наблюденията, направени над изучаваните стихотворения, и ги включват в по-нататъшната си работа
над този вид произведения. Така се обогатяват и
разширяват литературното познание на учениците
и тяхната читателска култура.
Обобщението на представите на учениците за
изученото стихотворение става чрез изразителен
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прочит от учениците, илюстриране, рецитиране
или по друг подходящ начин, избран от учителя,
съобразно особеностите на конкретното стихотворение и нивото на класа.
Ж. Методически насоки за изучаване на народна песен
Народната песен е жанр, който се включва за изучаване във втори клас (по програма) за първи път.
Включените песни са свързани с определени
моменти от народния бит. Коледарската песен
е позната на повечето деца. Тя се пее на определен празник – Коледа, който за децата е наситен
с много положителни емоции и преживявания.
Личното участие на учениците в този народен
празник съдейства за пълноценното възприемане
на песента. Текстът се разбира лесно, тъй като е
свързан с техните преживявания и впечатления.
Учителят ги използва, за да изясни смисъла на
пожеланията в тази песен.
Хайдушките народни песни са свързани с
определен период от историята на народа ни. Тъй
като учениците нямат познания за историческото
време, за което се отнасят те, учителят подпомага
възприемането им с кратък емоционален разказ
за хайдутите като народни закрилници. За обогатяване представите на учениците за хайдутите
спомага и снимковият материал. При възприемането на текстовете вниманието се насочва към
типичните повторения в народната песен, ролята
им за изграждането на образите. Най-силно е въздействието, ако учителят разполага със запис на
песента или четенето става на фона на подходяща
народна мелодия.
Работата може да се разшири в часовете по
извънкласно четене, като учениците сами събират народни песни, характерни за района, в който
живеят, пети и слушани в семейството, при различни празници.
З. Методически насоки за обучението по извънкласно четене
За извънкласно четене са отделени по 0,5 часа
седмично или 16 часа годишно, които обикновено
се редуват и комбинират с часовете по развитие
на речта (вж. Примерно годишно разпределение.
Приложение № 1).
Задачите на обучението по извънкласно четене
във втори клас са продължение от постигнатото в

първи клас и са ориентирани към: разширяване
и обогатяване на читателските интереси на учениците; развиване на уменията за самостоятелно
четене; ориентиране в книгата; за възприемане на
научнопопулярни текстове, свързани с изучавания
материал по отделните предмети; усъвършенстване на четивните умения.
В читанката е обособен относително самостоятелен цикъл за работа по извънкласно четене,
озаглавен За тези, които искат да четат повече. В него са включени текстове (художествени и
научнопопулярни), които тематично, жанрово и
чрез авторите са свързани с изучаваните в часовете по четене.
Разбира се, учителят и учениците могат да
изберат и други произведения. Дадените са примерни като една възможност за реализиране на
това обучение.

Вариантите на работа са различни: поставяне
на индивидуални задачи за четене; четене на част
или цялото произведение от учениците в часа;
обсъждане на прочетеното; изразяване на лично
отношение към прочетеното; четене по роли;
драматизиране; илюстриране; подготвяне и организиране на изложба на книгата; кът на книгата;
празник с включване на литературни текстове;
посещение в библиотеката и др.
Учителят избира вариант за организиране на
тези часове според нивото на класа, интересите на
децата, целите, които си поставя (образователни
и възпитателни), читателското развитие на учениците. Важното е тези часове да се организират и
провеждат така, че да стимулират самостоятелното детско четене.
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IX/2

IX/1

Месец/
Седмица

5

3

1

5

3

1

Л.

4

2

6
7

4

2

БЕ

НЗ

СР

Самосотятелна
работа за входно
ниво

Сиромашко лято

У

ПР

Какво научих в
първи клас

Най-хубавото

НЗ

У

Общуване.
Пряко и непряко
общуване

Най-хубавото

У

ПР

Какво научих в
първи клас

Къде

НЗ

ПР

Какво научих в
първи клас

Къде

НЗ

Вид
на
урока

На училище.
Гатанка

Тема

Нови
понятия

Четене с разбиране. Откриване
и изясняване на непознати думи.

Проверка и оценка на знанията.

Осмисляне на прочетеното. Изводи от прочетения текст.

Правописни особености на
думи с йо – ьо; й – и.

Последователност при възприемането на текста. Демонстрация според текста.

Затвърдяване знанията за правопис на изречението (точка,
главна буква). Преговор.
Изразително четене. Описание
на герои и обстановка.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Четене на стихотврорна реч; отговор на въпроси. Отгатване на
гатанка. Илюстрация.
Припомняне на знанията от
Дума. Звукове. Букви. Правопис. Правопис
първи клас. Сравняване и анаПравоговор. Гласни и съгласни. Правоголизиране на състава на думите.
вор
Онагледяване.
Четене с разбиране.
Отговори на въпроси. Обяснение.
Умение за правилно писане на
думи, които съдържат букви
Букви щ, ю, я.
щ, ю, я. Препис с допълване на
пропуснатото.
Упражнение в изразително
Стихотворение.
четене. Връзка с човекът и природата.
Говорител Упражнения за разграничаване
Осмисляне на ролите на общу- слушател на пряко и непряко общуване
ващите.
четящ
чрез електронни средства.
пишещ
на въпроси. Умение
Четене с разбиране. Разпознаване Литерату- Отговор
работа в учебната тетрадка.
на приказка и литературен герой. рен герой за
Свързване с учебника.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Определяне вида на текста –
стихотворение. Разлика от гатанка.

Устна преценка

Писмена проверка

Поощрение
Самооценка

Устна преценка

Устна преценка

Наблюдение; корекции

Поощрение

Устна преценка

Поощрение

Текуща оценка

Поощрение

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Съкращения: НЗ – нови знания; У – упражнение; ПР – преговор; О – обобщение; СР – самостоятелна работа; ИЧ – извънкласно четене

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
по български език и литература за втори клас

Приложение № 1
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X/4

X/3

IX/2

Месец/
Седмица

7

5

3

1

5

3

6

4

2
НЗ

НЗ

У

ИЧ

У

Заглавие на чужд
и собствен текст

Ученият син

НЗ

Най-скъпоценният плод

Ударение. Упраж- У
нение

Героите питат...

Ударение

Гатанките прочети и...

НЗ

Заглавие на чужд
и собствен текст

7

У

Нарисуваният
град
НЗ

НЗ

Гласни звукове.
Сричка

Общуване. Текст

Разграничаване на стихотворение от прозаичната реч.

НЗ

Нарисуваният
град

Нови
понятия

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Наблюдение;
корекции

Наблюдение; корекции; поощрения; самооценка

Поощрение

Наблюдение;
корекции

Наблюдение;
корекции

Текуща проверка;
самооценка

Устна преценка

Прилагане на знанията (думите
за учтивост) в писмената и уст- Самооценка
ната реч.
Преценка на постъпките на героите. Четене с разбиране.
Преразказване на епизоди. Опи- Текуща проверка
сание на природна картина.
Наблюдение на
Осмисляне на същността на
езиковите значения звук – дума. ученическата
дейност

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Четене и отговаряне на въпроси, задаване на въпроси.
Умение за отделяне на сричките
Разграничаване на гласните и
в думите. Връзка между гласни
съгласните звукове.
и срички.
Четене с подходяща интонация. Литерату- Изразително четене. Устно риГерои в стихотворение.
рен герой суване на образите на героите.
Осмисляне на разликата между
Упражнение; писане на текст.
прякото и непрякото общуваОбщуване чрез електронни
не. Общуване чрез електронни
средства. Отделяне на изречесредства.
нията в текст.
Умение за откриване на
Заглавие на текст.
най-подходящото заглавие.
Умение за откриване на думите
Различаване на гатанките на
признаци, чрез които се отгатпрактическа основа.
ват гатанките.
Ударена и
Разграничаване на ударена и
неударена Умение за откриване на сричкинеударена сричка. Знак за удасричка
те с ударение в думите. Демонрение.
знак за
страция.
ударение
Разграничаване на приказката
Разказване; описание на героикато фолклорен текст.
те, разказване по роли.
Ударена
и
за откриване на
Разграничаване на думи с ударе- неударена Упражнения
ударението.
Значение
на ударение и думи без ударение.
сричка
нието в думата.
Четене. Отговаряне на въпроси.
Ориентиране в последователЕпизод
Коментиране на действията на
ността на епизодите.
героите. Помощ при осмисляне.
Изолиране на заглавие.
Умение за озаглавяване на текст.
Собствено измисляне на заглавие, но с помощ от учителя.
Упражнение в четене. КоментиОсмисляне на подтекста.
ране на постъпките на героя. Посочване на аналогични постъпки.

Ориентиране в системата звук –
дума – изречение – текст.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Уместна употреба на езикови
средства за изразяване на учтивост.
Коментиране на постъпките на
героите.
Разграничаване на разказа от
фолклорно произведение.

Изучавам българ- НЗ
ския език

6

4

2

У

Сиромашко лято

НЗ

Вид
на
урока

1

Да говорим учтиво

Тема

Когато дядо ходил ИЧ
на училище

6

БЕ

7

Л.
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X/6

X/5

Месец/
Седмица

7

5

3

1

5

3

1

Л.

6

4

2

7

6

4

2

БЕ

НЗ
НЗ
У
У

Гласни звукове.
Широки и тесни
гласни звукове

Патиланско училище

Широки и тесни
гласни звукове.
Упражнение

Патиланско училище

Изговор и правопис на гласните.
Упражнение
Песничка
Поздравителна
картичка (за рожден ден)
Есен настъпи. Не
бързай
ИЧ

НЗ

НЗ

У

У

НЗ

Изговор и правопис на гласните

Художници

НЗ

Художници

Уча се да преразказвам.
НЗ
Как се прави преразказ (Най-хуба- У
вите ръце)

У

Вид
на
урока

Най-скъпоценният плод

Тема

Разпознаване на различни видове текст.

Създаване на текст за поздравителна картичка.

Откриване на контекста.

Правописна проверка – начини.

Изразяване на емоционално отношение.

Познаване на начини за правописна проверка на неударени
гласни в думи.

Разграничаване на стихотворна
реч.

Преразказване на съдържанието
на текста.

Описание на предмет.

Разпознаване на широки и тесни
гласни в думите.

Разграничаване на римувана
проза от стихотворение.

Откриване на двойките широки и тесни гласни (а – ъ; е – и;
о – у).

Разграничаване на епизоди.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Широки
и тесни
гласни

Епизод

Нови
понятия

Активизиране на емоциите на
учениците. Възприемане на
лирично произведение. Упражнение в четене
Умение за проверка на правописа на гласните. Откриване на
думи с редукция. Упражнение.
Описание на картините на
илюстрациите. Долавяне на
разликата – предпоставка за изразително четене.
Прилагане начините за правописна проверка. Обяснение.
Самостоятелна работа.
Изразително четене.
Усвояване на умение за създаване на поздравителна картичка.
Самостоятелна работа.
Съпоставяне на подтекста в
двете творби.

Формиране умения за преразказване на художествен текст.
Обяснение и демонстрация от
учителя.

Четене с разбиране. Описание
на герой. Разказване на епизоди.
Знания за корелативните двойки гласни. Откриване в думи.
Изговор и правопис.
Откриване на хумора в текста.
Описание на героите. Изразително четене.
Упражнения в проверка на
думи с широки и тесни гласни.
Демонстрация; онагледяване.
Изразително четене. Последователност в епизодите. Устно
рисуване на героите.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Устна преценка

Наблюдение; корекции

Текуща проверка; самооценка

Устна преценка

Устна преценка

Наблюдение; корекции

Текуща оценка

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел
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XI/9

XI/8

X/7

Месец/
Седмица

1

7

5

3

1

5

3

1

Л.

2

6

4

2

6
7

4

2

БЕ
У

Вид
на
урока

У

НЗ

У

Правопис на думи НЗ
с дз и дж

Лисица и щъркел

Поправка на описанието – „Враб- У
че“
Гостенчето на Хи- ИЧ
тър Петър

Лисица и щъркел

Правопис на думи НЗ
с йо-ьо, й-и

Лъв и мишка

Правопис на думи
с щ, ю, я. Упраж- У
нение

Лъв и мишка

НЗ

Откриване и осмисляне на
грешките. Причини за допускането им.
Разграничаване на приказката от
други видове текст.
Разпознаване на човешки недостатъци, осмивани в текста.
Откриване на правописни особености на думи с дз и дж.

Осмисляне на контекста на
творбата.

Откриване на правописни особености на думи с йо – ьо; й – и.

Откриване на подтекста и поуката.

Откриване на правописни особености.

Откриване на връзка между тек
ста и неговото заглавие.

Осмисляне на „спънките“ при
създаване на текст – описание.

Описание.
НЗ
Описание на врабче. Упражнение
У

Под стряха

Коментар на псотъпките на героите,

Спазване на правилата за пренасяне на думи.

Пренасяне на част У
от думата
НЗ

Знания за народните будители.

Отделно изписване на предлози,
съюзи, кратки форми на местоимения.

Разбиране на подтекста .

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Ден на будителите НЗ

Правопис на крат- НЗ
ки думи

Песничка

Тема

Будител

Нови
понятия

Устна преценка

Текуща оценка;
самооценка

Текуща оценка;
самооценка

Наблюдение; корекции

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Отговаряне и задаване на въпроси към текста. Работа в тетрадката.
Писане на думи с несъответствие между звук и буква. Допълване на думи; диктовка.
Последователност при подреждане на епизодите. Самостоятелно достигане до изводи.
Умение за правилно писане на
думите с дадените буквосъчетания и букви чрез упражнения;
самостоятелна работа.
Изразително четене. Обсъждане. Описание на героите.
Изводи.
Умение за проверка на правописа и поправка на грешките.
Демонстрация. Обяснение.
Самостоятелна работа с текст.
Описание на героите. Изводи.
Изразително четене по роли.
Работа в учебните тетрадки.
Прилагане на ученето за думи с
дз и дж при писане. Обяснение.

Текуща проверка

Корекция при
четене

Устна преценка

Текуща оценка
– поправка на
грешките

Корекция

Корекция на
грешките

Текуща проверка

Създаване на текст – описание. Текуща оценка

Изразително четене

Изразително четене на основата
на задълбочено вникване в подтекста. Самостоятелна работа с
текста.
Упражнения. Съставяне на изречения с употреба на предлози, местоименни форми и др.
Разглеждане на картини; разкази за Българското възраждане,
будители.
Чрез демонстрация; разнооб
разни примери и упражнения
усвояване на правилата за пренасяне на думи.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица
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XI/11

XI/10

XI/9

Месец/
Седмица

1

7

5

3

1

5

3

Л.

2

6

4

2

7

6

4

БЕ

У
О

Звуков състав на
думата. Обобщение

ИЧ

НЗ

НЗ

Дърварят

Питката

Съобщение

Дърварят

Правопис на звучни съгласни пред НЗ
беззвучни съгласни звукове

Устна преценка

Знания за особеностите на
народната песен. Обяснения и Корекция
анализ. Откриване особеностите на народната песен.

Умение за правилен подбор
на думи и свързването им в
изречения. Помощ от учителя
при съчиняване на приказка.
Примери.

Текуща проверка; самооценка

Устна преценка

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Подборно четене и разказване;
откриване на епизоди.
Умение за правилно писане на
текст.
Възприемане на текст; коментиране, разказване.
Изразително четене.
Текуща проверка
Проверка на знания за звуков
състав на думата. Умение за
проверправописна проверка на звучни Тестова
съгласни в края и пред беззвуч- ка
ни. Самостоятелна работа.

Осмисляне на епизодите в приказката.
Умение за съставяне на текст
съобщение.
Преценка на действието на героите.
Откриване на звуковата промяна
на звучни пред беззвучни съгласни.

Усвояване на начини за проверка на думи със звучни съгласни
пред беззвучни.

Откриване на звуковата промяна
на звучните съгласни през беззвучни.

Откриване на изброявания и
повторения в народни песни.

НЗ

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Усвояване на правописна проверка (звучни съгласни в края
Текуща проверка
на думите), примери.
четене на народни
Изброява- Изразително
песни.
Описание
на героите.
не; повто- Откриване на характерни
осорение
бености на народна песен.

Народна
песен; изброяване;
повторение

Рада Войвода
Обичам

Осмисляне на текста на народната песен.

Откриване на основни епизоди
при съчиняване на приказка и
свързването им.

Различаване на текст – приказка, епизоди.

Откриване на звучните съгласни Звучни
в края на думите.
съгласни

НЗ

Нови
понятия

Задаване на въпроси към текста. Работа с учебна тетрадка.
Обяснения.
на думи и текст, съдърСравняване на корелативни
Звучни и Писанезвучни
и беззвучни съдвойки съгласни по звучност – беззвучни жащи
гласни.
Самостоятелна
работа.
беззвучност.
съгласни Обяснение.
Преразказване на текст. ОпиУмение за осмисляне на подтек
сание на герои. Обяснение на
ста.
постъпките им.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Правопис на
звучни съгласни в НЗ
края на думите

Стар Димо

Устно съчиняване НЗ
на приказка по
образец.
Как се прави при- У
казка по образец
(за Хитър Петър)

У

НЗ

Звучни и без
звучни съгласни
звукове

Лоша дума

НЗ

Вид
на
урока

Лоша дума

Тема
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XII/13

XII/12

XI/11

Месец/
Седмица

3

1

7

5

3

1

5

3

Л.

4

2

6

4

2

6
7

4

БЕ

У

Глагол. Упражнение

НЗ

НЗ

НЗ
НЗ

Бъдни вечер

Правопис и правоговор на глаголите

Правилен изговор и писане на
глаголи в 3 л. мн.ч.

Изразяват отношение към същността на празника.

Изговаряне и правилно писане
на глаголите в 1 л. ед. и мн.
число.

Число на глагола. У
Упражнение

Значение и смисъл на празника.

Изясняване на грешките и причините за тях.

ЕдинствеИзясняване на понятията „един- но и мноствено“ и „множествено число“. жествено
число
Умение за подреждане на епизодите.

Умение за учене на основата на
конкретен текст.

Откриване на глаголите в текст
и установяване на значението
им.

Знания за Рождество.

Съчиняване на текст описание
по дадени въпроси - план.

Умение да задават въпроси към
текста и да отговарят.

Приказка

Нови
понятия

Осмисляне словосъчетанието.
Глагол;
Части на речта. Понятието „гла- част на
гол“.
речта
Откриване образите на героите
в приказката.

Самостоятелно откриване признаците на приказката.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

У

Поправка – описание на ученическа У
раница
Многото имена на ИЧ
добрия старец

Приказка

Число на глагола

Коледари. Честит- НЗ
ка...

НЗ

НЗ

Рождество

Описание на ученическа раница

У

НЗ

Части на речта.
Глагол

Златна ябълка

НЗ

Вид
на
урока

Златна ябълка

Тема

Проверка с поощрение

Корекции

Поощрение

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Текуща проверка

Поощрение

Разкази за Дядо Коледа и обичаи.
Включване в дейност върху съдържанието на текста. Картини.
Обяснение .
Откриват правописните и правоговорни особености на глагола в сегашно време.
Четене с подходяща интонация
на текста. Умение за работа с
тетрадката.
Откриване на правописни особености на глагол в 3 л. сег. вр.
Обяснение, анализ, работа в
тетрадката.

Корекции

Устна преценка

Наблюдение;
преценка;
корекции

Устна преценка

Наблюдение

Умение да търсят грешките и да Наблюдение
ги поправят.

Изразително четене.

Определяне на числото на глаголите. Онагледяване с примери. Обяснение.

Изразително четене. Изяснява- Текуща проверка
не смисъла на празника.
Затвърдяване на знанията за
глагол. Свързване на ролята на
глагола в речта и при писане.
Свързване на текста с обичаите
на българите. Знания за миналото и значение на символите.

Умение за последователно излагане на описанието в съответствие с плана.

Осмисляне връзката текст – заглавие. Обяснение. Анализиране на постъпките на героите.
Осмисляне на глагола като част
на речта. Обяснение. Онагледяване.
Преразказване на епизод. Изразително четене.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица
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I/15

XII/14

XII/13

Месец/
Седмица

5

3

1

7

5

3

1

5

Л.

6
7

4

2

6

4

2

7

6

БЕ

Устно съчиняване
на приказка по
НЗ
даден герой

НЗ

У

Съществително
име. Упражнение

Силата на хляба

НЗ

НЗ

Части на речта.
Съществително
име

Гатанка ще...

У

ИЧ

У

НЗ

Къщичка под
снега

Къщичка под
снега
Поздравителна
картичка. Упражнение
Да се чудиш...

У

Глагол, обобщение

Формиране на представи за
действията на героя.

Ориентиране във вида на приказката.

Разпознаване съществителните
имена. Осмислянето им като
чсати на речта.

Разграничаване на гатанките от
други фолклорни произведения.

Познаване на съществителното
име като част на речта.

Четене с подходяща интонация.

Откриване подтекст.

Съставяне на текст за поздравителна картичка.

Четене с разбиране.

Знания за глаголите. Разпознаване и употреба.

Осмисляне на текста.

У

Срещу Нова година

Откриване на образите на героите.

Ориентиране в последователността на разказа.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Емоционално отношение към
разказ.

Систематизиране на знанията за
правопис на глагол. Правилен
изговор.

НЗ

У

У

У

Вид
на
урока

Правопис и правоговор на глаго- О
лите. Упражнение

Устен преразказ.
Упражнение. Как
се прави устен
преразказ
В гнездото
Срещу Нова година

Бъдни вечер

Тема

Корекции

Устна преценка

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Корекции

Съставяне на преразказ по текста. Описание на героя.
Умение за правилно разполагане и писане на текста. Посочва- Корекции
не на примери.
Четене с разбиране.
Рисуване на картина с думи. Задаване на въпроси към текста.
Обяснение. Четене.
Откриване на съществителни
имена в примери и текст. Прак- Текуща проверка
тически знания.
Умение да откриват признаците
за познаване на гатанки. Упражнение в четене на гатанки.

Самостоятелна работа.

Изразително четене на римувана проза. Описание на героите.
Свързване на знанията с практическата същност на глаголи- Писмена проте. Примери с обяснение. Рабо- верка
та в тетрадката.
Четене по роли. Задаване на въ- Устна преценка
проси към текста.

Умение за преразказване.

Изарзително четене. Обичаи и
ритуали – разказ; спомени.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Съществи- Текст и примери със същесттелни на- вителни имена. Упражнение,
рицателни обяснение от учител.
имена
Задаване на въпроси към тек
ста. Преразказване.
Умение за последователно
излагане на съчинения текст.
Демонстрация как се съчинява
приказка от ученик с помощта
на учителя.

Съществително
име

Нови
понятия
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I/17

I/16

Месец/
Седмица

5

3

1

7

5

3

1

Л.

6
7

4

2

6

4

2

БЕ

У
У

Съществителни
собствени имена.
Упражнение

Вълк и щърк. Упражнение

Описание на кни- У
га. Упражнение

НЗ

Вълк и щърк

Съчиняване на текст за описание на книга.

Разпознаване на човешките недостатъци.

Различаване на баснята от други
жанрове.
Определяне на съществителните
имена; мястото и ролята им в
езика.

Разграничаване на съществително собствено от съществително
нарицателно име.

Съществителни
собствени имена
НЗ

Знания, свързани с общочовешки ценности.

Усвояване структурата на текст
съобщение.

Преценяване на действията на
героите, изразяване на отношение към героите.

Пътници и мечка. У
Упражнение

ИЧ

У

Съобщение. Упражнение

Три вола и лъв

НЗ

Пътници и мечка

Различаване на съществителни
нарицателни имена в текст и в
примери.

Съществителни
нарицателни име- У
на. Упражнение

Откриване на подходящи нарицателни имена за попълване на
текста.
Ориентиране в епизодите; обрисуване на герои.

НЗ

Съществителни
нарицателни
имена

Откриване на последователността на епизодите.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Мъдрото момче – У
упражнение

НЗ

Вид
на
урока

Мъдрото момче

Тема

Обяснение; анализ, упражнение; използване на примерни
думи и изрази; онагледяване.

Описание на героите; изводи;
самостоятелно четене на епизодите.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Същест- Работа с текст, изречения, подвително
ходящи имена. Упражнение;
нарицателно име анализ.
Подборно четене. Анализ на
подтекста; описание на героите.
Същест- Упражнение в намиране на съвителни
ществителни нарицателни именарицтел на. Осъзнаване на значението
ни имена им в речта.
Изразяване на отношение към
литературни герои. Упражнение в четене. Изводи. Работа в
учебната тетрадка.
Последователно изложение на
текста съобщение. Припомняне
на ученото .
Изразително четене. Описание
на героите.
Подборно четене; отговор на
въпроси. Онагледяване. Преценка на постъпките.
Съществително
Упражнения, онагледяване,
собствено примери. Работа с тетрадката.
име
Четене; анализ; обяснение;
Басня
сравняване; изводи.
Упражнение и онагледяване; усвояване на същността на изучен
материал.
Откриване на думите и изразите, които разкриват подтекста.
Описание на героите.

Нови
понятия

Поощрение

Корекции

Текуща преценка

Наблюдение;
корекции

Текуща преценка

Текуща оценка

Поощрение

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел
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II/19

I/18

Месец/
Седмица

5

3

1

7

5

3

1

Л.

6
7

4

2

6

4

2

БЕ

НЗ
У

Род на съществителното име

Де е България?,
упражнение

ИЧ

НЗ

Устен преразказ.
Как се прави
устен преразказ
(вълк и сврака)

У
У

Число на съществителното име.
У
Упражнение
Родната земя. Уп- У
ражнение

Родната земя

Число на същест- НЗ
вително име

Човекът, който ни
събуждаше. УпУ
ражнение

Родино мила

Род на съществителното име,
У
упражнение
Човекът, който ни НЗ
събуждаше
Описание на книга, поправка на
У
описанието

НЗ

Вид
на
урока

Де е България?

Тема

Нови
понятия

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Умение за последователно и
ясно преразказване на текст.

Текуща проверка

Наблюдение с
корекции

Текуща оценка

Самоконтролиране при съставя- Корекции
не на преразказ по даден текст.

Работа върху текста за разкриване на преносно значение на
съдържанието. Обяснение с изслушване на различни мнения.
Число на Упражнения; демонстрация;
Определяне числото на същест- същестколективна работа; анализ на
вителното име.
вителното съществителните имена при отиме
криване на числото.
Осъзнаване на отношение (обич,
Четене с разбиране; работа в
привързаност) към родната
учебна тетрадка; упражнение в
земя.
разказване.
Писмени упражнения; саРазпознаване на числото и рода
мостоятелна работа в тетрадкана съществителното име.
та; анализ, онагледяване.
Свързване на темата на творбата
Изразително четене, изводи.
с отношението към родината.
Коментиране на образите на
героите и обосноваване на предпочитанията.

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел
Корекции в процеса на урочната
дейност

Обяснение и показване на начин
за определяне на рода. Упражне- Текуща проверка
ние; работа в учебната тетрадка.
Наизустяване на стихотворението. Песен по текста. Обич
към родината; четене стихотво- Поощрение
рения за родината.
Упражнения. Самостоятелна работа. Съставяне на изречения с
определено съществително име.
Обяснение. Работа в учебната
Текуща проверка
тетрадка. Подборно четене.
Изясняване на причините за
грешките и начини за поправките им.
Възпитаване в обич към родината.

Онагледяване; изразително четене. Обяснения, упражнение.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Отношение към родината.

Осмисляне на грешките.

Осмисляне на значението на
текста.

Усвояване на понятието „род на
съществителното име“.

Припомняне на понятията: „родина“, „отечество“, „татковина“,
„роден край“, „родна стряха“.

Разпознаване рода на съществи- Род на
телното име.
същ. име

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Откриване на непознати думи за
разбиране на контекста на стихотворението.
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III/22

II/21

II/20

Месец/
Седмица

У

1

5

2

6
7
НЗ

Прилагателно име У

Баба Марта

Устно съчиняване НЗ
на приказка по
НЗ
дадено начало

Части на речта.
Прилагателно име НЗ
Бабомартенска
У
приказка

НЗ

Бабомартенска
приказка

4

О

Съществително
име

3

НЗ

ИЧ

У

НЗ

Трети март

Съобщение

Месечко ясен

Правопис и правоговор на същест- НЗ
вителните имена

Синеокият рибар

1

2

НЗ

Вид
на
урока

Съществителни
умалителни имена У

Синеокият рибар

Тема

Я, кажи ми...

6

4

2

БЕ

7

5

3

1

Л.

Разграничаване на прилагателно име от останалите части на
речта.

Запознаване с произведение,
свързано с празник на България.

Изграждане на текст.

Откриване епизоди и подтекст.

Разграничаване на прилагателното име като част на речта.

Свързване на тематиката на разказа с българските обичаи.

Систематизиране на знанията.

Свързване на чувствата и тематиката в стихотворението с
националния празник.

При писане на текст за съобщение да се разграничават от
честитка.

Разграничаване на текста от
други произведения.

Правилно писане на съществителни имена.

Осмисляне на значението на
съществителните умалителни
имена.
Ориентиране в епизодите. Описание на героя.

Свързване на текста на творбата
с името и делото на Апостола.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Самостоятелна работа.

Онагледяване; обяснения от
учителя; разказ за предизвикани чувства – обич, гордост към
родината.

Правилно подреждане и писане
на текста.

Оценяване по
тестова система

Преценка;
поощрение

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел
Помощ
и поОнагледяване; четене и слуша- ощряване
не разкази за В. Левски; работа отговоритепри
на
с тетрадката.
учениците
Работа с учебник и тетрадката.
Обяснения и примери от ежеТекуща проверка
дневието. Правилно изписване.
Изразително четене. Разглежда- Устна преценка
не на допълнителни материали.
Изясняване на особеностите
в правописа и изговора на съществителното име.
Осмисляне на особеностите
на текста. Четене с разбиране;
изясняване на подтекста.
Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Онагледяване; самостоятелно
четене на разкази и приказка за Поощрение
празника.
откриване на
Прилага- Упражнение;
прилагателното
с въпроси; Текуща оценка
телно име значението му в име
речта.

Умение за спазване на последователност и връзка между
частите.

Обяснение и разказ за традициите; за радостта от празника. Устна преценка
Изразително четене.
Прилага- Откриване на прилагателно
Устна преценка
телно име име. Въпроси.
Емоционално отношение към
празника.

Умалителни
имена

Нови
понятия
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III/24

III/23

III/22

Месец/
Седмица

1

5

3

1

7

5

3

Л.

2

6
7

4

2

6

4

БЕ
У

Вид
на
урока

НЗ

ИЧ

У

НЗ

У

НЗ

Правопис и правоговор на прила- У
гателни имена

Баба

Устно съчиняване
на приказка по
У
даден герой

Най-хубавото
„Що е то?“

Правопис и правоговор на прила- НЗ
гателните имена

Съгласуване на
прилагателно име У
със съществително име
Най-хубавото
НЗ
„Що е то?“

Мама

Поздравителна
картичка. Упражнение
Мартенички

Поздрав за мама

Съгласуване на
прилагателно име НЗ
със съществително име

Гатанки ще...

Тема

Изговаряне и писане правилно
на прилагателните имена.

Обогатяване със знания за родови ценности.

Съставяне на текст с оформени
епизоди, начало и край.

Правилно писане на формите на
прилагателни имена в м. р. с „ъ“
и изпадане на „ъ“ в ж. , ср. р. и
мн. ч.
Обогатяване на знания и отношения, свързани с общочовешки
ценности.

Описание на герои

Овладяване на новото понятие.

Изразяване на отношение.

Поощрение

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Четене на разкази или спомени;
работа в тетрадката; израз на
Текуща проверка
отношение.
Разглеждане на прилагателни
имена с правописни особености. Откриване и поправка на Поощрение;
грешки; упражнение; онагледя- корекции
ване.

Правилно изразяване, като
Текущо наблюследват развитието на действие дение;
то с помощта на учителя.
корекции

Четене на епизоди; описание на
герои. Работа с тетрадката.

проверУпражнения – писмени и устни Текуща
ка;
за овладяване на правописа.
корекции

Предизвикване на положителни
емоции.

Практическо прилагане на знанията.

Възпитание в уважение и любов.

Естетическо изработване на
картичка.

Изразително четене. Любов към
майката и уважение към личността ѝ.

Аргументиране на отношение
към майката.
Спазване на изискванията за
създаване на поздравителен
текст.

Практически знания за необходимост от съгласуване.

Осмисляне на значението на ду- Съгласумата „съгласуване“.
ване

Контекст и дейности на всяка
урочна единица
Четене и отгатване на гатанките. Интерес към народното
творчество.

Нови
понятия

Отгатва фолклорни и литературни гатанки.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
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IV/26

III/25

III/24

Месец/
Седмица

5

3

1

7

5

3

1

7

5

3

Л.

4

2

6

4

2

6

4

БЕ
У

Вид
на
урока

НЗ

НЗ
НЗ
НЗ

Азбука. Азбучен
ред

Къпането на мечетата

Правописен речник

НЗ
НЗ

Дума, словосъчетание, изречение

Великденска свещица

Знания от литературните произведения за ритуалните празници.

Разграничаване на трите понятия.

Връзка с други български обичаи.

У

Върбови клонки.
Упражнение

Обогатяване със знания, свързани с националта идентичност.

Изграждане на текст по дадени
епизоди.

Връзка между звуков състав и
значение на думата.

НЗ

НЗ

Азбучен
ред

Нови
понятия

Словосъчетание

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Работа с литературни творби.
Четене; отговор на въпроси.

Онагледяване; разказ за обичаите. Самостоятелна работа;
работа с текста.
Знания за речниковото значение
на думата. Упражнение за откриване на състава на думата.
Разказване; изразително четене;
упражнения.
Работа с учебника и учебната
тетрадка. Обяснения с варианти
на упражненията.

Смислово разполагане на епизодите.

Поощрение

Корекции

Преценка на отговорите

Изразително четене. Рисуване
с думи героите; самостоятелно Поощрение
задаване на въпроси.
Използване на азбучен ред за
търсене на думи.
Определяне на епизодите. Четене с разбиране. Обяснение на Текуща оценка
действията на героите.

Естетично оформяне на външния вид на съобщението.

Използване на личен опит –
споделяне на случки от живота
в семейството.
Систематизиране на знанията
проверза прилагателно име. Самостоя- Тестова
ка;
оценка
телна работа.
Изразително четене със съпреживяване на прочетеното. Рабо- Устна преценка
та с учебната тетрадка.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Осмисляне на значението на ра- ПравопиПодреждане и търсене в речнисен речбота с правописен речник.
ка на думи по азбучен ред.
ник
Постъпките на хора – прилика с
Ориентация в ситуацията.
постъпките на животни.

Развитие на познавателните интереси.

Запознаване със значението на
азбуката.

Осмисляне на творба, посветена
на добротата и човечността.

Построяване на текст съобщение според специфичните
изисквания.

Откриване на контекста в разказа.

Уместна употреба на прилагателното име.

Свързване на тематиката на произведението със семейния бит.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Дума. Значение на НЗ
думата

Върбови клонки

Описание на растение – еделвайс

Къпането на мече- У
тата. Упражнение

У

Тюленчето. Упражнение

Съобщение (за
пролетен празУ
ник). Упражнение.
Трите марти
ИЧ

Тюленчето

Прилагателно име О

Баба

Тема
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IV/28

IV/27

IV/26

Месец/
Седмица

7

5

3

1

5

3

1

7

Л.

6

4

2

7

6

4

2

6

БЕ

Вид
на
урока

У

Цъфнала вишня.
Упражнение

Разграничаване на текста от
фолклорни творби.
Усвояване на начини за образуване на въпросителни изречения.
Ориентиране в текста – герои,
контекст.

Врабец. Упражнение

Срещу Великден

ИЧ

Квакащата поНЗ
щенска кутия
Любима играчка –
поправка на опи У
санието

Въпросително из- У
речение

Откриване на причини за грешките.

Разграничаване на въпросителни изречения в текст.

Въпросително из- НЗ
речение
У

Развитие на интереси към природата, познавателни способности.

Умение за описание на играчката с помощта на план.

Формиране на интерес към художествен текст.

Отделяне на изреченията в тек
ста.

Възприемане и осмисляне на
художествен текст.

Разпознава съобщителното изречение.

Връзка с народните обичаи и
ритуали.

Интерес към извънкласни творби.

Умение да откриват грешките на
основата на придобити знания.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

НЗ

Врабец

У

У

Съобщително изречение. Упражнение

Описание на любима играчка.
Упражнение

НЗ

НЗ

Съобщително изречение

Цъфнала вишня

НЗ

На Великден

Поправка на опи
санието „ЕделУ
вайс“
Първото кокиче
ИЧ

Тема
Текуща преценка

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Обогатяване на познанията и
емоционалните усещания за
празника.

Умение за проверка на грешки.

Четене с разбиране. Рисуване
на картина с думи; обяснения.

Съставяне на въпросително изречение с въпросителни думи.
Устна преценка

Корекции

Откриване на образа на героя – Текуща проверка
врабец.

Добре подреден, красиво и вяр- Поощрение
но изписан текст.

Чрез вникване в подтекста да
изобразяват герой; да изразяват
емоционално отношение.
Правилен изговор и правопис
на съобщително изречение чрез Проверка и посъставяне на изречения; отделя- ощрение
нето им в текст и др.
Вникване в текста и коментиране на предпочитанията във
връзка с прочетеното.

Правилно построяване на изре- Текуща проверка
чението и правопис.

Знания за начин на празнуването в миналото. Четене с обяснение.

Анализ на причините за грешките и поправка.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Въпроси- Откриване на въпросителни
телно из- изречения чрез подходяща инречение
тонация.
Изразително четене. Описание
на героя.

Съобщително изречение

Нови
понятия
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V/30

V/29

Месец/
Седмица

7

5

3

1

5

3

1

Л.

6

4

2

7

6

4

2

БЕ

Аргументират предпочитанията
си към епизодите.

Маймуните на
път. Упражнение

НЗ

НЗ

Котка със звънец

ИЧ

Описание на роза
– поправка
У

Мечти

Гласни и съгласни ПР
звукове

Изречение. Обоб- О
щение
Славният худож- НЗ
ник

Май

Описание на роза У
Упражнение
У

У

Самооценка

Изразително четене. Рисуване
на картини с думи.

Въздействие на поетичната реч.
Подтекст.

Поправка на грешките.
Разказване по илюстрации.

Откриване на грешките.
Свързване на илюстрациите с
епизодите.

Самооценка

Припомняне отношени- Признаци на гласни и съгласни
Правилно писане; умение за
ята звук
проверка.
звукове. Правописна проверка. Текуща проверка
– дума,
изречение
– текст
Отношение към книгите – опазИзразително четене. Любов към Поощрение
ване, грижи.
книгите.

Текуща преценка

Проверка и оценка на знанията. Текуща оценка

Проверка на знанията.

Откриване контекста в творбата.

Използване на езикови средства
(словосъчетания, изречения) за
създаване на описанието.

Правоговор и правопис на видовете изречения.

Отделяне на видовете изречения
в текста.

Употреба на съобщителни и въпро- У
сителни изречения. Упражнение

Текуща преценка

Самооценка

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Откриване на връзката между
текст и заглавие. Изразително
Устна преценка
четене.
Описание, при което се открива
връзката между заглавието и
Поощрение
текста.
Рисуване с думи на природни
картини.

Вникване в подтекста. Работа с
учебната тетрадка.

Маймуните на път НЗ

НЗ

У

Коментиране на постъпките на
героите.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Уместна употреба на видовете
изречения.

Нови
понятия

Пунктуационно и правописно
оформяне на изреченията.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Задаване на въпроси към тек
ста. Подборно четене.

Вид
на
урока
Осмисляне на текста.

Квакащата пощенска кутия.
Упражнение
Текст. Употреба
на съобщителни
и въпросителни
изречения.

Тема
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V/32

V/31

Месец/
Седмица

5

3

1

5

3

1

Л.

7

6

4

2

6
7

4

2

БЕ

ПР
НЗ

Думата като част
на речта

На Кирил и Методий

Описание на домашен любимец
– поправка
Читателски дневник
У

НЗ

СР

Самостоятелна
работа

Балони

У

ПР

Словосъчетание.
Изречение. Текст

Заветният ден

НЗ

У

Заветният ден

Описание на домашен любимец

Думата като част У
на речта
На Кирил и Мето- У
дий. Упражнение

НЗ

Вид
на
урока

Героите питат:
„От коя приказка
сме?“

Тема

Опити за самостоятелна поправка на грешките.

Оценка

Изразително четене. Рисуване с Преценка
думи на героя.
Умение да съставят словосъчетания и изречение. Изграждане Текуща проверка
на текст.
Свързване на картина с епизод. Поощрение
Озаглавяване. Тестова задача.

Вярно и точно пресъздаване на
качествата на любимеца.

Установяване на грешки и поправка.
Указания за водене на читателски дневник.

Текуща преценка; самооценка

Методи и форми
за оценяване по Забележка
теми и раздел

Откриване на частите на речта
и ролята им в текста и общува- Самопреценка
нето.
Свързване на имената на двамата братя с великото им дело за Поощрение
България.
Правоговор и правопис на частите на речта.
Отговор на въпроси. Изразява- Самооценка
не на настроения и чувства.

Разказване; описание на герой;
рисуване на картина с думи.

Контекст и дейности на всяка
урочна единица

Отговор на въпроси; описание
на герой.

Нови
понятия

Осмисляне на текста. Отговор
на въпросите към текста.
Изходно ниво – проверка и
оценка на знанията.
Вникване в подтекста: откриване на героя.

Знания за системата на езика.

Свързване на текста с детския
свят и детските мечти.

Описание – последователност,
разбиране на белезите.

Знание за стихотворението, посветено на значим празник – 24
май.
Уместна употреба на частите на
речта.
Отнасяне на епизод към картина.

Систематизиране на знанията за
частите на речта.

Откриване на приказка по илюстрация.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Приложение № 2

Ключ с верните отговори към самостоятелните работи
и текстовете за диктовките
Първа самостоятелна работа
Начален преговор, с. 7 в учебника по български
език.
1. Диктовка
2. Тази сутрин закусвах на терасата. Заслушах
се в чуруликането на две лястовички. Какво ли си
приказват тези птички?
3. В града е шумно.
4. Любка набра ябълки.
5. Есента нашари листата.
6. плаж красив клас слаб
7. пейка – две гласни и 3 съгласни; ракета – три
гласни и три съгласни
8. Бащата на Кольо е герой. Всяко дърво плод
не дава.
Зима
Три дни и три нощи валя сняг. Мраз скова реката и язовира. Вятърът засипа някои леки коли.
Шофьорите се тюхкаха около тях.
Замлъкна и училищният звънец. Няма да ходим
на училище. Кой може да върви из затрупаните
улици?
По Григор Угаров
Втора самостоятелна работа
Звуков състав на думата, с. 25 в учебника по
български език.
1. Диктовка
2. Руси нарисува къща и море.
3. Облаците надвиснаха ниско над планината.
4. пазач удари петел ранен вода трева
5. дъб лъв праг залез обяд валеж зъб рев
драг мраз глад строеж
6. Кольо Стойо Пейо актьор
7. мраз лодка пътека
Фиданка
Едно черно птиче захапа късче от жълтата
крушка. Литна с него към близката горичка. Там
на мъхесто камъче раздроби с човката си сладкото
парченце.
От него изхвръкна една кафява семка. Потъна
в меката пръст.
По Здравко Сребров

Трета самостоятелна работа
Глагол, с. 34 – 35 в учебника по български език.
Първа група
1. Диктовка
2. стоят – мн.ч.
работят – мн.ч.
мерят – мн.ч.
кроят – мн.ч.
шият – мн.ч.
3. напишем постави пуснем
4. Писана нетърпеливо обикаля край масата.
Котето бавно пристъпва към шкафа. Котаракът
дебне в тревата.
5. Обича купуваме нося подаря
Втора група
1. Диктовка
2. седяха – мн.ч.
очакваха – мн.ч.
приказваха – мн.ч.
тракаше – ед.ч.
въртеше – ед.ч.
3. играем строим летят
4. Кого ли Лиса дебне в храсталака? Кого ли
кучето преследва? Защо ли кучето лае силно?
5. Вървя бръмчат звънят поглежда
Златните птички
Цял ден ще слушам веселата песен на сребърните птички. Когато настане вечер, птиците в
гората ще станат златни. Тогава аз ще извадя медния кавал и ще им засвиря. От всички краища на
гората ще долетят златните птици.
По Ангел Каралийчев
Четвърта самостоятелна работа
Съществително име, с. 50 – 51 от учебника по
български език.
Първа група
1. Диктовка
2. полята – ср.р., мн.ч.
вятърът – м.р., ед.ч.
земята – ж.р., ед.ч.
нощ – ж.р., ед.ч.
3. Влади – същ. собствено име
Сашо – същ. собствено име
море – същ. нарицателно име
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кораб – същ. нарицателно име
Несебър – същ. собствено име
4. Наваля пухкав сняг. Под снега семенцата заспиват, тревичките лягат и почиват.
5. Зайо Байо Рила гараж дроб
6. местенце гнезденце
Втора група
1. Диктовка
2. синигер – м.р., ед.ч.
дъщеря – ж.р., ед.ч.
комар – м.р., ед.ч
дърва – ср.р., мн.ч.
3. Асен – същ. собствено име
Берковица – същ. собствено име
планината – същ. нарицателно име
връх – същ. нарицателно име
Ком – същ. собствено име
4. Пътникът сипал в гърнето вода. Донесла
бабата масълцето и пътникът го пуснал при камъчетата.
5. Кума Лиса Пирин кораб вход
6. Слънчице семенца
Ането
Силното пате повдигна лекичко къщурката.
Залюля тихичко кратунката с пиленцата и слезе
към реката. Врабчето си зае капитанското място
на комина. По голямата река плуваха параходчета.
Къщурката се промъкваше безшумно между тях.
Цяла нощ Ането и маймунката чуваха през сън
само плясъка на патешките лопати.
По Ангел Каралийчев
Пета самостоятелна работа
Прилагателно име, с. 60 – 61 от учебника по
български език.
Първа група
1. Диктовка
2. Полската, дълбока, бодливият, сухи, топла,
зимен
3. Оценява се вярно ли е изпълнена задачата.
4. Моето родно място е малко градче. През лятото с весели другари лудуваме по зелените поляни.
Слушаме звънките песни на птиците. Къпем се в
прозрачните води на нашата река.
5. слаб шум горещ чай бърз отговор
пухкав сняг драг гост училищен звънец

38

Втора група
1. Диктовка
2. голям, дълбока, дебело, страхливият, студената
3. Оценява се вярно ли е изпълнена задачата.
4. Обичам нашите планини. Обичам и зелените
им гори, и ледените им води, и звънките песни на
птиците им. Обичам и ослепителния им бял сняг.
Прекрасно е зиме да летя по шумните им писти.
5. красив изглед дъждовен облак сладко грозде едър плод свеж въздух горещ ден
Под снега
Сред полето се простираше дълъг и трънлив
слог. Всяка пролет в гъстите му бодливи клони
виеха гнезда десетина птички. Техните нежни
песни веселяха полето. Буйните ниви скриваха
слога от хищниците. Острите тръни убождаха
всеки, който навлезеше в тях.
По Емилиян Станев
Шеста самостоятелна работа
Изречение, с. 74 – 75 от учебника по български
език.
Първа група
1. Диктовка
2. България е моята родина. Моята родина е
България.
3. Оценява се вярно ли е изпълнена задачата.
4. Кога птиците отлитат на юг? Кой идва на
Коледа?
5. Гората оголя. Животните се разбързаха.
Приготвиха се за зимен сън. Къде ли се изгубиха
пойните птички?
Втора група
1. Диктовка
2. Столицата на България е София. София е
столицата на България.
3. Оценява се вярно ли е изпълнена задачата.
4. Защо през лятото вали дъжд, а през зимата –
сняг? Кога се връзват мартеници?
5. Учениците стигнаха до поляната. Тук бе
светло и топло. Кой шумоли зад храста? Оттам
изскочи заек.
Синята камбанка
Синята камбанка ли звъни от вятъра?
Това е звънчето на бялото агънце.
Агънцето пасе тревица на полянката, а Живко

го пази. Пази го и гледа синята камбанка. Откъде
се е взела толкова синя? Сякаш е направена от
замръзнал въздух.
По Кина Къдрева
Седма самостоятелна работа
Изходно ниво. Годишен преговор, с. 81 – 82 от
учебника по български език.
Първа група
1. Диктовка
2. и и а
3. б, г, д, в
4. на първия ред – бор, чета, плод, раста
5. на третия ред: Мила пее като славей.
6. Най-хубавата майка
7. дете, мъж, чета

Втора група
1. Диктовка
2. а и а
3. с, п, т, ш
4. на третия ред – честен, гледам, весел, спя
5. на третия ред: Коя е столицата на България?
6. Щъркел
7. Глад, гъбка, плета
Веселият Ежко
Това лято ябълчицата ми цъфна и завърза три
ябълки. Поливах малкото дръвче. Пазих го от
гъсеници. Всеки ден гледах трите ябълки. Нека
наедреят още, нека узреят. Тогава ще ги откъсна и
ще ги изпратя на Аглика и Ванчето.
Тъкмо се наканих да ги откъсна – няма ги. Кой
може да ми е обрал ябълчицата?
Нещо шавна до краката ми. Видях Ежко-Бежко,
набол на тръните си моите ябълчици. Тарльо ме
стрелна с присмехулните си очи. Заканих му се, а
той се шмугна в един бодлив храст.
По Иван Василев
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Приложение № 3

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС
ТЕМА: Ударение
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да усвоят знания за
ударението и умения за определяне на ударените
и неударените срички в думите.
Ход на урока
I. Подготвителна част: Учителят може да
използва различни начини: гатанки за животни; книжки с животни; раздава листове с рисунки на животни. Децата ги оцветяват, припомнят си понятията „дума“ и „сричка“.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Учениците разглеждат упражнение 1 от учебника. Прочитат думите, определят коя сричка се
изговаря с по-силен глас. Измислят думи и определят мястото на ударението.
2. Осмислят правилото в лявото поле – ударена
и неударена сричка.

3. Работят с упражнение 1 от тетрадката и упражнение 2 от учебника. Четат правилото в учебника.
3. Затвърдяват наученото с упражнение 3 от
учебника. Коментират упражнение 2 от тетрадката.
4. Откриват как се променя значението на думите в зависимост от ударението.
5. Работят върху упражнение 3 от тетрадката.
6. Работата продължава с упражнение 4 от
учебника. Включват двойките думи в изречения,
за да усетят разликата в значението на думите.
7. С упражнение 4 от тетрадката се затвърдява наученото за ударение. Учениците работят
самостоятелно.
III. Заключителна част
Учителят предлага на учениците да оценят работата си. Прави обобщение, затвърдява наученото и
прави оценка на работата.
В хода на урока учителят в зависимост от условията и базата, с които разполага, използва електронния продукт към учебника.

Ударение

Ударение
УДАРЕНА СРИЧКА

|
бѓ – бе

\
НЕУДАРЕНА
СРИЧКА

1 Прочети думите.

1 Във всяка дума подчертай ударената сричка.

топка

wjро,

момче

рита

Коя сричка от думите се изговаря с по-голяма сила
на гласа? Състави изречение от думите.

Стар обичай е сурвакането.
Обичай родния си език.

2 Върху коя сричка е ударението в дадените думи?

гората
в
цъфна
кукуряк
детето
набра
букет
хубав
го
занесе
мама
на

3 Иво написал бележка на Ники. На една дума поставил ударение.

Включи думите в изречения. Напиши ги.

Изпих wдна колђ.

Ударението във всяка дума има определено място.
3 Прочети гатанката. Върху коя сричка пада ударението в отговора є?

Получил отговор.

\възможно!

Една майка пет сина родила
за една нощ, ама един с един
не си приличат.
Що е то?

Защо момчетата не са се разбрали?

Напиши отговора на гатанката и постави ударението.

рїза

4 Прочети двойките думи.

зњрна – зърнђ
пђра – парђ
чѓта – четђ
рїден – родѓн

вњлна – вълнђ
кђлен – калѓн
хїра – хорђ
кђзан – казђн

По какво си приличат? По какво се различават?
Състави изречение с една от двойките думи.
10
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2 По какво си приличат и по какво се различават
две от думите? Препиши ги и постави ударението.

Ударението показва, че една сричка в думата се
изговаря с по-голяма сила на гласа.

знак за ударение
в думата

моh,

първа група
|
училища
звукове
масло

4 Провери в речника ударението на дадените думи. Препиши ги. Подчертай ударената сричка.

втора група
|
бюро
игрища
село
9

ТЕМА: Широки и тесни гласни.
Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Да се затвърдят понятията „широки“ и „тесни гласни“. Учениците да откриват промените в изговора им и да усвоят начини за проверка, за
да си създават навик за вярно писане.
Ход на урока
I. Подготвителна част:
Припомнят се знанията за гласни звукове и
букви. Разиграват се думи, в които учениците откриват широки и тесни гласни. Може да се
използват отговори на гатанки със същата цел.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Записва се.
2. Учениците изпълняват упражнения 1 и 2 от
учебника. Откриват широките и тесните гласни
звукове. Откриват думите, в които има само широки или само тесни гласни.

а о е
ъ у и

3. Логично продължение на дейността е изпълнението на упражнения 1 и 2 от учебната тетрадка
на с. 12. Правят се изводи за правописа на широките и тесните гласни и се затвърдяват понятията
„широки“ и „тесни“ гласни.
4. Упражнение 3 в учебната тетрадка на с. 12
променя подхода към тестовите задачи. Те създават
интерес у учениците.
5. Изпълнява се упражнение 4 в учебната
тетрадка, като предварително се беседва по същността на задачата.
6. Чрез упражнения 3 и 4 знанията се затвърдяват, като се използва и забавен елемент, чрез който
работата се разнообразява.
III. Заключителна част
1. Учителят прави преценка на работата в урока.
2. Учениците правят самооценка на работата си,
като отразяват мнението си чрез емотиконите.
3. Домашната работа е от учебника на с. 13,
упражнение 5.

Широки и тесни гласните звукове.
Упражнение

Широки и тесни гласни звукове. Упражнение
1 Колко широки и колко тесни гласни звука има
във всяка дума? Изговори ги.
● ученик

● светофар

● пръстен

1 От дадените думи препиши тези, в които откриваш само широки гласни.

● лъвове

● литър
● храбър
● палав
● бодър
● глупав

2 Напиши думите, с които се назовават дадените
предмети.

● ведър
● картоф
● бухал
● чехъл

✗

2 Означи с вярното. На кой ред в думите всички
гласни са широки?

села, колело

×

вила, мазе

В кои от думите има само широки гласни звукове?
В колко от думите има само тесни гласни звукове?
3 Във всяка дума замени първия широк гласен звук
със съответния тесен гласен звук. Напиши новите думи.

кола

лакове

широк
тесен

Колко звезди блещукат на небето?

?

а о е

5 Във всяка дума замени звука ъ с един от широките гласни звукове. Напиши новите думи.

лъска
мъже
къпе

пръст
тъпче
трън
13

3 На кой ред в думите всички гласни са тесни?

пътник, китен

×

лекувам

4 Кой гласен звук не откриваш в изречението? Какъв е?

мъка
път
пръчка

къща, коза

лупа, зима
бистър, върху

а ъ у
о е и

4 Напиши пропуснатите букви.

Св__рукат щ__рч__та в п__fт__. Бист__р п__ток т__s
пhз г__рат__.
12
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ТЕМА: Правопис на кратки думи
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Запознаване с кратките думи и
техния изговор и правопис.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Учителят казва изречение, в което има кратки
думи. Учениците трябва да ги открият и изговорят.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Под ръководството на учителя учениците
работят по упражнение 1 от учебника. Осмислят
текста и отговарят на въпросите. Четат правилото
написано в лявото поле.
2. Затвърдяват знанията със самостоятелно изпълнение на упражнение 2 от учебника. Самостоятелно
работят върху упражнение 1 от тетрадката.
3. Отговарят на въпроса как се изговарят и как се
пишат кратките думи. Специално внимание се отделя на писането на в – във и с – със. С помощта на
учителя работят върху упражнение 3 от учебника.

КРАТКИ ДУМИ

|
ИЗГОВАРЯТ СЕ
СЛЯТО
С ДРУГИТЕ
ДУМИ

|
ПИШАТ СЕ
ОТДЕЛНО

НЕ, ЛИ, СЕ

|
ПИШАТ СЕ
ОТДЕЛНО

Правопис на кратки думи

Правопис на кратки думи

1 Кои са кратките думи в изреченията? Как се изговарят и как се пишат?

1 Как се изговарят и как се пишат кратките думи
в текста? Препиши ги.

Иван се качи на дървото, а Стефан се скри до къщата.

Всеки ден рисувам
с молив и боички.
Всички ми се чудят
на моите ръчички –
пръстите им всички
приличат на боички.

2 Препиши стиховете вярно, като поправиш
грешките.

Аз отидох дасе мия
на реката,
но побързах да се скрия
зад вратата.
Че непитах мама, баба,
нито кака –
хапели оная жаба кривокрака?
Васил Ив. Стоянов

3 С коя буква започва думата, пред която е написано във и със?

Иван е в пети клас.
Дядо работи във фермата.
Пътуваме със самолет.
Играя с топка.
Със Зина играем в двора.
Аз се къпя във ваната.
Пише се във, когато следващата дума започва с в
или ф.
Пише се със, когато следващата дума започва със с
или з.

на
в – във
се
ли
ги
със
ми

4 Препиши текста, като допишеш пропуснатите кратки думи.

Иван Мишев

по
се
под
ли
на

2 Напиши пропуснатите думи в изреченията.

Петльо крачи ___ тревата.
Зайо ___ скри _____ храста.
Кой ___ чука ___ вратата?
3 Напиши вярно.

в ? във
с ? със

дв*ора, ____ влака, ____ злато
____ ски, __ кола, __ mрмата
__

4 Препиши текста вярно.

Иво видя напътя гущер. Той сестрелна в кракатаму.

Отиваме ___ село. Качихме се ___ влак. Пристигнахме. ___ двора ___ баба __ има много домашни животни. Кравите ги нахранихме ____ сено. Да дадем
___ вода на кокошките? А къде __ крият пиленцата?
Ето __ зад вратата. Дали не __ е страх от Шарко?
16
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4. Насочва се вниманието към думите след в и с.
Учениците сами достигат до правилото. Прочитат
правилото от учебника.
5. За да приложат наученото, самостоятелно работят в тетрадката упражнение 2. Прави се проверка и
се преминава към упражнение 3 от тетрадката.
6. Обобщаването на знанията се осъществява с
работа върху упражнение 4 в учебника. Учениците
работят самостоятелно. Прави се проверка и се
обобщава наученото.
III. Заключителна част
Учителят изисква от учениците да повторят
какво са научили в урока. Прави преценка на работата. Децата оценяват работата си, като попълват
едно от двете човечета – засмяното в жълто, ако са
се справили успешно, или намръщеното в зелено –
ако се нуждаят от помощ.
В хода на урока учителят в зависимост от условията и базата, с които разполага, използва електронния продукт към учебника.

15

ТЕМА: Думи с Щ, с Ю, с Я
Вид на урока: За преговор
Цел на урока: Да се актуализират знанията на
учениците за правопис на думи, които съдържат
букви щ, ю, я, усвоени в първи клас. Да започне
формиране на начални знания за редактиране.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Учителят предлага играта „Открий броя на
буквите в мен“. Определя се броят на звуковете и
буквите в думите щека, леща, ям, юнак.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. Разглеждат се картините и се записват думите в тетрадките и на дъската. При довършване на упражнението се правят
частични изводи.
3. Упражнение 2 в учебника. Изпълнява се при
висока степен на самостоятелност. За да предизвика интерес, при проверката учителят може да
ползва въпроси като например: В коя дума буквите са най-много?

Какво научих в първи клас? Преговор

Правопис на думи с щ, с ю, с я. Упражнение

1 Напиши названията на предметите. Подчертай буква щ.

1 В коя колона ще напишеш щ и в коя – ш?

БУКВА

ш ? щ

щ

2 Препиши в колонка думите, в които има буква
щ. Срещу всяка дума означи броя на буквите.

И ето че щурчето пак ме връща
в градината на бащината къща.
БУКВА

Я ? А

3 По картините напиши думи. Подчертай ю и я.

ю ? у

ю

БУКВА

я

ю я

4. Забавна задача. „И с първа, и с последна буква
на азбуката означавам женски имена. Отгатни кои
са те?“ (Анка, Янка).
5. Упражнение 3 от учебника. Учителят написва думите на дъската, а учениците – в тетрадките.
6. Упражнение 1 в учебната тетрадка. След разглеждането му учителят може да проведе беседа с
учениците. В коя дума ще напишете а и в коя – я?
Прочетете тези думи. Съставете устно други изречения с тях.
7. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Изпълнява
се по същия начин, като проверката отново се
свързва с речникова работа.
8. Упражнение 4 от учебната тетрадка. Съпоставят
се думите кой и кои. Обяснява се, че й е съгласна,
не образува сричка, а и е гласна и образува сричка.
Прави се извод за правописа на дума с й и и.
9. Упражнение 5 в учебника. Знанията се затвърдяват още веднъж чрез упражнението, но тъй
като редактирането е по-трудна дейност, работи се
колективно. Сгрешените думи се записват правилно и се обясняват.
III. Заключителна част
Учителят прави преценка на работата в урока.

4 Подреди думите в изречения. Напиши ги.

Юлка, са, приятелки, и, Янка
играят, заедно, учат, и, те
5 Препиши текста, като добавиш пропуснатите
букви.

От _г дойдоха _ъркелите. Първа ги зърна __нка.
Лицето є се озари от _астлива усмивка. Т_ повика
_лка.
— Ела, _ле! _ъркелите дойдоха!
Един _ъркел кацна на комина. Започна да трака с
кл_на.
_нка и _ лка му помахаха с ръце.
След малко _ъркелът размаха криле и отлет_ към
реката.
_ лка и _нка се прибраха вкъ_и да съоб_ _т радостната вест.
5

къ__ а
ле__ а

ка__ а
пи__ а

кf__и
пу__wк

2 Напиши пропуснатите букви в имената на децата.

__

dн

__

dн

__

нка

__

нка

3 Допълни изреченията.

\ w сладък, а w л__т.
Конят има нов*а __зда.
З*а закуска приготвих __фка.
Юлка откъ*сна __го*да.
4 Отговори на въпросите. Помогни си с картината.

● Какво купи Мая?

● Къде го занесе?
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ТЕМА: Правопис на думи
с ЙО – ЬО и с Й – И
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Създаване на умения за правилно писане на думи с йо – ьо, й – и.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Припомня се какво са учили учениците в първи
клас.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Разглеждат правилото в лявото поле. ЙО – се
пише в началото на думите и след гласен звук, ЬО
– след съгласен звук. За затвърдяване на знанията
работят в упражнение 1 от учебника и упражнение 1 от тетрадката.
3. За развиване на наблюдателността на учениците и прилагане на наученото самостоятелно се
работи с упражнение 2 от учебника и упражнение
2 от тетрадката. Правят се проверка и преценка

йо
|

В НАЧАЛОТО
НА ДУМАТА
И СЛЕД
ГЛАСЕН ЗВУК

ьо
|

СЛЕД
СЪГЛАСЕН ЗВУК

един – й
много – и

й–и

Правопис на думи с йо – ьо и й – и

Правопис на думи с йо – ьо, й – и

1 Препиши думите, като добавиш пропуснатите
букви.

1 Напиши йо или ьо в думите.

Пе_ _
Пен_ _
ра_ _н

Кол_ _
Вел_ _
ма_ _неза

Пана_ _т
Сто_ _
бокс_ _р

шоф_ _р
ма_ _р
Ван_ _

йо ? ьо

2 Открий правописните грешки.
Препиши изреченията правилно.

син__ __ , кънк__ __р, __ __нка
жонгл__ __р, ма__ __неза, __ __д
2 Открий грешките. Препиши изреченията вярно.

Петйо е треньор.
Колйо е маьор.
ЬОнка отиде на фризйор.
Синйото цвете цъфна.

Чичо Ванйо е боксьор. Ьонко е монтйор. Петйо
Йорданов е актйор.

3 Препиши в една колонка думите, които означават един предмет, а в другата колонка – повече
предмети.

чай
тролеи

кравай
трамваи

славеи
герой

4 В текста има 3 грешки. Препиши го вярно.

Тези учебници са мой, а тетрадките са твой. Моливът също е мои.
5 Срещу всяко име на мъж напиши в тетрадката
име на жена.

Йонко
Йосиф

Йовко
Стойко

Йордан
Райко

6 Панайот е допуснал правописни грешки в домашната си работа. Открий сгрешените думи и
ги напиши правилно.

Аз се казвам Панайот. Моята майка работи като
фризьорка. Баща ми е шофйор на камион. Искам да
стана боксйор. Всеки петък пътувам с трамваи до
залата за тренировка. Тренйорът ми е много добър.
Бил е известен боксьор.
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на работата. Коригират се грешките. С помощта
на учителя се актуализират знанията за ЕДИН и
МНОГО. И във връзка с това употребата на Й и И.
4. Работят с упражнение 3 от учебника. Може
устно да включат някои от думите в изречения.
Самостоятелно изпълняват упражнение 3 от
тетрадката.
5. Учениците откриват грешките в упражнение
4 от учебника и преписват текста вярно.
6. Самостоятелно работят с упражнение 5 от
учебника. Правят се проверка и оценка на работата.
7. За да наблюдават мястото на Й в думите, се
работи в упражнение 4 от тетрадката.
III. Заключителна част
За обобщаване на знанията се използва упражнение 6 в учебника.
Учителят задава въпроси на учениците, за да
разбере какво са научили в часа. Прави обобщение и преценка на работата.
В хода на урока учителят в зависимост от условията и базата, с които разполага, използва електронния продукт към учебника.

славей

3 Напиши подходящата дума под всяка картина.

славеи
завой
завои
4 Й или И?

пе

ле

ма

ка
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ТЕМА: Правопис на звучнични
съгласни в края на думите
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да усвоят и прилагат при писане знания за правописа и изговора
на звучните съгласни в края на думите. Да усвоят
умения за проверка на думите със звучна съгласна
накрая.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Припомняне кои съгласни са звучни и кои –
беззвучни.
2. Посочват се картини, а учениците измислят
думи с определени съгласни.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа с учебника. Учениците разглеждат
упражнение 1 на с. 21 от учебника по български език.
3. Достигат до изводите, че в края на думите
звучните съгласни се изговарят и чуват като без
звучни.

4. Всички ученици четат тихо обяснението в
карето, което ги насочва към изговора и правописа
на съгласните в края на думите. Ако е необходимо,
учителят подпомага учениците.
5. Дейността в урока продължава с упражнение
2 от учебника и упражнение 1 от учебната тетрадка
номер 1 на с. 21.
6. Учениците съставят изречения – (с. 21 учебна тетрадка, упражнение 2).
7. Упражнение 3 в учебна тетрадка номер 2
насочва учениците да търсят думи, чиято правописна проверка е дадена. В упражнение 4 е нужно
да поправят грешките.
8. Обобщаване на знанията се извършва чрез
упражнение 2 от учебника.
III. Заключителна част
1. Учителят прави преценка на работата в
урока.
2. За домашна работа предлага упражнения 3 и
4 от учебника на с. 22.

Правопис на звучните съгласни
в края на думите

Правопис на звучни съгласни в края на думите

ЗВУЧНИ

б в г
д ж з
БЕЗЗВУЧНИ

п ф к
т ш с

1 По какво се различават думите в двете колонки?

Изговаря се
(гълъп)
(сиф)
(друк)
(грат)
(залес)
(свеш)

Пише се
гълъб
сив
друг
град
залез
свеж

1 Напиши пропуснатата буква. Устно направи
проверка.

в з ж
д б г

Звучните съгласни звукове в края на думите се изговарят като съответните беззвучни.
Пишат се буквите на звучните съгласни.

nра__, wта__,
ку__,
стро__,

зав_о__,
заf__

2 Състави изречения по картината. Подчертай
буквите на съгласните, които може да се сгрешат.

2 Отговори устно кои букви са пропуснати в края
на думите.

дъ_
гара_
бодли_
вра_
ре_
подле_
Проверка
свеж – свежи

б
г

з
д

ж
ш

дъбове
гаражи
бодлива
врага
редове
подлези

Проверка се прави, като се прибави гласен звук
след съгласния в края на думата.
3 Препиши думите, като поставиш пропуснатите букви. Напиши и думите за проверка.

сла_

ло_

вале_

сту_

мра_

стро_

4 Препиши изреченията, като ги допълниш с подходящи думи.

В езерото плува __________.

3 Правописът на кои думи се проверява с дадените думи? Напиши ги.

грозg,
грозд

слаб_о_ст,

б_агажи

4 Открий сгрешените думи. Напиши думи за проверка и поправи грешките.
д
С моя съсет тръгнахме на похот. Пътят беше
дълък. Внезапно пред нас изскочи сиф заек.

Детето купи ________.
Баба насади ______ ___.
22

21

45

ТЕМА: Правопис на звучни
съгласни пред беззвучни съгласни
звукове
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да осмислят причините за разликата в изговора и в правописа на звучните
съгласни пред беззвучните. Умение да правят проверка при писане.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Тази част може да се осъществи по няколко начина. Припомнят се понятията „звучни“ и „беззвучни“
съгласни. Разиграват се упражнения с думи, които
завършват със звучни съгласни в края на думите.
Коментира се изпълнението на домашната работа.
II. Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Изпълнение на упражнение 1 от с. 22 в учебника. Лявото поле на страницата се използва за
припомняне на необходимите знания (звучни и
беззвучни съгласни, начин на проверка).

б–п
в–ф
г–к
д–т
ж–ш
з–с
Проверка
блузка – блуза

Правопис на звучни съгласни пред беззвучни
съгласни звукове

Правопис на звучни съгласни
пред беззвучни съгласни

1 Изговори двойките думи.

1 Препиши думите, в които има разлика между
изговора и правописа на съгласните. Напиши думите за проверка.

● дръжка
гъба

гъбка

дърво

дръвче

блуза

блузка

В кои думи звучният съгласен звук се изговаря и се
чува като беззвучен? Пред какъв звук стои звучният съгласен?
Когато звучните съгласни звукове се намират
пред беззвучни, те се изговарят и се чуват като
беззвучни.
За да не се сгреши при писане, се прави проверка.
2 Открий пропуснатите букви и напиши думите.

в з б д

Здра_ка
мра_ка

лъ_че
ле_че

връ_ка
ри_ка

Лю_чо
ри_ка

сла_ко
гла_ко

Как направи проверка?
3 Провери вярно ли са написани думите, като си
помогнеш с речника в учебника.

тетрадка
приказка

книжка
обувка

изход
хлебче

лодка
тояжка

4 Докажи, че тези думи са написани правилно.
Включи ги в изречения.

Владко

Славчо

тежка

дъб

почивка

Състави кратък разказ по картината. Какво заглавие е подходящо за твоя разказ?
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3. Учениците достигат до изводите, които прочитат в карето под упражнението.
4. Знанията се затвърдяват чрез изпълнение на
упражненията 1 и 2 на с. 22 в учебната тетрадка
номер 1 по български език.
5. Продължава работата за доразбиране и затвърдяване на знанията чрез упражнения 2 и 3 от
учебника.
6. Чрез упражнение 3 учениците се убеждават в ползата на правописния речник в учебника.
Подпомагат се при формиране на умения за работа
с речника.
7. Упражнение 4 в учебника може да се предложи за устно изпълнение. Разказът се съставя с участието на всички ученици.
III. Заключителна част
1. Преценява се работата на учениците в урока.
2. Учениците правят самооценка при овладяването на знанията.
3. Домашна работа – упражнения 3 и 4 от учебната тетрадка.

сладък

● лекар

● сладка

● плетка

● рогче

дръжка – държи

рога

б в ж
з г д

2 Помогни на буквите да намерят местата си.

о*бу__ка, разхо__ка, кръ__s,
джо__s, kf__ка, бли__ко
3 Напиши пропуснатите букви в имената на децата.

Жи__ка,

Съ__ка,

Сe__чо

4 Открий грешките. Поправи ги.

в
З*драфко но_си eшка кошница с кайсии за слатко.
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ТЕМА: Звуков състав на думата.
Обобщение
Вид на урока: За обобщение
Цел на урока: Систематизиране на знанията за
звуковете – гласни и съгласни; звучни и беззвучни. Затвърдяване на уменията за проверка на думи
с правописни особености (с неударени гласни, със
звучни съгласни в средата и в края на думите).
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Гатанка: Като будилник от стобора будя всички хора. Що е то? Коя гласна в отговора на гатанката се изговаря по-ясно? Защо? Учениците се насочват към мястото на ударението и ролята му.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Беседа, чрез която се припомня и обобщава
изученото за звуковия състав на думата. За опора
при беседата служи езиковият кът.
3. Упражнение 1 в учебната тетрадка. Чрез него
се актуализират преговорените теоретични знания
в практическа самостоятелна работа.

Звуков състав на думата. Обобщение

ЕЗИКОВ
КЪТ

Лиса

път

1. С гласните и съгласните звукове си служим в устната реч.
2. Гласните звукове са широки (а, о, е) и тесни (ъ, у,
и).
3. С гласните звукове се образуват срички.
4. Ударението означава, че една сричка в думата се
изговаря с по-голяма сила на гласа.
5. Когато гласната не е в ударена сричка, може да се
сгреши при писане. Трябва да се направи проверка.
6. Съгласните звукове са звучни и беззвучни.
7. В края на думите и пред беззвучен съгласен звучните съгласни б, в, г, д, ж, з се чуват и изговарят
като беззвучните п, ф, к, т, ш, с. Пишат се буквите на звучните съгласни звукове. Прави се проверка, за да не се сгреши при писане.

4. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Осмисля се
смислоразличителната роля на гласните в думите.
5. Упражнение 1 в учебника. Учениците откриват грешките. Обясняват защо може да се допуснат и как се извършва проверката.
6. Забавна задача, която актуализира знанията
за смислоразличителната функция на звука. С р
съм цвете, с к – животно. Познай кой съм (записва
се на дъската – оза, роза, коза).
7. Упражнение 3 в учебника. Упражнението се
прочита. Учителят задава въпроса, за да предпази учениците от грешка. Кои думи завършват със
звучни съгласни? Как ще проверите правописа им?
Как ще проверите правописа на думата жълъдче?
8. Упражнение 4 в учебника. С помощта на учителя учениците определят думите, които са записани грешно. Определят думата, чийто правопис
трябва да се провери в правописния речник.
III. Заключителна част
След преценка на работата учителят пояснява
домашната работа – упражнение 5 в учебника и
упражнения 3 и 4 в учебната тетрадка.

е л а м
и н у ф
х о р ъ

● дим

в_ар – ф_ар
гора –
жило –

2 В кои думи буквите на съгласните звукове може
да се сгрешат? Препиши ги в колонка. Срещу тях
напиши думи за проверка.

д?т
в?ф
в ? във
с ? със

С много трут лястовичката направи гнездо под
стряхата. Измъти пиленца. По цял ден носеше нещо в чофката си.
4 Вярно ли са свързани думите?

с
|
плика

в
|
кола
24

с
|
захар

в
|
фурната

● мак

● сом

● лук

3 Замени началните звучни съгласни със съответните беззвучни.

Намислила лесицата да хване заека с хитрина.
Легнала на патеката и се престорила на омряла.

3 В текста има две сгрешени думи. Напиши ги
правилно.

1 Препиши буквите на широките гласни звукове.

2 Промени гласните в думите. Напиши новите
думи.

1 Кои гласни са сгрешени? Препиши правилно думите.

Зайо тичаше през гората. Спря до един дъб. Видя
жълъдче. Гризна от него. Беше вкусно, но той предпочиташе морковче.

Звуков състав на думата. Обобщение

дж дз
н щ
й

бc –
дим –
kh –

4 С кои съгласни ще попълниш думите?

В __ __ о*б*а си имам б*о__ б*они.
Звънsто z: __ __ън, __ __ън.
Юлка пc гоh__ ча__ от ла__ка.
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ТЕМА: Части на речта. Глагол
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Да получат знания за граматическото значение на глагола.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Урокът може да започне със слушане на гатанката:
Аз я бия със ръка,
тя не плаче,
а подскача ей така.
		
Що е то?
Лъчезар Станчев
Учителят поставя задача децата да открият за кого
се говори в гатанката; да „уловят“ и запишат думите, които означават действие. Прави се проверка кой
колко думи е записал. Дописват се пропуснатите.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. Прочита се задачата.
Откриват се думата, която означава действие. Работи
се върху информационното табло (дума – действие –
глагол) и върху определението. В това упражнение
има възможност да се обърне внимание на правописните особености на съществителните имена хляб и
шоколад и на прилагателните имена топъл и вкусен.

ДУМАТА
КАТО ЧАСТ
НА РЕЧТА

3. Упражнение 2 и упражнение 3 в учебника.
Чрез тях учениците се запознават с въпросите, с
които се открива глаголът.
4. Учителят поставя задача учениците сами да
измислят глаголи: 1-ва група – които да отговарят
на въпроса „Какво прави?“; 2-ра група – които да
отговарят на въпроса „Какво правят?“
5. Учителят диктува на учениците изреченията: Майка му изрева и блъсна с лапи дървото.
Мечето бръкна в хралупата и страшно изпищя. Учениците откриват глаголите. Записват ги
в тетрадките. С помощта на учителя установяват
в кои глаголи може да се допуснат правописни
грешки. Учителят предлага да заменят глаголите
изрева, блъсна, изпищя с други, които са близки по
значение. Преценяват под ръководството на учителя защо авторът е използвал дадените глаголи.
6. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Учениците
работят самостоятелно. След това се прави проверка. Коригират се грешките. С помощта на учителя
се откриват глаголите, в които може да се допуснат
правописни грешки.
III. Заключителна част
1. Учениците с помощта на учителя обобщават
знанията за глагол, които са научили в този урок.
2. Учителят прави преценка на работата.
3. За домашна работа – упражнение 1 и упражнение 3 в учебната тетрадка.

Части на речта. Глагол

Части на речта. Глагол

1 Открий думите, които показват какви действия извършва детето.

1 Препиши глаголите. С кой въпрос ги откри?

|
ДЕЙСТВИЕ

|

реже
хляб
топъл

филия
маже
тънка

вкусен
яде
шоколад

четка
нова
мие

Разшета се и Рунтавелка.
Застла тя китена постелка.
Начука орехови ядки,
кравайчета опече сладки.

ГЛАГОЛ

Димитър Спасов

Думите, които употребяваме в речта, се наричат части на речта. Глаголът е част на речта, с
която се назовават действия на хора, животни,
предмети.
Глаголите се откриват с въпросите Какво прави?
и Какво правят?.

КАКВО ПРАВИ?

|
ДЕЙСТВИЕ

|
ГЛАГОЛ

2 Препиши от изречението само думите, които
отговарят на въпроса Какво прави Румен?.

Румен с топка мач играе –
рита, спъва се – накрая
той нослето си обели.
Владимир Коларов

2 Избери подходящ глагол и го напиши в изречението.

блести
свети
изгря
падна

Малка зlзда ______________ на
bkто.
3 Напиши към картините изречения с дадените
глаголи.

● разтвори

● ухае

Какво назовават тези думи? Как се наричат?
КАКВО ПРАВЯТ?

|
ДЕЙСТВИЕ

|
ГЛАГОЛ

3 Открий глагола в изречението.

Две тополи,
две съседки,
махат с клони
като с четки...

Веселин Ханчев

Състави изречение с глагола
и го напиши.
26
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● оглася

ТЕМА: Глагол. Упражнение
Вид на урока: За затвърдяване
Цел на урока: Да се осмислят, затвърдят и задълбочат знанията на учениците за глагола.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа от миналия урок.
2. Учителят диктува думи, децата трябва да
запишат само глаголите. Коригират се своевременно грешките.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. Работи се с целия
клас. Учениците четат всяко изречение поотделно. Задават въпроси и откриват глаголите.
3. Упражнение 1 в учебната тетрадка.
Учениците работят по групи. След това се изслушват отговорите на няколко ученици от всяка група,
които доказват, че написаните от тях думи са глаголи, т.е. задали са верния въпрос. Илюстрацията
подпомага изпълнението на задачата,

4. Упражнение 2 в учебника. Учениците прочитат думите в отделните колони. Правят самостоятелно подбор на словосъчетанията и образуват
изречения. Правилното подреждане на изреченията по смисъл ще им помогне да съставят текст,
на който трябва да изберат подходящо заглавие от
предложените в полето или може да посочат свое.
5. Упражнение 3 в учебника. С помощта на учителя се коментират помощните глаголи в лявото
поле. Учениците преписват текста и на празното
място записват подходящ глагол. Прочитат окончателния текст.
6. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Прочита
се задачата. Изпълнението се ръководи от учителя
и дадения образец.
7. Упражнение 4 в учебника.
III. Заключителна част
1. Изяснява се какво затвърдиха този час учениците.
2. За работата на класа оценка прави учителят.
3. Домашна работа – упражнение 3 в учебната
тетрадка.

Глагол. Упражнение

Глагол. Упражнение

1 Открий глаголите. С кой въпрос ще си помогнеш?

1 Запиши действията, които извършва всеки герой от картината. Докажи, че тези думи са глаголи.

Леля Писана Мърморана прибра котетата вкъщи.
Най-напред изтърка муцунките им. После изчетка
козината им. Накрая среса опашките и мустачките
им.
Беатрикс Потър

2 В коя колонка са глаголите? С тях и с думите от
другите две колонки състави изречения. Напиши ги.

играят
грее
ухаят

топло
пролетни
весели

цветя
деца
слънце

момче

момиче

куче

Какво заглавие ще поставиш на получения текст
от трите изречения?
3 Препиши текста в тетрадката си, като добавиш пропуснатите глаголи.

стопява
съблича
раздава
припича

Снежко, снежно човече,
имаш ли си елече?
Баба Марта п___________а,
топли дрешки с___________а.
Снежинките с___________а –
на вода ги р___________а.
Харалампи Харалампиев

4 Игра за двама. Ти казваш глагол, а той или тя показва действието. Ето така:

27

2 Какви са думите, които трябва да допишеш в
обърканото стихотворение от Кирил Назъров?

Ти не май се,
а на място – раз, два, три! –
всяка думичка тури!
Щъркът хърка.
Дядо хвърка.
Мишка мърка.
Котка църка.

Щъркът __________ .
Дядо __________ .
Мишка __________ .
Котка __________ .
25
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ТЕМА: Глагол. Обобщение
Вид на урока: За обобщение
Цел на урока: Да се обобщят и систематизират
знанията за глагол и уменията за употребата му в
речта.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа.
2. Поправка на грешките. Учителят пита учениците какво работят родителите им. Всяко дете
обяснява каква дейност извършват те. Учителят
предлага да попълнят таблицата на дъската с глаголите, които децата казват.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Таблицата ще се попълни, за да докажат, че думите са глаголи. (Таблицата
е езиковият кът от учебника.)

Какво научихме за глагола
Дума, която
Променя се Открива се с
означава
по число
въпросите
действие
Какво правя?
Какво правят?
лекува
лекуват
Какво прави?

2. Упражнение 1 в учебника. Учениците разглеждат картините. Съставят изречения към всяка
картина. Съставят разказ, записват го, подчертават глаголите. С помощта на учителя коментират
удачен подбор ли е направен; могат ли на някои от
тях да намерят глаголи, близки по значение.
3. Упражнения 2, 3 и 4 в учебника. Четат текста.
Учениците работят самостоятелно. Учителят прави
проверка. Упражнение 2 е подходящо за коментар
на правописните особености на съществителното
нарицателно и съществителното собствено име. На

Глагол. Обобщение
ЕЗИКОВ
КЪТ

1. Глаголът е част на речта, с която се назовават
действия на хора, животни, предмети.
2. Глаголите се откриват с въпросите Какво прави? и Какво правят?.
3. Глаголите се променят по число.
1 Състави разказ по картините. Кои глаголи ще
използваш?

ПИШЕ СЕ

5 Напиши глаголите, които показват какво прави
детето през деня.

-а, -ат, -я, -ят
ИЗГОВАРЯ СЕ
-ъ, -ът

ПРАВИЛНО
ед.ч. -а, -я
мн.ч. -м

ПРАВИЛНО
ед.ч. -ам, -ям
мн.ч. -ме

В кои от написаните глаголи има разлика между
правоговор и правопис? Обясни защо.
6 Препиши текста, като промениш числото на
глаголите.

2 Препиши глаголите от текста. Определи числото им.

Зайчето Мартин изведнъж забрави за всичко.
Мислеше само за жълтите остри зъби на лисицата.
А тези зъби бляскаха все по-близо. В този момент
Мартин си спомни съвета на своята майка.
– Ако бягаш на зигзаг, ще се спасиш от враговете си.

– Какво правиш?
– Какво правя ли? Лепя етикет на тетрадката.
После ще го надпиша.
– Чудесно! Внимавай с правописа!
7 Можеш ли да изиграеш действията, които извършват животните?

Зайчето бяга на зигзаг.

Орелът размахва криле.

3 Какво прави зайчето Мартин, за да се спаси?
4 Запиши глаголите бляска, бяга и мисли в множествено число.
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Кенгуруто бяга с подскоци. Мечката ходи тромаво.
33

по-бързо работещите може да се постави задача да
променят числото на глаголите. Упражнение 3 се
използва от учителя за обогатяване на лексиката
на учениците. Новите глаголи може да се включат
в изречения (или само за допълнителна работа).
Упражнение 4 се използва, за да се научат децата
да отговарят с точно изречение от текста.
4. Упражнение 7 в учебника. Под формата на игра
се затвърдяват знанията за глагол. Може една група
деца да казват действието, а други да го изиграват.
5. Упражнение 1 в учебната тетрадка. Учениците
работят самостоятелно. Прави се колективна проверка.
6. Упражнение 5 в учебника. Учениците записват глаголите сами. Съвместно с учителя преговарят знанията за правопис на глаголите.
III. Заключителна част
Преценка на работата.

Глагол. Обобщение
1 Препиши глаголите в две колонки според числото им.

Още същия ден слязох в града да купя биберон. Напълним биберона с прясно козе мляко, сложим го в
устата му и нашият Май суче като бебе. Така го
отгледахме.

Емилиян Станев

единствено число

множествено число

2 Работете по групи.

гледам
чета
мечтая
ходим
слушаме
треперя
крачим
влизаме

Първа група
Препишете глаголите
в единствено
число в колонка.
Срещу тях напишете
същите глаголи
в множествено число.

Втора група
Препишете глаголите
в множествено
число в колонка.
Срещу тях напишете
същите глаголи
в единствено число.
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ТЕМА: Съществително име.
Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Учениците да затвърдят, разширят и осмислят знанията си за съществително име.
Да се свържат теоретичните знания на децата с тяхната устна и писмена реч.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа. Работа над
грешките.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 от учебника. Учениците си
припомнят въпроса, с помощта на който откриват съществителното име. Въпросите осигуряват
осмисляне на знанията и възобновяване на старите знания. Какво означава всяко съществително
име от първа и втора колонка? Какви са съществителните имена в трета колонка?
3. Упражнение 2 от учебника е логично продължение на работата.
4. Упражнение 1 от учебната тетрадка. След кра-

Какво е това?
Какво прави?

тък коментар упражнението се изпълнява самостоятелно, тъй като не представлява трудност. При проверката се поощрява съставянето на изречения.
5. Упражнение 3 от учебната тетрадка. Про
дължава формирането на умения за редактиране.
Учителят може да помогне учениците, като ги
насочи къде да търсят грешките. Например: Във
второто изречение има две грешки. Или: Открий
грешката в последната дума и т.н.
6. Упражнение 4 от учебника създава оживление, тъй като се работи по групи. Затвърдява се
правописът на съществителните имена. Работата
се свързва със стари знания – правопис на неударени гласни. Проверката може да се извърши по
следния начин. Учениците разменят тетрадките си
и подчертават с молив грешките. След това сравняват с думите, които учителят записва на дъската, и установяват вярно ли са открили грешките.
III. Заключителна част
1. С няколко въпроса се обобщават знанията на
учениците.
2. Прави се преценка на работата.
3. За домашна работа – упражнение 3 в учебника и упражнение 2 в учебната тетрадка.

Съществително име. Упражнение

Съществително име. Упражнение

1 С кой от двата въпроса ще докажеш, че дадените думи са съществителни имена?

1 Напиши съществителни имена по картината.
Устно състави изречения.

море
поле

машина
малина

другар
приятел

кола
птица

2 Състави изречения със съществителните имена от третата колонка на първо упражнение.

з?с
г?к
снегове
мразове

а–ъ
о–у
е–и

3 Открий съществителните имена в текста. В
кои от тях е допусната правописна грешка? Напиши правилно съществителните имена.
2 Избери съществителни имена и попълни изреченията.

Зима
Настъпи зима. Заваля пухкав сняк. Студ и мрас
скова земята.

4 Работете по групи. Препишете съществителните имена, като добавите пропуснатите букви.

Първа група

Втора група

Аз не съм тъй х_бавец –
дълги ми са пипалцата,
с тях се пазя в т_мнината.

Не съм пакостник, кр_дец.
Диря за хр_на трошички,
мънички зр_нца, м_шички.

Малък съм, но съм п_вец.
Край _гнището живея.
Денем спя, а нощем пея.

Името си скрих от вас.
Хайде, вий го отгатнете
и пред всички го кажете.
Васил Ив. Стоянов

Напишете отговора на гатанката. Каква правописна особеност има?
37
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танц
листата
вятър
облак
слънцето
гледа

Еdнният _______________ завъртя _________________ в буен
____________. _________________ d
приготви да ________________, но
shн ____________ го закри.
3 В кои съществителни имена са допуснати правописни грешки? Поправи ги.

Qдулчо dдна на тривицата. Проeгна б_о_сиe си
кръsта сhщу оганя.
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ТЕМА: Число на съществителното
име
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да осмислят и усвоят
категорията число в практически план; термините
„единствено“ и „множествено число“ на съществителното име. Формиране на умение у учениците
да определят числото на съществителното име; да
прилагат наученото в устната и писмената реч.
Ход на урока
I. ПОДГОТОВИТЕЛНА ЧАСТ
1. Учениците работят по групи. Откриват
съществителни имена: първа група – от мъжки
род; втора група – от женски род; трета група –
от среден род. Учителят им предлага да поставят
пред всяко съществително име думата много и да
го променят. Прочитат променените съществителни имена. Правят извод, че съществителните
имена могат да се променят в зависимост от това
колко предмета означават.
II. Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. След като се прочете,

един
много

Число на съществителното име

Число на съществителното име

1 Колко предмета си представяш, като прочетеш
всяко от подчертаните съществителни имена?

1 Препиши съществителните имена, като промениш числото им.

Вятър вее, мрежа мята,
сам рибарко на средата
точи свойте тънки щипки
за крилати дребни рибки.
Що е то?

● зайчета

Асен Разцветников

МНОЖЕСТВЕНО
ЧИСЛО – мн.ч.

Съществителното име се променя по число.
Ако със съществителното име се назовава един
предмет, то е в единствено число.
Ако със съществителното име се назовава повече
от един предмет, то е в множествено число.

един
много

2 Напиши съществителни имена по картините.
В кое число са? Напиши ги отново, като промениш
числото им.

ЕДИНСТВЕНО
ЧИСЛО – ед.ч.

ед.ч.

мн.ч.

й

и

мн.ч.

|
ед.ч.

|
род

може да се проведе беседа – Кои от подчертаните
съществителни имена означават много предмети?
А кои – един предмет? Учителят пояснява промяната
на съществителното име по число и въвежда термините „единствено“ и „множествено число“. Работи се
с информацията в карето под упражнението.
3. Упражнение 2 в учебника. Допринася за
осмисляне на знанията. Напомня се ролята на
допълнителната информация в учебника, която се
намира вляво на страницата.
4. Упражнение 3 в учебника. Знанията в урока
се свързват с практическото им приложение –
свързват се с правописа на думите.
5. Упражнение 1 в учебната тетрадка. Учениците
придобиват знания и умения как да променят числото на съществителните имена, като спазват правописа им.
6. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Учителят
обяснява необходимостта от промяна на числото на
съществителните имена, за да се определи родът им.
III. Заключителна част
1. Прави се преценка на работата на учениците.
2. За домашна работа се дава упражнение 4 в
учебника и упражнение 3 в учебната тетрадка.

3 Напиши съществителните имена в множествено число. Каква промяна откриваш в правописа им?

герой
порой

завой
трамвай

ручей
полицай

4 Открий и напиши съществителните имена в
множествено число. Промени числото им, за да
определиш от кой род са.

● морета

● градове

● липа

2 Препиши съществителните имена в множествено число. Превърни ги в единствено число. Определи рода им.

Щъркелите се събраха на поляната. След малко се
чу шум от много криле. Птиците се издигнаха високо над къщите и дърветата.

3 Напиши пропуснатата буква. Направи проверка
с множественото число на съществителните
имена и ги напиши.

Младият мъ__ спря на гоfмия площа__.
Огfда d за стария дъ__.

През една гора вървели баща и син. Пътят се изкачвал край брега на планинска река. Водата пеела
край тях, блъскала вълни в скалите и бързала надалеч.
44
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ТЕМА: Съществителни
умалителни имена
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Да се създадат умения за разпознаване на съществителните умалителни имена
и тяхното приложение в устната и писмената реч.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Учителят припомня изученото за съществителни нарицателни имена – може да стане с гатанка,
стих, част от разказ, песен и др.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа с упражнение 1 от учебника. Сравняват
се големи и малки предмети. Осмисля се правилото
в лявото поле – същ. нар. име; същ. умалително и
правопис на съществителното умалително име.
3. За затвърдяване на знанията се използват

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ
НАРИЦАТЕЛНИ
ИМЕНА

|
СЪЩЕСТВИТЕЛНИ
УМАЛИТЕЛНИ
ИМЕНА

|

Съществителни умалителни имена

Съществителни умалителни имена

1 Препиши съществителните нарицателни имена. Колко от тях назовават малки предмети?

1 От дадените думи образувай и напиши съществителни умалителни имена.

Облаченце бяло, дето плува,
викам му да чуе, то не чува.
Махам му с ръчичка – не поглежда.
Бялата главичка не навежда.

● заек

НАЗОВАВАТ
МАЛКИ
ПРЕДМЕТИ

|
МАЛКА БУКВА

две ръце
две ръчички

упражнение 1 от тетрадката и упражнение 2 от
учебника.
2. С упражнение 2 от тетрадката учениците се
учат да изразяват отношение към свои близки.
Работи се самостоятелно.
3. Със значението и употребата на съществителните умалителни имена учениците се запознават
чрез упражнение 3 от учебника.
4. Довършват стиховете в упражнение 4 от
учебника, като си помагат с думите в лявото поле.
Записват стиховете в тетрадката.
5. За затвърдяване на наученото се използва
упражнение 3 от тетрадката. Работи се самостоятелно. Прави се проверка.
III. Заключителна част
Обобщават се знанията за умалителните имена.
Учителят оценява работата на учениците.
В хода на урока може да се използва електронният продукт към учебника.

Дора Габе

3 Защо са използвани съществителни умалителни в стихотворението? Какви чувства изразява с
тях поетът?

3 Подчертай съществителните умалителни
имена. Препиши съществителните имена според
вида им.

Две очички

врат
нос
крака
очи

съществително
нарицателно

4 Довърши стиховете, като използваш съществителни умалителни имена.

С тънко в___________,
с чипо н___________,
рита с к___________,
шари с о___________.

съществително
собствено

Цветан Ангелов
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Петърчо има гълъбче. Казва се Лори. То е с пъстри
крилца и с червена човчица. Пои го с водица. Храни го
със зрънца. Често гълъбчето каца на прозореца. Гука
с весел глас.

и носленце,
и брадленце,
сто целувки,
сто милувки
мама всеки час им дава
и пак жадна си остава.
Стилиян Чилингиров

● коте

2 Напиши съществителни умалителни имена,
с които се обръщаш към най-обичаните от теб
хора.

2 Разгледай картините. Напиши съществителни
умалителни имена. С каква начална буква ще ги напишеш?

Две очички,
две ръчички,
две ушенца,
две краченца

● куче

6

ТЕМА: Съществително име.
Обобщение
Вид на урока: За обобщение
Цел на урока: Обобщаване и систематизиране
на знанията за съществително име. Формиране на
умение да откриват и правилно да използват съществителното име в речта.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа.
2. Преход към темата. Използва се гатанка,
отговорът на която е съществително име.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа в учебника. Прочита се езиковият кът,
като се коментират знанията. Изисква се от учениците да обясняват прочетеното.

3. Упражнение 1 в учебника се изпълнява
самостоятелно. При проверката се коментира правописът на съществителните имена, какво означават и как се откриват. Затвърдява се терминът
„съществителни нарицателни имена“.
4. Упражнение 1 в учебната тетрадка. Работата
е естествено продължение на работата в учебника.
5. Упражнение 2 в учебника. Работата предизвиква интерес – едно и също съществително име е
и собствено, и нарицателно. Обръща се внимание
на правописа. Съставят се и други изречения със
съществителни собствени имена, които са и нарицателни. Обясняват при какви условия са собствени и при какви – нарицателни.
6. Упражнение 2 в учебната тетрадка.
Редактирането на текста е съчетано с определяне на рода и на числото на съществителните имена. Упражнението се чете и се коментира
колективно, особено при откриване на грешките.

Съществителнo име. Обобщение

ЕЗИКОВ КЪТ

1. Съществителното име е част на речта, която
означава предмет. Открива се с въпроса Какво е
това?.
2. Съществителното име е или от мъжки род, или
от женски род, или от среден род.
3. Съществителното име се променя по число.
4. Съществителните имена са два вида:
– съществителни нарицателни;
– съществителни собствени.

4 Открий съществителните имена и ги напиши
в колонка. Определи рода и числото им.

Какво е това?

един
една
едно

много

1 Напиши в тетрадката си съществителни нарицателни имена.

От малкия прозорец
на бащината къща
пред мене се разгръща
широката земя,
реки, гори, балкани,
полета разорани
и кичести села.
Димитър Пантелеев

С едно от съществителните имена състави и напиши изречение.
5 Състави кратък текст по картините.

2 Названията на някои от цветята са и имена на
хора. Напиши ги.

Малка буква

?

Главна буква
3 Кои съществителни умалителни имена липсват?

сълзички
игличка
петичка

Зайчето се сгуши
и под росни клони
____________ зарони:
Олеле, _____________
в моята ____________!
Младен Исаев
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Лиса
гърне
каша
гости
тава
муцуна
Щърко
клюн

Кое заглавие ще избереш?
● На гости
● Щъркелан и Лисана
● Приятелство
● Гощавка
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Самостоятелно се работи за определяне на рода
и числото на съществителните имена. При проверката се ангажира вниманието на учениците с
въпроси като тези: В кои от съществителните
имена от женски род са допуснати грешки? Има
ли съществителни имена от среден род? В колко
съществителни имена от мъжки род открихте
грешки? Кои са те? и т.н.
III. Заключителна част
1. Преценка на работата на учениците.
2. Домашна работа – упражнение 3 в учебника
и упражнение 3 в учебната тетрадка.

Съществително име. Обобщение
1 Прочети и обясни защо са се обърнали и трите
момичета.

Вървели три момичета. Една жена ги повикала:
„Момичета!“. И трите момичета се обърнали.
2 Поправи сгрешените съществителни имена.
Напиши ги правилно. Определи рода и числото им.

Иван и Таня отидоха в гурата за гъпки. Зад един
храст видяха заяк. Той беше със счупен крак. Дицата
го занесоха вкъщи. Бинтоваха кръчето му. Когато
заекът оздравя, го пуснаха в гората.

3 Напиши подходящи съществителни собствени
и съществителни нарицателни имена.

Сfд училиu ____________ и _________ отидоха в сладкарницата. Опитаха вкусниe _____________ на fля ______________.
4 Срещу съществителното собствено име напиши съществително нарицателно име.

Кумчо Вълчо
Кума Лиса
Ежко Бежко
Шаро
Писана
8
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ТЕМА: Прилагателно име.
Упражнение
Вид на урока: За затвърдяване
Цел на урока: Да се осмислят, затвърдят и разширят знанията на учениците за прилагателното име.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа. Откриването
на евентуални грешки служи като мотивировка за
обясняване на темата на урока.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебната тетрадка. Учениците
предлагат прилагателни имена. Преценява се дали
са подходящи и се записват на дъската. Проверява
се възможна ли е правописна грешка. Всеки
самостоятелно записва словосъчетание от избрано съществително и прилагателно име.
3. Упражнение 1 в учебника. Прочита се задачата.
Отгатва се гатанката. Учениците откриват същест-

Каква крава?

вителните имена. С помощта на въпросите се определя коя дума е прилагателно име. Децата отговарят
на въпроса Защо е избрано прилагателното име
бодлива? (показва приликата между кравата и иглата). Обясняват как са отгатнали гатанката.
4. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Думите
се образуват колективно. След това учениците
самостоятелно съставят и записват изречението и
определят прилагателното. Обосновават се.
5. Упражнение 3 в учебната тетрадка. На първия
въпрос учениците отговарят с помощта на учителя и
илюстрацията. Върху следващите работят самостоятелно. Проверката от учителя е задължителна.
6. Упражнение 3 в учебника. Учениците работят
с помощта на учителя. Прочитат текста; откриват
първо съществителните, а след това и прилагателните имена към някои от тях. Правят правописен разбор
и откриват грешките (подсказано е в полето). Правят
проверка с думите: бодвам, живот – „подавани“ от
учителя. Написват сгрешените думи правилно.
7. Упражнение 4 в учебната тетрадка. Работят
самостоятелно. Откриват в кое изречение е умест-

Прилагателно име. Упражнение

Прилагателно име. Упражнение

1 В гатанката има едно прилагателно име. Кое е то?

1 Напиши прилагателни имена за предметите
от картините.

Бодлива крава през плет минава,
опашката є отвън остава.
Що е то?
Как откри
отговора
на гатанката?
2 Напиши прилагателни имена за всеки приказен
герой.

2 Подреди сричките в думи. Напиши изречението.
Подчертай прилагателното име.

Какъв?
Каква?
Какви
животни?

о ? у
в ? ф

1

ба

за

1

вен

филм

да

гле ме

3 Правилно ли са написани прилагателните имена?

Таралежови копнежи
На кино с него никой не отива.
Била му, казват, дрехата будлива
и неслучайно бил наречен, значи,
жиф игленик на горските шивачи.
Иван Цанев

4 Опиши едно от кучетата с подходящи прилагателни имена. Напиши някои от изреченията.

а–ъ
д–т
в–ф

3 Кои думи ще напишеш в квадратчетата? Колко
прилагателни имена прочете? Имат ли правописна особеност?

Не е дребен, а е
Не е стар, а е
Не е прав, а е

к

4 В кое изречение прилагателното име може да се
замени с думата възрастен? Напиши го.

Дядо Петко е стар човек. Не се разделя със своя
стар кожух.
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на замяната на прилагателното стар с възрастен.
8. Упражнение 2 в учебника. Децата може да се
разделят на 4 групи. Всяка група работи по една от
картинките, след което представя резултата пред
класа. Учителят може да разшири задачата, като
включи прилагателните имена в изречение.
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III. Заключителна част
1. Учениците самостоятелно правят обобщение
на наученото за прилагателното име.
2. Учителят прави преценка на работата на учениците.
3. За домашна работа – упражнение 4 в учебника.

ТЕМА: Съгласуване на
прилагателното име със
съществителното име
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Осмисляне на понятието съгласуване. Чрез използване на знанията за съществително име да разберат необходимостта от поставяне на прилагателно име в същия род и число,
каквито са на съществителното име.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Припомня се, че съществителното име се
променя по число, но всяко има постоянен род.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Изпълнява се упражнение 1 от учебника на с. 52.
2. Чрез упражнение 2 от учебника учениците
правят извод за съгласуване и необходимостта от
него.

същ. име – ж.р.
прил. име – ?

III. Заключителна част
1. Преценка на участието в урока и самопреценка от учениците.
2. Домашна работа упражнение 4 и упражнение 5 от учебника.

Съгласуване на прилагателното име
със съществителното име

Съгласуване на прилагателното име
със съществителното име

1 Каква грешка е допусната? Напиши изречението правилно.

1 Попълни таблицата, като използваш дадения
текст.

Добрата момиче помогна на стария баба.

Теменужката е пролетно цвете. Стъблото є е
нежно. Сините є цветове издават приятна миризма.

2 В кой род и в кое число трябва да бъде прилагателното, когато е свързано със съществително
име?

________ яке

3. Учениците работят по упражнение 1 в учебната тетрадка на с. 11, което свързва правилото с
езиковия материал.
4. Упражнение 2 в учебната тетрадка допринася за затвърдяване на знанията и за създаване на
интерес към езика.
5. Упражнение 3 в учебната тетрадка създава
оживление и по естествен начин убеждава учениците в значимостта на новите знания.
6. Освен че знанията се затвърдяват, чрез
упражнение 3 от учебника се работи за откриване на подходящо лексикално значение на дадена
дума и мястото ѝ в изречението.
7. С няколко въпроса се обобщава наученото.

нов панталон
нова шапка
ново палто
нови дрехи

Прилагателно

Съществително

Род

Число

червен домат
червена ябълка
червено яйце
червени череши

Прилагателното име приема рода и числото на
съществителното име, което пояснява.
3 Напиши изречението с едно от прилагателните имена.

дребен

крив

красив

грозен

Моето братче е обичливо дете. Когато се засмее,
се белват двете му ________ зъбчета.
4 За всяко съществително избери подходящо прилагателно име. Напиши изречения с някои от тях,
като ги съгласуваш по род и число.

билка

растение

чай

трева

ароматен

лековит

билков

полезен

5 Избери и попълни изреченията с прилагателно
име. Напиши ги.
● игрив

● буен

2 Свържете съществителните с прилагателните имена.

Първа група
смел
красива
сръчно

Втора група

гледка
мъж
продавачи

вежливи

момичe

синьо
зелена
прелетни
пъстър

птици
небе
букет
поляна

3 На вратата на един магазин имало съобщение.
Препиши текста, като поправиш грешките.

Получихме топъл хляб, кисел мляко, прясно яйца,
бял халва.

В огнището гори _______ огън.
Момчето обича своя ______ кон.
54
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ТЕМА: Прилагателно име.
Обобщение
Вид на урока: За обобщение
Цел на урока: Да се обобщят и систематизират знанията за прилагателното име и уменията за
употребата му в речта.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа.
2. Поправка на грешките.
3. Упражнение 1 в учебника. Прочитат текста.
Откриват прилагателните имена.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.

Какво научихме за прилагателното име
Дума,
Употребява Приема Открива се
която
се заедно със рода и
с въпросиозначава
същ. име
числото те Какъв?
признак на
на същ. Каква?
предмет
име
Какво?
Какви?
малко
малко цвете ср.р.,
Какво
ед.ч.
цвете?

2. На дъската учителят може да изнесе в таблица езиковия кът. Таблицата се попълва на основата на упражнение 1 в учебника и самостоятелно
дадени примери от учениците.
3. Упражнение 1 и упражнение 2 в учебната
тетрадка. Учениците работят самостоятелно, след
което се прави колективна проверка.
4. Упражнение 3 в учебника и упражнение 3 в
учебната тетрадка. Упражненията се предлагат за
групова работа. При проверката учениците опре-

Прилагателно име. Обобщение

ЕЗИКОВ КЪТ

4 Във всяко прилагателно е скрито съществително име. Кое е то?

1. Прилагателното име е част на речта, която
означава признак на предмет.
2. Прилагателното име приема рода и числото на
съществителното, което пояснява.
3. Прилагателното име се открива с въпросите
Какъв? Каква? Какво? Какви?.
1 Открий съществителните имена. С кои прилагателни имена са свързани?

Малко цвете съм в полето,
аз съм синия синчец,
любя въздуха, небето,
кича полския венец.

леден

хладен

Проверка
з
мра _
с

5 Препиши прилагателните и съществителните
имена от четвърто упражнение в две колонки.

съществително
име

лебед

6 Разкажи какво виждаш на картината. Кои прилагателни имена ще използваш?

жив

Състави изречения с прилагателните имена.
Изречението
започва
с главна буква.

3 Избери от дадените прилагателни имена и попълни изреченията. Препиши текста.
● черен
● страшен

● пороен
● засмян

|_________ облаци покриха небето. Изви се _________
буря. Изля се _______________ дъжд. След малко грейна
_____________ слънце.
В кой род и в кое число постави
прилагателните имена? Защо?
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прилагателно
име

Думите от коя колонка ще използваш за правописна проверка?

2 В редицата са включени четири прилагателни
имена. Препиши ги.

топъл

мразовит

Помисли и открий и други такива думи.

мразовит

Иван Вазов

жаден

студен

59

делят рода и числото на употребените прилагателни имена.
5. Упражнение 4 в учебната тетрадка. Учениците
работят самостоятелно. Прави се устен разбор
преди писменото изпълнение на задачата.
6. Упражнение 6 в учебника. При изпълнение
на упражнението учителят насочва вниманието
на учениците към всичко учено за прилагателните
имена – граматическо значение, правопис, подбор
на подходящи прилагателни имена и включването им в изречение и текст. Роля на прилагателното
име за точна, ясна и образна реч.
III. Заключителна част
1. Преценка на работата на учениците.
2. За домашна работа се оставят упражнение
4 и упражнение 5 в учебника. Задължително се
разяснява първият пример от упражнение 4.

Прилагателно име. Обобщение
1 Препиши от текста прилагателните имена.
Определи рода и числото им.

Имаше веднъж малко панаирско петле. Смешно
петле от червена захар. От ония лъскави петлета,
набучени на пръчка.
По Константин Константинов

2 Защо в текста от упражнение 1 писателят е използвал прилагателните имена?

×

За да е по-дълъг текстът.
За да се упражним да четем гладко.
За да си представим петлето ясно.

бистрите
ледените
прозрачните
мътните
тих
силен
буен

в–ф
д–т
йо – ьо
рог, сол

3 Избери подходящи прилагателни имена и ги напиши в изреченията.

Пhз _______________ в_о_ди на еjрото d
виждат камъниe на дъното му.
|_______________ вятър полюшв_а клониe
на старата върб_а.
4 Напиши правилно сгрешените прилагателни
имена.

● горчиф
● синйо

● гратски
● пъргав

● ругат
● сулен

15
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ТЕМА: Азбука. Азбучен ред
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Припомняне на реда на буквите
в азбуката. Изясняване на понятието „азбучен ред“.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Учениците отгатват гатанка за азбуката.
2. По желание някои деца казват азбуката.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Записване.
2. Учениците си припомнят азбуката и изпълняват упражнение 1 от учебника.
3. В лявата част на страницата прочитат необходимата информация за азбуката и значение на
понятието „азбучен ред“.
4. Знанията се допълват от информацията в
карето.

АЗБУКА

|
30 БУКВИ

|
ПЕЧАТНА
РЪКОПИСНА

АЗБУЧЕН РЕД

|
РЕДЪТ
НА БУКВИТЕ
В АЗБУКАТА

5. Работа в учебната тетрадка – упражнения 1 и
2. Писане на азбуката. Подреждане на буквите по
азбучен ред.
6. Учениците изпълняват упражнения 3 и
4 в учебника. Упражнение 4 се предлага като
самостоятелна работа за четене и откриване
отговора на гатанката.
7. Работата с упражнения. 5 и 6 е забавна и не
създава трудност на учениците.
8. Упражнение 5 в учебната тетрадка № 2 се
изпълнява с интерес, защото предлага тестови
подход.
III. Заключителна част
1. Преценка и самопреценка на работата в
урока.
2. Домашна работа. Учебна тетрадка с. 16 –
упражнения 3 и 4.

Азбука. Азбучен ред

Азбука. Азбучен ред
Аа
Кк
Фф

Бб
Лл
Хх

Вв Гг
Мм Нн
Цц Чч

Дд Ее
Жж Зз
Оо Пп Рр Сс
Шш Щщ Ъъ Ьь

1 Подчертай редицата, в която буквите са в азбучен ред.

Ии Йй
Тт Уу
Юю Яя

а, в, г, w, б, д

1 Напиши азбуката с ръкописни букви.
2 Гласни или съгласни звукове означават следните
букви?

ж

в

б

г

д

й

ц

х

Подреди и напиши буквите по азбучен ред. Изговори ги.

А
Е
К
П
Ф
Щ

2
7
12
17
22
27

3
8
13
18
23
28

Буквите на съгласните звукове се изговарят заедно с гласен звук, когато не са в дума: бъ, въ, гъ...
Ъ – ЕР ГОЛЯМ
Ь – ЕР МАЛЪК

|
НЕ ОЗНАЧАВА
ЗВУК

ъгъл
Петьо

Д
Й
О
У
Ш
Я

2 Напиши буквите от азбуката, които отговарят на числата 8, 5, 17, 1, 3, 6, 23. Помогни си с таблицата. Напиши изречение с получената дума.

3 Препиши:

буквите
на гласните
звукове

3 По какво се различават буквите ъ и ь? Прочети
думите.

Вълчо
Тарльо

4
9
14
19
24
29

а, б, в, г, д, w

буквите
на съгласните
звукове

залък
б*отуш
iтли

кръгъл
монтьор

4 Отгатни гатанката от Асен Разцветников.

4 Напиши думите, като ги подредиш по азбучен
ред.

Трийсетина сестрици
все от тънки чертици.
Станеш ли с тях другар,
туй ще ти е ценен дар:
с тяхна помощ най-добре
ум и разум се бере. Що е то?

● паяк

● мишка

● свещ

● юмрук

● грозд

5 Коя буква в редицата е пропусната?

о

п

р

т

у

ф

6 Прочети думите най-напред с първата, а след
това с последната буква на азбуката.

ц_р
ц_р

д_л
д_л

м_рка
м_рка
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б_л
б_л

В_рна
в_рна

5 В коя колонка думите не са подредени по азбучен ред?

×

агне
баба
вила

град
ягода
шапка
16

дърво
елен
жаба

ТЕМА: Правописен речник
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Да се запознаят с различните
видове речници, как се работи с тях и за какво ще
служат на учениците.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Учителят е наредил на дъската различни видове речници – правописен, правоговорен, тълковен.
Отварят правописния речник и наблюдават подредбата. Дава им се дума. Учениците трябва да се опитат
да я намерят. Откриват коя е първата дума в речника.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Учителят обяснява какво е речник и за какво
служат различните видове речници. Разглеждат
някои от речниците. Работят с упражнение 1 от
учебника. Няколко деца прочитат написаното.
Търсят думите в речника. Прочита се правилото
в учебника. Учителят обяснява на учениците значението на правописния речник и как той ще е
помощник на учениците.

Правописен
речник

3. Работят с упражнение 1 от тетрадката.
Учениците мотивират отговорите си. Продължават
работа с упражнение 2 от тетрадката.
4. Учителят поставя задача упражнение 2 от
учебника да се изпълни за определено време. След
това той прави проверка на работата.
5. Учениците с помощта на учителя разглеждат
упражнение 3 от учебника. Трябва да открият, че
при подредбата ще се ориентират по третата буква.
6. Класът работи на групи по упражнение 3 от
тетрадката. Учителят напомня, че освен за подредба по азбучен ред правописният речник служи
за проверка на правилното писане на думите.
7. Учениците изпълняват упражнение 4 от
учебника. Правят проверка. С помощта на правописния речник изпълняват упражнение 5 от учебника и упражнение 4 от тетрадката.
III. Заключителна част
Учениците сами оценяват работата си.
Учителят обобщава наученото в часа.
В хода на урока може да се използва и електронният продукт към учебника.

Правописен речник

Правописен речник

1 Напиши названията на цветята по азбучен ред
според първата им буква.

1 Подреди и препиши думите по азбучен ред.
Включи в редицата и думата Йонко.

● бял

кокиче

зюмбюл

мак

лале

● има

● ключ

роза

Намери думите в правописния речник.

2 Напиши названията на героите по азбучен ред.

Има правописен, правоговорен, тълковен и други
видове речници.
В правописния речник е показан правописът на думите в българския език.
В речника думите са подредени по азбучен ред.
2 Подреди думите по азбучен ред според втората
им буква.

бук

бебе

бор

бреза

баба

бинт

блуза

Намери думите в правописния речник.
3 Названията на животните подреди по азбучен
ред. От коя буква ще се ръководиш?

кон

кокошка

коза

котка

кобила

4 Как ще напишеш думите?

картина или къртина
пътека или патека

осмивка или усмивка
обувка или обуфка

5 Проверете правописа на думите.

Първа група

Втора група

Трета група

з
а_
с

о
_ мея
у

ъ
компют _ р
а

3 Означете с цифра реда, по който думите са подредени в речника.

първа група

1

стар

стол

стена

студ

втора група

1

сал

сив

скок

село

4 Напиши думите правилно. Помогни си с правописния речник в учебника.

ъ
м _ гла
а

о
_ риз
у

п
ша _ ка
б

ф
кадаи _
в

Съставете и напишете изречение с думите.
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ТЕМА: Дума. Значение на думата
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Разширяване и обогатяване на знанията на учениците за състава и значението на думата; за звуковете като най-малките езикови единици.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Упражнение 1 от учебната тетрадка. В забавната задача се откриват трите думи; учениците ги
записват; на дъската се записва с цветен маркер първата буква. По кои букви се различават написаните
думи? Какво означава всяка дума? Защо, ако разместим буквите в думата „чук“, не се получава дума?
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. Под ръководството на учителя думите се записват. Прочита се
всяка дума и се пояснява от кои звукове е съставена. Написаните думи се сравняват с буквите, които
са вляво от упражнение 1 в учебника. Учениците
се убеждават, че звуковете образуват думи, когато
изразяват нещо, имат смисъл.

твеце
водър
цасили

3. Упражнение 2 в учебника. Вниманието на
учениците се насочва към втората и трета картина,
под които са написани по две думи. Изяснява се
речниковото им значение. Какво означава думата
„тича“? А думата „бяга“?
4. Попълване на ребус. Разнообразява се работата на учениците и се затвърдяват знанията.
5. Упражнение 4 от учебника. Работата може да се
обогати, като на учениците се предлага да съставят
изречения, в които те да изберат подходящи думи.
6. Упражнение 3 може да се изпълни като състезателна игра. Кой ще състави най-много думи
за определено време? Обяснява се значението на
някои от тях, включват се в изречения и т.н.
III. Заключителна част
1. С няколко въпроса знанията се обобщават. Например: От какво са съставени думите?
Винаги ли се прочита дума, ако се напишат произволно взети букви?
2. Преценка на работата на учениците.
3. Домашна работа – упражнение 5 в учебника
и упражнение 3 в учебната тетрадка.

Дума. Значение на думата

Дума. Значение на думата

1 С дадените букви състави и напиши думи. Картините ще ти помогнат.

1 Напиши трите думи от игрословицата.

С „б“ отпред в гора раста…
С „л“ ме готвят и ядат…
С „ч“ съм тежко сечиво…
Вещ една не съм, а три…
Малко ще подскажа тук –
всяка свършва с „ук“.

Думите са съставени от звукове. Във всяка дума
звуковете са подредени по определен ред.

ЗВУКОВЕ

|

2 Какво означава всяка дума, написана под картините?

ДУМА

|

По Асен Босев

2 Ако попълниш правилно ребуса, ще получиш в
цветните квадратчета дума, с която може да се
замени думата любов.

ЗНАЧЕНИЕ

папагал

тича

красива

1

1

2
3
4

Напиши и други думи към картините. Обясни значението им.

2

3 С дадените букви състави и напиши думи. Обясни какво означават.

к
з

и
о

м
р

а
а

а
е

3

4

4 Вярно ли са свързани думите с тяхното значение?

3 От дадените думи избери подходящите и допиши изречението.

скиор

човек, който кара ски

ходя

придвижвам се от едно място на друго

● богатата
● потънал
● злосторникът

пътник

човек, който пътува

лекар

човек, който лекува
64

64

л
к

● пакостникът
● обилната
● изпаднал

Сfд _______________ гощавка _________________
бил _________________ в дълб*ок сън.
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ТЕМА: Дума, словосъчетание,
изречение
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока:
Учениците да усвоят смисъла на понятието
„словосъчетание“. Да разберат връзката и зависимостта между дума, словосъчетание, изречение.
Да търсят и употребяват в речта си подходящи
думи, словосъчетания, изречения.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Учителят показва картини. Учениците назовават предметите с една дума. Учителят изисква
към думата да добавят признак или действие.
След това съставят изречения.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Учениците изпълняват упражнение 1 от
учебника и упражнение 1 от учебната тетрадка.

3. Чрез работа върху упражнение 2 от учебника учениците достигат до значението на понятието „словосъчетание“. Свързват съществителни
имена (врата, стол) с подходящи прилагателни.
Четат обяснението в карето.
4. Работа за усвояване на понятието и разбирането му.
5. Разглеждане на лявото поле в учебника.
Коментиране и установяване на зависимостите.
6. Упражнение 2 от учебната тетрадка изисква
учениците да подберат подходящи думи, за да
образуват словосъчетания.
7. Преход към изречение се извършва при
работа с упражнения 4 и 5 от учебника. Учителят
напомня за правописните особености на изречението. Преценка и самопреценка на дейността в
урока.
III. Заключителна част
Домашна работа – упражнение 3 и упражнение
4 в учебната тетрадка.

Дума, словосъчетание, изречение

Дума, словосъчетание, изречение
ДУМИ

|
СЛОВОСЪЧЕТАНИЕ

|
ИЗРЕЧЕНИЕ

|
ГЛАВНА БУКВА

.

?

голяма
нова
дървена

красив
удобен
висок

3 От кои думи са образувани словосъчетанията?

трудна задача
хубаво време
месец март
деца и внуци

красива рисунка
вика силно
много добре
храна за котки

4 На всяко стъпало Зайо е оставил по една дума.
Напиши изречението. Какъв знак ще поставиш
накрая?

забравя

лоша

|
ДУМИ,
СВЪРЗАНИ
ПО СМИСЪЛ

● човек, който лови риба

2 Прочети с кои прилагателни имена можеш да
свържеш думата врата и стол?

Словосъчетание – съчетание (свързване) на две
или повече думи.

ИЗРЕЧЕНИЕ

1 Нaпиши дума, която означава:

1 С коя дума назоваваме вход за стая и с коя – мебел за сядане? Напиши ги.

не

дума

● човек, който меси хляб
грозде
хляб
нарцис
топъл
красив
сладко

2 Образувай словосъчетания от дадените съществителни и прилагателни имена. Напиши ги.

. С две от словосъчетанията състави и напиши
изречения.

3 Състави и напиши словосъчетания по картината.

се

5 Ако подредиш думите по смисъл, ще се получат изречения.
Напиши ги.

децата куклен гледат театър
ли Еми си майка помага на

4 От изреченията препиши три словосъчетания.
С едно от тях състави изречение.

Иван обича сочни круши.
Кой набра узрели ябълки?
Баба опече вкусна баница.

Каква правописна особеност ще
спазиш?
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ТЕМА: Въпросително изречение.
Упражнение

II. Основна част

Вид на урока: За затвърдяване
Цел на урока: Да се осмислят, затвърдят и разширят знанията на учениците за въпросителното изречение.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа от миналия
урок. Учениците обясняват правописа на въпросителното изречение.
2. Работа на дъската. Учителят е написал съобщително изречение. Към него трябва да се прибавят различни въпросителни думи.

Играе гимнастика

Играе гимнастика

(кой, къде, защо, ли, как и т.н.)
Какъв знак трябва да поставите в края на изречението?
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. Учениците четат
текста. Определят въпросителните изречения.
Доказват, че са въпросителни. Преписват ги.
3. Упражнение 2 в учебника. Упражнението
се изпълнява самостоятелно от учениците. След
края се прави проверка. Има възможност да се

Въпросително изречение. Упражнение

Въпросително изречение. Упражнение

1 Препиши само въпросителните изречения. Подчертай въпросителните думи.

1 Състави и напиши въпросителни изречения с
думите филм и кино.

– Кой на топло там се гуши? –
пита Зайо дългоуши…
– Аз съм мъничка Гризана.
Кой си ти, та страх ме хвана?

2 Подреди думите във въпросителни изречения.
Напиши ги.

Елин Пелин

2 Препиши изреченията. Постави пропуснатите
знаци. Колко са съществителните собствени
имена?

● ли, дойдеш, да, играем, мач, ще
● участва, друг, ще, кой

Познавате ли малкия Антон
Обича той да тича като кон
Среща чичо си Асен
и му казва: „Добър ден!“.
3 В кое изречение има грешка?
Напиши го правилно.

3 Превърни съобщителните изречения във въпросителни.

Баба все плете, плете, плете.
Котето є плетката разплита.
Петьо все чете, чете, чете,
а си мисли топка как ще рита.

Елин Пелин е писател.

×

Ще летим със самолет.
Откъде звъните, госпожо.

Радой Киров

4 С дадените думи състави въпросителни изречения.
● играят
● дойде
● влезе

кой какво
кога къде

децата
зимата
дома

ще

● ще

комина

● ще

донесе

влезе

● ще

подаръците

ти

4 Превърни въпросителните изречения в съобщителни. Напиши ги.

Завели ли Василиса в двореца? Царят харесал ли я?
Той решил ли да се ожени за нея? Богата сватба ли
направили?

у
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малките

през

Дядо

Коледа

намериш
23

затвърдят знанията за съществително собствено
име. Учителят предлага на децата да измислят
глагол, близък по значение на глагола припка.
Осъществява се беседа за отношението и поведението към възрастните хора.
4. Упражнение 1 в учебната тетрадка. По опорни думи учениците съставят въпросителни изречения самостоятелно. Изслушват се предложенията на няколко от тях. Учителят прави оценка на
работата.
5. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Учениците
работят самостоятелно. За тези, които работят
по-бързо, може да се използва упражнение 3 в учебната тетрадка.

6. Упражнение 4 в учебника. Учениците прочитат отделните думи на всеки ред. Преценяват
коя въпросителна дума ще използват (показани
са в полето); дали може да употребят и друга.
Упражнението може да послужи за обобщаване на
знанията. Изреченията се записват.
III. Заключителна част
1. Децата обобщават знанията за въпросително
изречение.
2. Учителят прави преценка на работата.
3. За домашна работа – упражнение 3 в учебника и упражнение 4 в учебната тетрадка (по избор).
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ТЕМА: Употреба на
съобщителните и въпросителните
изречения. Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Да се обобщят, затвърдят и приложат знанията за употреба на съобщителните и
въпросителните изречения.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Проверява се домашната работа от миналия
час.
Учениците си припомнят правописа на изреченията – съобщителни и въпросителни.
Начинът им за употреба.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
Учениците работят упражнение 1 от учебника
самостоятелно. След приключване на работата
няколко ученици четат изреченията. Доказват кои
са съобщителни и кой- въпросителни.

2. С работата върху упражнение 1 от тетрадката се затвърдяват знанията за изречение. Определя
се видът на изреченията в текста и правописът им.
3. Работа върху упражнение 2 от учебника – затвърдява се правописът на съобщителните изречения.
4. С дадените думи от упражнение 3 от учебника учениците съставят съобщителни изречения.
Работи се по групи. Наблюдават и сравняват словореда на двете изречения от групите.
5. Самостоятелна работа върху упражнение
2 от тетрадката. Коментира се подреждането.
Учителят прави оценка.
6. За обобщаване на знанията от часа се използва упражнение 4 от учебника. Творческа задача, за
да се приложи наученото в часа. Възможност за
самостоятелна работа.
III. Заключителна част
Учителят обобщава знанията за часа и прави
оценка.
В хода на урока може да се използва електронният продукт към учебника.

Употреба на съобщителни
и на въпросителни изречения. Упражнение

Текст. Употреба на съобщителни
и на въпросителни изречения. Упражнение

1 Препиши изреченията, като ги допълниш с подходящата дума.

1 Отдели изреченията в текста. Препиши го вярно.

В цъфналите вишни бръмчат ____________.
Слънцето весело ____________.
В гората ромоли малко ____________.
Коя е столицата на Б___________?
Какъв подарък ще получиш за ____________?

минало доста време детето пораснало станало
мъж за женене баща му го задомил

2 Промени въпросителните изречения в съобщителни.

Петър с влака ли пътува?
Ани купи ли нова книга?
Дали утре ще вали дъжд?
В петък ще ходим ли на гости?

2 Определи реда на изреченията в текста. Препиши последното изречение.

3 От дадените думи образувайте съобщителни
изречения.

клас

Елка

втори

ученичка

Първа група
изречението да започне
с думата Елка

е

във

Втора група
изречението да започне
с думата ученичка

Най-напред отиде в дъбовата гора.
на дивите гълъби.

Там срещ-

През зимата катеричката Ки-

ки рядко напускаше хралупата си.

Но щом нас-

тъпи пролетта, тръгна да се поразходи.

4 Състави текст по картината.

съобщително
изречение

3 Отговори устно на въпросите. От получения
устен текст напиши само съществителните
собствени имена.

въпросително
изречение

● Коя е твоята родина?
● Кой град е столицата є?
● Кое е твоето родно място?

От колко изречения се състои твоят разказ?
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ТЕМА: Изречение. Обобщение
Вид на урока: За обобщение
Цел на урока:
Да се обобщят, затвърдят и приложат знанията за
изречение.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Игра Аз пиша вярно. Под диктовка учениците записват думите: кокал, вместо, малък, отиде.
Учителят провежда беседа: Какво им е продиктувал? Кои букви могат да сгрешат?
2. Всеки ученик избира две думи и съставя с тях
по едно съобщително и по едно въпросително изречение.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. С помощта на съставените изречения и с езиковия кът от учебника се припомнят и обобщават
знанията за изречение. Учениците мотивират отговорите си.

Изречение. Обобщение

ЕЗИКОВ
КЪТ

1. Съчетание (свързване) на две или повече думи се
нарича словосъчетание.
2. Изречението се образува от думи, свързани по
смисъл.
2. Всяко изречение започва с главна буква.
3. Изречение, с което се съобщава нещо, е съобщително. Завършва с точка.
4. Изречение, с което се задава въпрос, е въпросително. Завършва с въпросителен знак.
1 Напиши изречения по картините. Постави заглавие.

На разходка

3. Упражнение 1 в учебника. Разглеждат внимателно картините. Правят предложения устно за
изречения. Записват най-сполучливите. Избират
заглавие от предложените (могат да предложат и
свое заглавие).
4. Упражнение 2 в учебника. Отговарят на
въпросите писмено и доказват какви изречения
са написали – как се наричат и какво трябва да
знаят за тях.
5. Упражнение 2 в учебната тетрадка. Учениците
работят самостоятелно. След това обясняват как са
работили и каква е разликата между изреченията.
6. Упражнение 5 в учебника. Учителят подпомага работата на учениците, които дават предложения
(устно), след това записват изреченията. За тези,
които работят по-бързо – упражнение 3 в учебната
тетрадка.
7. Упражнение 1 в учебната тетрадка. Избират
подходящата от предложените думи и дописват изреченията. Затвърдяват се уменията им за
точна реч.

4 Коя дума е пропусната в изреченията? Напиши
едно от изреченията.

Я кажи ми, птичко,
ти ____ казваш всичко,
що трябва, не трябва,
на мама, на баба?

Ти ____ ме издаваш
татко да се мръщи?
Ти ____ ми създаваш
ядовете вкъщи?
Ран Босилек

5 Съставете словосъчетания по картината, като използвате:

Първа група
съществителни имена
глаголи

Втора група
съществителни имена
прилагателни имена

Приятели
В гората
2 Отговори на въпросите. Какви изречения използва? Напиши ги.

Какъв празник има мама?
Кой я поздравява?
Какво є пожелава?
3 Колко са съобщителните изречения? Препиши
ги. По какво се различават второто и петото изречение от останалите?

Един ден заекът срещнал жабата.
– Къде, Жабке?
– Тръгнала съм на разходка.
– Добре си сторила.
– Знаеш ли какво, Зайо? Не е зле да се повеселим.
По Ран Босилек

6 Прочети текста. В кои изречения при четене
понижаваш тон и в кои повишаваш?

Вилицата лежеше върху масата и се сърдеше на
пръстите на Иванчовата ръка.
– Защо се пъхате в чинията? Ваша работа ли е
това?
– А на кого е работа?
– На мене. Аз ще вадя мръвките, аз ще ги слагам в
устата на Иванчо, а вие само ще ме държите.
– Защо?
– Защото не е нито прилично, нито хигиенично.
По Георги Караславов

От първото изречение извади и напиши три словосъчетания.
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8. Упражнение 4 в учебната тетрадка. Работят
самостоятелно. Обръща се внимание на правописа
на думите в лявото поле.
III. Заключителна част
1. Учителят прави оценка на работата.
2. За домашна работа – упражнение 4 и упражнение 6 в учебната тетрадка.

Изречение. Обобщение
1 Допиши изреченията.

схруска
тлъста
лапи

Хв_анала си lднъж Кума Лиса една
гъ*ска. Натиснала я с дle си
__________. Искала да я ______________.
___________

2 Постави знаците в края на изреченията. Подчертай въпросителните думи.

– Къде си тръгнал, братко Магаринчо
– Отивам в гората
– Какво там те носи
– Мечката ми трябва
– Че за какво, братко
– Искам да я видя
3 Препиши изречението, което е съставено само
от глаголи.

И в смях и закачки разходката мина. Ядохме, играхме, пяхме и се смяхме. И по късна вечер в града се
прибрахме.

Ран Босилек

4 Допълни изреченията с подходящи думи.

весел
пъстър
всички
детски
малък
хубав
забавен

● Децата обичат играта.
● Мразя книги без картинки.
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ТЕМА: Пряко и непряко
общуване
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да придобият умения за пряко и непряко общуване.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Учителят чете писмо от едно дете до друго.
Обсъждат съдържанието и информацията, която
то съдържа.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
Учителят обяснява на учениците, че ще учат за
начините за общуване. Обяснява какво е пряко и
непряко общуване.
2. При прякото общуване (директно, лице
в лице) участниците контактуват без посредник.
Свързва се с откровеност, точност и взаимно доверие
във взаимодействията. Използват се както езикови,
така и неезикови средства (жестове, мимики и др.).
3. При непрякото общуване е налице връзка

Може ли и така?

от разстояние, т.е. то се осъществява чрез даден
посредник. Такава роля играят: рисунки, книги,
писма, кореспонденция, публикации и др. Децата
сами дават примери.
4. Прочитат текста на упражнение 1 от учебника. Коментират се настроението, което се създава, и езикът на общуването. Изиграват по двойки
действията от стихотворението.
5. Продължават работата с упражнение 1 от
тетрадката. Оцветяват и самостоятелно записват
разговора между децата.
6. С упражнение 2 от учебника затвърдяват непрякото общуване. Четат текста, с който Пипи се представя. Няколко ученици разказват как ще отговорят
на Пипи. Всички записват отговорите си в тетрадката.
7. Работят по упражнение 2 от тетрадката.
III. Заключителна част
Учениците сами оценяват работата си, като
попълват едно от двете човечета – засмяното с
жълто, ако са се справили успешно, или намръщеното със зелено – ако се нуждаят от помощ.
В хода на урока може да се използва електронният продукт към учебника.

Пряко и непряко общуване

Пряко и непряко общуване

1 Как поздравяваш своите приятели и познати?

1 Оцвети рисунката.

Дай си дясната ръка!
Погледни ме.
Ха така!
Нека се сплетат чевръсти
твойте пръсти.
Сладко-сладко се засмей,
след това кажи:
– Здравей!
Иван Николов

Изиграйте по двойки описаните действия в стихотворението.
2 Пипи Дългото чорапче иска да се запознае с теб.
НЕПРЯКО
ОБЩУВАНЕ

Пряко
общуване

— З*драlй! Приятно ми w да d запознаем. Аз съм Пипи Дългото чорапs. О*бичам игриe и лудорииe. Тов*а са моиe
прияeли Томи и Аника. С тях игриe
са ldли и заб*авни.
Непряко
общуване

. Напиши разговора между децата.

—
—
—
—
2 Пипи Дългото чорапче иска да се запознае с теб.
Какво ще ѝ напишеш за себе си?

Какво ще отговориш на Пипи Дългото чорапче?
Представи є се. Разкажи є за себе си и за своите
приятели.
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ТЕМА: Общуване. Текст
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да разберат и осмислят значението на общуването и основните начини на общуване, както и видовете общуване. Да
придобият умения за създаване на текст и новите
правописни особености.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Може да се осъществи по няколко начина.
Учениците разказват случка от проведен излет.
Съставят разказ по картина. Устно описват есенна
картина. Учителят използва един от тези подходи,
за да постави темата.
II. Основна част
1. Обощване на темата.
2. Работа в учебника – упражнение 1 на с. 88.
Учениците подреждат изреченията в текст и достигат до изводите в карето. Едновременно с това

разглеждат информацията в лявото поле.
3. Изпълнение на упражнение 1 на с. 7 от учебната тетрадка № 1.
4. Работа по упражнение 2 от учебната тетрадка.
Затвърдяват се правописните особености на изреченията в текста.
5. При изпълнение на упражнение 4 от учебника се откриват грешките в писмения текст и се
отстраняват.
6. Обобщение. Учителят обобщава и систематизира чрез въпроси знанията за текст. Насочва
учениците да си помагат с лявото поле на учебника и тетрадката.
III. Заключителна част
1. Преценка с конкретни препоръки към учениците.
2. Домашна работа – упражнение 2 на с. 88 от
учебника. Учителят разяснява домашната работа на учениците, като ги насочва как да съставят
текст и да си помогнат с въпросите.

Общуване. Текст

Общуване. Текст
ТЕКСТ

|
ИЗРЕЧЕНИЯ,
СВЪРЗАНИ
ПО СМИСЪЛ

1 Подреди изреченията в текст. Картините ще
ти помогнат. Напиши текста.

Лили е болна. Лили оздравя. Тя плаче. Доктор Петрова є даде лекарство.

Текст
|
изречения,
свързани
по смисъл

1 Препиши текста, като подредиш правилно изреченията в него.

Петьо е ученик във втори клас. Сутрин става рано. Там има много приятели. Отива на училище с
автобус.

Текстът е съставен от изречения. Изреченията
са свързани по смисъл.

УСТЕН ТЕКСТ

2 Устно състави изречения по картината. Свържи ги по смисъл, за да образуват текст.

1. Къде са децата?
2. Какво правят децата в
басейна?

2 Колко изречения има в текста? Препиши го.

Главна буква
. (точка)

3. Какво правят другите
деца?

ПИСМЕН ТЕКСТ

рїден
рѓчен

Н Д .

3 Кирчо пише съчинение. Допуснал е грешки. Препиши текста правилно.

Аз съм руден в грат Русе. Той е построен край рика
дунав нашата къща е в центъра.
Текстът, който създаваме, когато говорим, е устен.
Текстът, който четем или пишем, е писмен.

88
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аз имам малко куче то се казва Чопър много е игрив обичам своето куче
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Приложение № 4

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ВТОРИ КЛАС

ТЕМА: На училище

Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да възприемат лиричната творба, за да си изградят представа за радостния момент – първия учебен ден; формиране
на умения за изразително изпълнение на стихотворението.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Провежда се беседа, с която се припомня първият учебен ден – на какво са се зарадвали, как са
се срещнали с приятелите, с учителя си.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Изпълнение на стихотворението от учителя.
2. Коментират за какво се говори в стихотворението.
3. Следва тих прочит от учениците. Работа в
тетрадката. Записват се заглавието на стихотворението и името на автора.
4. Прочита се първият куплет. Провежда се

беседа по следните въпроси: С кого се сбогуваме?
За какво съжалява героят? Кой е причината за
края на щастливите дни? Децата подкрепят отговорите си с четене на текста.
5. Прочита се вторият куплет. Беседа. За кого
училището е отворило врати? Защо не спира да
звъни звънчето?
6. Работа с упражнение 1 от тетрадката. Какво
е настроението в стихотворението?
7. Учениците отговарят на въпроса Как ти
посрещна първия учебен ден? Разказват за своите
преживявания.
8. Изпълнява се упражнение 2 в тетрадката.
Прочита се гатанката – отговаря се с какво е сравнено училището; какво става през лятото и какво –
през останалото време. Отговарят на въпроса Кои
думи от гатанката ти помагат да я отгатнеш?
9. Изразителен прочит на стихотворението.
III. Заключителна част
Учениците оценяват работата си. Обобщава се
наученото в часа.
В хода на урока може да се използва електронният продукт към учебника.
На училище (Петя Йорданова)

БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА
На училище

■ За кого училището
е отворило пак
врати?

Довиждане,
щастливо лято,
довиждане,
щастливи дни.
Едно звънче, добре познато,
днес за училище звъни.

■ Какво настроение
създава стихотворението?

На училиu
Eтя Йорданов*а

1 Кое изречение от стихотворението отговаря
на картината? Напиши го.

■ Как ти посрещна
първия учебен
ден? Разкажи.

Звъни, звънче,
със детски длани.
Звъни, звънче,
не спирай ти…
Училището рано-рано
отворило е пак врати.
Петя Йорданова

2 Нарисувай най-радостния за теб момент от
първия учебен ден.

Гатанка
Аз съм кошер с пъргави пчелици –
работливи, мънички умници.
Лятно време в мене всичко дреме,
а пък есен почва буйна песен.
Зиме, пролет в мен се дига шум –
малките пчелици сбират ум.
Що е то?
Лъчезар Станчев

■ Кои думи от гатанката ти помагат да я отгатнеш?

7
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ТЕМА: Най-хубавото. Народна
приказка
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Възприемане на текста на приказката от учениците. Осмисляне на съдържанието и поуката. Формиране на представи за героите
и обясняване на непознатите думи.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Беседа за това, което децата мислят, че е
най-хубаво на света. Изслушват се различни мнения и учителят поставя темата.
II. Основна част
1. Поставяне на темата. Записват се заглавието
и авторът в учебната тетрадка.
2. Първи прочит от учителя; артистично изпълнение и т.н. С подходящи въпроси се проверява
доколко са разбрали приказката. Например: Защо
детето не е могло да влезе в една стая? Защо
момиченцето плакало?
3. Втори прочит. Поставят се предварително
задачи и въпроси.
4. За определяне на епизодите: Кои са героите

в приказката? Каква била къщата на мъдреца?
Какво правело момиченцето? Защо не влизало
само в една от стаите? С помощта на учителя
се поставя заглавие на тази част. По същия начин
се работи по останалите моменти в приказката.
Разглеждат се снимките и се обясняват думите.
5. След втората част учениците си помагат с
работа върху упражнение 1 от учебната тетрадка.
6. Дейността върху последната част от приказката включва откриване на поуката, като прочитат
изреченията от текста, с които е изразена.
7. Речниковата работа (упражнение 2 в учебната тетрадка) помага на учениците да търсят при
отговори на въпросите синоними (не се споменава
терминът).
8. Дава се възможност на учениците да изразят свое становище. Например: Справедливи ли са
героите? Правилно ли постъпват? Защо приказката е озаглавена „Най-хубавото“?
9. Цялостен прочит и отговор на втория въпрос
от читанката (с. 10).
III. Заключителна част
1. Преценка от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 3 на с. 5 от
учебната тетрадка.
Най-хубавото (Народна приказка)

Най-хубавото

Най-хуб*ав*ото
Наро*дна

Имало едно време прочут
мъдрец. Той си имал едничко момиченце.
Хубава била къщата на мъдреца – висока, светла, с много стаи,
с цветна градина. Играело си малкото момиченце в градината,
тичало из хубавата къща, обикаляло всички стаи. Само в една
стая не влизало. Тя била винаги
заключена.
Един път момиченцето се помолило на мъдреца:
– Пусни ме, татко, да вляза в
заключената стая! Тя ще е найхубавата.
– Наистина – отвърнал бащата – там е заключено най-хубавото. Но ти си мъничка още за него.
Като пораснеш, ще го получиш и
ще му се радваш, докато си жива.
Расло девойчето, порасло.

1 Кой момент от приказката е илюстриран? Означи с .

✗

Мъдрецът и момичето разговарят.
Момичето получава златния ключ.
Хубавата къща на мъдреца.

Дал му мъдрецът златния ключ
от заключената стая. Припнало
то, отключило вратата. Но що
да види – хурка, вретено и разтворена книга. Нищо друго!
Отишло девойчето при
татко си и му рекло през сълзи:
– Ти ми казваше, татко, че в
заключената стая било най-хубавото, пък аз намерих там само
хурка, вретено и книга.
– Но това, дъще, е най-хубавото – рекъл мъдрецът. – Хурката и вретеното са трудът, а
книгата – учението. От тях
няма нищо по-хубаво на тоя
свят. Всичко добро е постигнато
с труд и знания.
Народна приказка

2 Свържи близките по значение думи.

прочут

отговорил

отвърнал

затичало

припнало

известен

3 Оцвети скритата картина.

1 зелено
2 жълто

■ Кои са героите в приказката?
■ Защо момичето трябвало да
порасне, а след това да влезе
в заключената стая?
10
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ТЕМА: НАй-хубавото. Народна
приказка. Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Учениците да четат изразително
приказката, като осмислят по-добре съдържанието на текста. Да четат подборно, като откриват за
кои картини се отнасят изреченията от приказката.
Да откриват верните отговори в тестови задачи.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. На дъската са наредени книжки с приказки.
2. Друг вариант – илюстрации от приказки.
3. Беседа във връзка с темата.
II. Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Припомняне на съдържанието на приказката.
Предварително поставените задачи подтикват към
активизиране на емоционалната нагласа на учениците, за да могат чрез начина на четене да постигнат изразителност.
3. Примерни въпроси: Защо харесвате къщата на мъдреца? Покажете с начина на четене,
че къщата ви харесва. За какво разговарят детето и мъдрецът? Правилно ли е отговорил той на
детето? Защо? Въпросите се допълват чрез отговора на първия въпрос от текста. Какво обяснил
мъдрецът на детето? Защо няма нищо по-хубаво
от нещата в стаята? Отговарят на втория тестови въпрос. Четене на епизодите.
4. Работа с илюстрациите. Едновременно със
съотнасяне на изреченията към илюстрациите се
постига и изразително четене.
5. Приказката се чете по роли. Учениците се

поставят на мястото на героите. Обсъждат представянето си.
6. В зависимост от времето, което остава, може
да се разиграе приказката чрез преразказване.
III. Заключителна част
1. Преценка и самопреценка.
2. За домашна работа учителят предлага да
нарисуват любим момент или любим герой от
приказката.

УПРАЖНЕНИЕ
■ Защо една стая
била заключена?
● Стаята била
на мъдреца.
● Стаята била
най-хубавата.
● В нея било заключено найхубавото.

■ Защо хурката,
вретеното и
книгата са
най-хубавото
нещо?
● Те са направени от злато.
● Това са трудът и учението.
● Това са интересни и скъпи
играчки.
■ Разкажи приказката.

,

Открий кои изречения от приказката към
коя картина се отнасят. Прочети ги.
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ТЕМА: Нарисуваният град
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока:
Формиране на умения за прочит на стихотворение; умения за възприемане на творбата; умения
за изразителен прочит.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Беседа – за града, кой живее в него, какво друго
има там. Децата разказват. Може да се представят
и други книги от същия автор.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Прочит от учителя с въпрос към децата Кой
създава нарисувания град? Прочит от учениците.
Обясняване на непознатите думи „снова“ и др.,
които не са ясни на учениците.
3. Работа в тетрадката. Записват се заглавието
на творбата и името на автора. Прочит на първия

куплет. Учениците отговарят на въпросите: Къде
става случката? Кой рисува? Какво са направили децата? Отговорите се подкрепят с прочит на
думи и изрази от текста.
4. Прочит на втория куплет – Кой какво е нарисувал? Прочит от децата. Кой липсва? Какво предлага Веско?
5. Прочит на третия куплет. Въпроси: Какво
са направили децата? На какво прилича нарисуваният град (на истински)? Отговор с прочит от
текста.
6. Прочит на последния куплет. Отговор на
въпроса Как замръква градът? Учениците разказват как си представят живота в нарисувания град.
Работа върху упражнение 1 от тетрадката.
III. Заключителна част
Учителят обобщава наученото в часа. Прочита
се цялото стихотворение. Прави се оценка на
работата.
В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.

Нарисуваният град (Леда Милева)

Нарисуваният град
Тихо е. Над листовете бели
двадесет деца са се навели
и рисуват с моливчета цветни,
нови.
Ето – двадесет картинки
са готови.

Те ще живеят в този хубав град.
И точно както Веско рече,
направи всеки по едно човече.
Да има кой да полива градинките
на картинките
и с тънки клечки
да пали нарисуваните печки,
коминчето да пуши по цял ден
над покрива червен.

Я да видим какво са нарисували
децата!
Ани е нарисувала къща.
Борко е нарисувал къща.
Гошо – къща.
Веско – къща.
Двайсет къщи –
все едни и същи.
Цял нарисуван град!
А няма хора –
ни в къщичките, ни по двора.
Кой ще живее тук?

Сега из нарисувания град,
по нарисувания път
човечета от пластилин сноват.
А вечер всяко у дома се връща
и спи спокойно
в нарисуваната къща.

Децата се замислиха.
Така не може.

■ Как си представяш живота в нарисувания град?

Нарисув*аният град
Л
М

● Борко
● Ани
● човече от
пластилин

1 Кой спи спокойно в нарисуваната къщичка? Избери верния отговор и напиши.

2 Свържи думите в изречение.
Напиши го.

Леда Милевa

снова – ходя насам-натам

Най-после Веско скочи
и предложи:
– Я да направим всички до един
човечета от пластилин!

14
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ТЕМА: Нарисуваният град.
Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Умения за разбиране и анализиране на текста. Затвърдяване на техниката на четене; изразително четене.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Актуализиране на знанията от предишния час с
прочит на цялото стихотворение.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Цялостен прочит от учениците – припомняне
на съдържанието.
3. Разглеждат се 4 илюстрации към текста.
Изпълнява се първата задача под илюстрациите.

Към всяка илюстрация трябва да се изберат подходящи изречения и да се прочетат от децата.
4. Провежда се беседа за това какво още може
да се нарисува в града. Учениците разказват.
5. Работа с упражнение 2 от тетрадката по
четене.
6. Цялостен прочит. Какво е настроението в
стихотворението?
7. Учениците разказват как ще изглежда в блокчетата техният нарисуван град.
8. Изразителен прочит на произведението от
учителя и от учениците.
III. Заключителна част
Учителят обобщава наученото в урока. Децата
правят самооценка на работата си – усмихнатото човече с жълто, ако одобряват работата си, и
намръщеното човече със зелено, ако се нуждаят
от помощ.

Нарисуваният град (Леда Милева)

УПРАЖНЕНИЕ

Нарисув*аният град
Л
М

● Борко
● Ани
● човече от
пластилин

1 Кой спи спокойно в нарисуваната къщичка? Избери верния отговор и напиши.

2 Свържи думите в изречение.
Напиши го.

■ Към всяка илюстрация избери подходящи
изречения от текста. Прочети ги.
■ Какво още могат да нарисуват децата?
15

■ Разкажи как ще изглежда нарисуваният град в твоето
блокче.
7
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ТЕМА: Художници.
Ана Александрова
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока:
Учениците да възприемат лиричната творба, за
да си изградят представа за красотата на картината, нарисувана от поетесата. Формиране на умение
за изразително изпълнение на стихотворението.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Подготовката за въприемане на стихотворението може да се направи по няколко начина:
наблюдение на гората през есента; разглеждане
на рисунки и картини на есенна гора; слушане и
пеене на песни за есента.
2. Беседата във връзка с един от примерните
варианти е насочена към красотата, която носи
есента с чудните багри в природата.
II. Основна част
1. Поставяне на темата.

2. Изпълнение на стихотворението от учителя.
Кой „говори“ в стихотворението?
3. Тих прочит от учениците със задача да открият кои са художниците.
4. Работа в учебната тетрадка. Записват заглавието на стихотворението и името на автора.
5. Работа върху текста. Прочитат се първите два куплета от стихотворението от ученици.
Провежда се беседа по следните въпроси: Какво
пита героят в първия куплет? Защо градината
прилича на картина? Кои думи показват, че листата са оцветени с различни цветове? Обясняват
се думите „нашари“, „изписа“, „пъстролиста“.
Кои от тях са близки по значение? С коя дума
поетесата изразява учудването си при вида на
чудната картина? Прочетете обяснението на
думата „слиса“ в читанката. Съставете изречение с тази дума. Опишете как си представяте градината. Прочетете въпроса, с който
започва вторият куплет. Към кого е отправен?
Защо? Прочетете следващия въпрос от втория
куплет, за да отговорите за какво пита детето. Обяснете израза „пъстри багри от дъгата“.

Художници (Ана Александрова)

ЧУДЕСА ОТКРИВАМЕ ВЪВ ВСЕКИ СЕЗОН

Художници
А А

Художници
Кой поиска да ни слиса
и нашари, и изписа
пъстролистата градина
като истинска картина?

– Чисто злато липсва там!
Лъч – помощник ще ти дам,
а портрета си чудесен
наречи: ХУДОЖНИК – ЕСЕН!

Хей, художнико, къде си?
Подскажи ми как размеси
пъстри багри от дъгата
с тая пламнала позлата.

1 Кои са художниците от стихотворението?

слънцето

Ана Александрова

слисам – смайвам, учудвам
пъстролиста – с цветни, шарени листа
багри – цветове

Грабвам молив и боички:
ето – моите ръчички,
ето – блока нов и чист,
ето – първия му лист!

×

есента
облакът
детето

■ Кои са художниците от стихотворението?

И размесвам вдъхновено
жълто, мораво, червено…
Ала нещо не достига!
Слънчо весело ми смига:

■ Как детето ще нарече картината?
■ Кой му помага?
■ Разкажи как си представяш
есенната картина, която е
нарисувало детето.
2 Допиши редовете от текста към картината.

Чисто злато липсв*а
наhчи
22
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Прочита се обяснението на думата „багри“. Как си
представяте картината с „пламнала позлата“?
Кои цветове преобладават в нея? Какво настроение предизвиква картината? Прочетете следващите куплети.
6. Ученик прочита трите куплета. Какво прави
детето? Коя дума показва, че е малко дете?
(ръчички). Какво размесва то? Защо? Защо е вдъх
новено? С какво настроение се заема с боите?
Кой подсказва на детето кой цвят липсва? С коя
дума е заменен цълтият цвят? (злато). Защо?
Кой помага на детето да постави жълтия цвят в

картината? Прочетете думите на Слънчо. Какъв
съвет дава той на детето? Защо? Защо думата
Слънчо е написана с главна буква?
7. Учителят предлага на учениците да прочетат
тихо стихотворението, за да могат при прочита на
глас да предадат настроението в него.
III. Заключителна част
Преценка за участието в работата.
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ТЕМА: Стар Димо. Народна песен
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да въприемат съдържанието на песента. Да осмислят какво означава
терминът „народна приказка“. Да разпознават народните песни.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Може да се проведе беседа за хайдутите.
2. Слуша се народна песен за хайдутите.
3. Беседва се по картина за хайдутите.
II. Основна част
1. Обявява се темата. Заглавието се записва в
учебната тетрадка по четене.
2. Изразително изпълнение на песента. Кои са
героите в народната песен?
3. Прочит от учениците. Работа върху текста.
Прочетете началото на песента и опишете
какъв си представяте стар Димо. С какви думи

се обръща стар Димо към гората? За какво му
напомня тя? С кои думи се обръща славейчето
към Димо? Защо нарича гората „майка хубава“?
4. Изпълняват упражнение 1 в учебната
тетрадка на с. 17. Прочит на песента. Какво е
правил Димо в гората? Каква е гората за стар
Димо?
5. Изпълнение на последната задача на с. 34.
Учениците откриват думите, които се повтарят.
Учителят допълва отговорите.
6. Изпълняват упражнение 2 от учебната
тетрадка.
7. Разглеждат къта на малкия читател. Запознават
се с особеностите на народната песен и различното
от стихотворението.
III. Заключителна част
1. Преценка на работата в урока. Самооценка
на учениците.
2. Домашна работа – учебна тетрадка по четене
– упражнения 3 и 4, на с. 17.

Стар Димо (Народна песен)

?

Стар Димо

Стар Димо
Н
п

1 На кой герой са тези думи?

Стар Димо на двори седеше,
на двори под бял трендафил,
към гората гледаше
и на гората думаше:
– Горо льо, горо зелена!
Знаеш ли, горо, помниш ли,
низ тебе, горо, кога ходех
със триста отбор юнаци!
На трендафила славейче,
славейче пее, говори:
– Стар Димо, стара войводо,
да би гората думала,
не би я пасли овчари,
не би я секли дървари,
не би тя крила хайдути.
Гората – майка хубава,
скрие ли се в нея хайдутин,
никому нищо на казва.

Гората – майка хубава,
скрий ли се в нея хайдутин,
никому нищо не казва.

2 По какво позна, че „Стар Димо“ е народна песен?

Има повторение.

×

Има изброяване.
Има повече герои.
3 Открий в песента три повторения и ги препиши?

Народна песен

низ тебе – из тебе

Кът на малкия читател

■ Кой отговаря на
Димо?

● Народните песни са създадени от народни певци.

■ Защо гората е майка хубава за хайдутите?

● В народните песни се използват много
повторения, изброявания, прилагателни
имена.

Открий в текста
думите, които се
повтарят.

● Хората са пеели народните песни и когато са се трудели, и когато са празнували.

,

34
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4 Знаеш ли имената на други хайдути? Напиши
ги.

17

ТЕМА: Рада войвода. Народна
песен
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Учениците да възприемат съдържанието на народната песен, да почувстват
красотата на речта в нея и възхищение от решителността на Рада.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Рецитиране (прочит) на песента „Стар Димо“
и беседа върху нея.
2. Беседа за моми хайдути и войводи.
3. Слушане на народни песни. Беседата във
връзка с един от тези похвати е насочена към
обосновано поставяне на темата.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Изразително изпълнение на народната песен
от учителя. Кой е героят в народната песен?
3. Тих прочит от учениците със задача да открият защо се е провикнала Рада?
4. Работа върху текста. Учениците прочитат

УПРАЖНЕНИЕ
Рада войвода
Излязла е бяла Рада
на планина, на ройнина,
та побила три байрака:
първи зелен, втори червен,
а пък трети бяло сукно,
бяло сукно гълъбово.
Провикна се до три пъти –
събрала е триста души,
триста души отбор момци,
отбор момци, все юнаци.
Народна песен

ройнина – бистрота, чистота
сукно – мек вълнен плат

байрак – знаме

Обичам, мамо
Обичам, мамо, обичам
в гора зелена да ходя,
отбор юнаци да водя
на Ирин-Пирин планина,
на хайдушката равнина.
Там да си байрак забием
до студен бистър кладенец.

първата част на песента (забиването на „три байрака“). Провежда се беседа по следните примерни въпроси: Кой е излязъл в планината? Защо за
Рада народният певец казва, че е бяла? Учителят
пояснява, че бялото е символ на чистота, искреност и красота. Къде е излязла Рада? Обяснява
думата „ройнина“. Значението ѝ учениците прочитат в учебника. Какви байраци забива Рада?
Защо са три? Учителят пояснява любимите числа
в народното творчество (3, 7, 9 и т.н.), след като
разкрие символа на бялото, зеленото и червеното и връзката му с българското знаме. След като
Рада сама излиза в планината и забива знамето,
каква е тя? (смела, решителна). Какво е направила Рада на планината? Прочетете, за да отговорите на въпроса със стихове от песента. Защо
се повтаря колко са момците? (за да се покаже
колко много са те). Кои думи още се повтарят?
Намерете ги в песента. Учителят изяснява ролята на повторенията като похват в народните песни.
С коя друга дума са наречени момците? (юнаци).
Защо са наречени така? (Те са смели, силни, решителни.) Прочетете цялата песен. Открийте по
какво си приличат момците и Рада. Учениците
обосновават отговорите си.
5. Учителят предлага да прочетат песента
„Обичам, мамо“. Кои думи от песента „Рада войвода“ се повтарят и в тази песен? (отбор юнаци,
байрак, планина). Защо? Учителят допълва отговора на учениците. Показва портрети на хайдути
(напр. Филип Тотю, Хаджи Димитър, Панайот
Хитов, Стефан Караджа или на някои други).
Съобщава имена на жени хайдути.
III. Заключителна част
1. Учениците прочитат двете народни песни.
Отговарят на въпросите.
2. Как си представяте Рада? А момците?
Какво у хайдутите ви харесва?
3. Прочит от учителя.

Народна песен
,

По какво си приличат
двете песни?

■ Открий повторенията и
изброяванията в песните.
Панайот Хитов

Ильо войвода

■ Знаеш ли имената на
други хайдути?

35
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ТЕМА: Приказка. Елисавета
Багряна
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да възприемат тек
ста на стихотворението и да почувстват радостта
и веселото настроение, което носи празникът. Да
осмислят композиционната особеност в творбата
– разказът на бабата, да допълнят знанията си за
Ел. Багряна.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Извършва се по няколко начина. Подходяща
за празника песен. Разкази от децата как празнуват
Коледа. Рецитиране на стихотворение със същата
тематика.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Записване в учебната
тетрадка по четене.
2. Изразително рецитиране на стихотворението. Кой разказва за празника? Кога става това?
3. Разглеждане на творбата за вникване в подтекста.
a. Учениците четат първия куплет със задача

Приказка (Елисавета Багряна)

Приказка
Снежна вечер срещу празник.
Баба приказка разказва:

Е

– Там, от севера далечен,
в бял кожух облечен,
два елена хвърковати
впрегнал той в шейната,
кош играчки натоварил
и насам подкарал.
Днеска-утре ще пристигне,
няма шум да вдигне.

2 Дорисувай коледната елха и оцвети рисунката.
3 Какви подаръци желаеш да получиш за Коледа?
Напиши.

Елисавета Багряна

,

Приказка
Б

1 Кои стихове са илюстрирани на картината?
Препиши ги.

Само златните звънчета
с трепетни гласчета
посред нощ и сняг, и вихър
ще прозвъннат тихо.
Той над всеки дом ще мине,
всекиму в комина
дар ще пусне и нататък
ще лети с шейната…
Нийде лампа да не светне,
всички мирно спете –
ще го видите насъне,
щом звънчето звънне.

нийде – никъде

да разкажат как си представят това, което бабата
разказва. Примерни въпроси: Кой е тръгнал от
север? Прочетете изречението, което го описва.
Как изглеждат елените? За кого са играчките?
Защо няма да вдигне шум?
б. Учителят предлага на учениците да прочетат
тази част от стихотворението така, че слушателят
да си представи картината и да изпита радостното
очакване.
в. Четат втори куплет. Примерни въпроси: Как
ще прозвънят звънчетата? Защо? Първите четири
реда каква картина рисуват? Прочетете и я нарисувайте с думи. Коя дума показва,че той много бърза?
Четене на последните четири стиха. Обясняват се
непознатите думи. Разглеждат и изпълняват упражнение 1 от учебната тетрадка по четене.
4. Цялостен прочит със задача да се покажат
оживлението и радостта, които носи празникът.
5. Работа върху първо и второ упражнение.
6. Разглеждат снимката на Елисавета Багряна.
Учителят разказва за творчеството ѝ.
III. Заключителна част
1. Преценка на работата.
2. Домашна работа – упражнения 3 и 4 от учебната тетрадка по четене.

насъне – насън

Какво друго заглавие е подходящо за стихотворението?
● Коледна приказка
● Вечерна приказка
● Весело пътуване

■ Досещаш ли се кой ще пристигне от „севера
далечен“?
■ Разкажи какво си представяш, когато четеш приказката.
42
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Елисавета Багряна
20

ТЕМА: Приказка. Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Учениците да четат изразително
стихотворението, вниквайки в подтекста. Отново да съпреживеят радостното настроение, което
създава приказката на бабата. Свързване на текста
с илюстрацията. Запознаване с други стихотворения на Ел. Багряна.

УПРАЖНЕНИЕ

,

Открий и прочети най-подходящите изречения към всяка от илюстрациите.

■ Какво настроение създава у децата приказката на бабата?
■ Защо Дядо Коледа ще мине над всеки дом?

■ Кои думи в стихотворението на
Елисавета Багряна
ти помагат да познаеш кой е героят
в бабината приказка? Прочети ги.

Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Работа върху домашната работа. Учениците
преценяват украсата на елхата, която са дорисували в тетрадките си. Прочитат своите желания за
подаръци, които са записали в тетрадките си.
II. Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Припомняне на стихотворението. След прочитане от няколко ученици се прави преценка на
изпълнението.
3. Учителят пуска запис на коледни песни.
4. Разглеждане илюстрациите на с. 43 в учебника. Учениците прочитат изразително най-подходящите стихове към всяка илюстрация.
5. Работа върху въпроса как са познали кой е
героят в приказката, след като в нея не се споменава името му.
6. Отговори на последните два въпроса от с. 43
в читанката.
7. Учителят разказва за творчеството за деца на
Елисавета Багряна. Прочита избрани нейни стихотворения. Проверява как учениците възприемат
стихотворенията, защо им харесват.
III. Заключителна част
1. Учениците сами правят преценка на участието си в урока.
2. Домашна работа – да потърсят стихове от
Елисавета Багряна.

43
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ТЕМА: Бъдни вечер. Константин
Константинов
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Усвояване на съдържанието на
разказа. Съпреживяване на настроението и чувството на героите в творбата.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Може да се направи връзка с „Приказка“ от
Елисавета Багряна. Да се изпее подходяща песен.
Разкази от учениците как празнуват Бъдни вечер.
II. Основна част
1. Поставяне на темата. Записване на автора и
заглавието в учебната тетрадка.
2. Прочит на разказа. Кого очаква Ванката?
3. Работа с текста. Като прочетете първите две
изречения, каква представа добивате за селото?
Каква картина бихте нарисували? Прочитат текст
до втория абзац с предварително поставени зада-

чи. Защо Ванката не може да заспи? Изпълняват
упражнение 1 на с. 21 от учебната тетрадка. Какво
ще направи той? Изпълняват упражнение 2 от
учебната тетрадка (самостоятелно).
4. Прочитат още веднъж тази част със задача да
поставят заглавие.
5. Четат следващата част – до края на песента. Задачата е: Какво вижда Ванката в стаята?
Прочетете изреченията, с които да отговорите на въпроса. Какво бихте нарисували? Каква е
песента на ангелчетата? Заглавие.
6. Четене на последната част. Защо викат
Ванката? Какво вижда той? Заглавие.
Изпълняване упражнение 4 в учебната тетрадка.
7. Цялостен прочит. Отговор на въпроса от
читанката. Защо за разказа е избрано това заглавие?
III. Заключителна част
1. Преценка и самопреценка на работата.
2. Домашна работа – упражнение 3 от тетрадката.

Бъдни вечер (Константин Константинов)

К

Бъ_дни lsр
К

1 Кого очаква Ванката? Отбележи.

Снежко

Дядо Коледа

2 Какво ще направи Ванката?

Той u d пhстори
Бъдни вечер
Цял ден снегът валя, валя. Вечерта къщите бяха с високи бели
калпаци. Ванката не може да заспи и се обръща в леглото. Утре е
Рождество Христово. Той знае, че
през тая нощ Дядо Коледа донася
цял кош подаръци и ги окача на елхите. Но той не може да разбере
кога идва Дядо Коледа. Сега реши
да чака цяла нощ и да узнае. Вкъщи
е тихо. Катето вече заспа. Той ще
се престори, че спи, и ще издебне
Дядо Коледа.
В ъгъла на масата се мъдри елхата. Тик-так, тик-так – цъка
стенният часовник. Изведнъж
от месеца се протяга една тъничка светла жица, влиза през
прозореца и спира при масата,
дето е елхата. И какво чудно нещо! Там стои малка ясла. В яслата
малко момченце. То грее цяло като звезда. По светлата жица се

спуснаха няколко малки восъчни
ангелчета и кацнаха по клонките
на елхата. Ваньо гледа и не може
да разбере.
Ангелчетата се залюляват и
запяват тихо-тихо:
Ти задряма снощи –
ний те надхитрихме!
Ванка, спиш ли още?
Виж как те дарихме!
– Ваньо, спиш ли още? – извика
някой силно. – Хайде, ставай! Камбаните бият, коледарите пеят.
Ваньо отвори очи. В ъгъла блестеше коледната елха и го гледаше с усмивка.
По Константин Константинов

4 Какво вижда Ванката, когато се сьбужда?

В ъгъла бfсet

■ Ваньо видял ли е Дядо Коледа?
44
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3 Какво сънува Ванката? Нарисувай.

21

гости

ТЕМА: Бъдни вечер. Константин
Константинов. Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Да научат повече за писателя.
Учениците да се „потопят“ в приказната атмосфера на коледната нощ и да преживеят веселото настроение, радостните емоции в очакване на празника. Да четат изразително и да рисуват с думи
картините.

УПРАЖНЕНИЕ
,

■ Открий в текста кой момент е нарисуван.
Прочети.

■ Каква песен пеят ангелчетата на Ваньо?

Защо Ванката НЕ
може да заспи?
● Защото е гладен.
● Защото чака
да види Дядо
Коледа.
Защото
Кате●
то му пречи.

Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Разглеждат се няколко от рисунките за
домашна работа. Учениците мотивират избора си.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Какво настроение има
Ванката в коледната нощ? Чрез четенето си да
предадат това настроение и голямата радост на
очакването. Как ангелчетата влизат? Кое е малкото дете? Как изглежда? Как се е почувствал
Ванката? Щастлив ли е? Учителят прави преценка на отговорите на учениците.
2. Работа в учебната тетрадка с. 45. Първите
два въпроса се съотнасят с текста. Третият
въпрос активизира учениците и те дават интересни, забавни отговори. (Защо елхата се усмихва на Ванката)? Решаването на тестовата задача
предизвиква интерес и оживление.
3. Учителят предлага да преразкажат текста,
като всеки си избере част от разказа. Учителят
помага при избора. Учениците разказват, като се
стремят да покажат радостта и необикновената
картина в съня на Ванката. Учителят им предлага
да разказват или четат любим момент от творбата.
4. Учителят показва книга от К. Константинов.
Разглеждат я.
III. Заключителна част
Преценка и самопреценка на работата.

■ Защо елхата се усмихва на Ваньо?
45
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ТЕМА: Пътници и мечка. Езоп
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Възприемане на съдържанието
на баснята. Чрез разнообразни методически похвати и форми да се съдейства за обогатяване на
речника на учениците и усъвършенстване на четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Урокът може да започне с детска песен за
приятелството.
2. Учителят разговаря с учениците: имат ли
приятели, какво обичат да правят заедно, защо
смятат, че са им приятелите, защо ги наричат
„приятели“.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Първи прочит (от учителя) за цялостно възприемане на творбата.
3. Работа в учебната тетрадка. записване на
заглавието на баснята и името на автора ѝ.
4. Прочит от учениците с цел да открият героите.
5. Беседа. Къде се развива случката? Кои са
участниците? Кой е изненадал двамата мъже?
6. Прочитат какво са направили единият и другият мъж. Коментират поведението на двамата.
Кой от двамата се е озовал в по-голяма опасност? Защо?
7. Учениците прочитат думите, с които се описва поведението на мъжа, който лежи на земята.
Какво изпитва в момента? На дъската: желание
да е на дървото; страх; спокойствие; надежда да
се спаси.
8. Учителят предлага на учениците да се поставят на мястото на мъжа и устно да опишат какво
се случва.
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9. Работа върху упражнения 1 и 2 в учебната
тетрадка.
10. Четат думите на единия герой. Обясняват
ги. Коментират отношението на другарите си към
двамата герои.
11. Цялостен прочит със задача да открият с
какво завършва баснята. Четат само тези думи.
Разбират, че басните завършват с извод.
12. Цялостен прочит със задача да изразят
отношението си към двамата герои.
III. Заключителна част
Учителят се връща към разговора в началото
на урока. Децата преценяват имат ли и те такива
„приятели“. Избират подходяща пословица.

НА КАКВО НИ УЧАТ БАСНИТЕ
Пътници и мечка
Двама приятели вървели заедно. Но изпречила им се мечка. Единият успял да се покачи
на едно дърво и там се скрил. Другият в момента, когато да бъде уловен, паднал на земята и се престорил на умрял. Мечката доближила муцуната си до него и го задушила. Той задържал дъха си – нали казват, че животното
не се доближава до труп.
Когато мечката се отдалечила, приятелят слязъл от дървото и го запитал какво му
е прошепнала на ухото мечката. А той отговорил:
– В бъдеще недей тръгва на път с приятели, които при опасност те изоставят.
Баснята говори, че истинските приятели
се познават в бедите.
Езоп
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■ Кои са героите на
баснята?
■ Как постъпили
двамата приятели, когато срещнали мечката?
■ За какво говори баснята? Прочети
от текста.

ТЕМА: Вълк и щърк
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Възприемане на съдържанието на
баснята чрез разнообразни методически похвати. Да
се съдейства за обогатяване на речника на учениците и усъвършенстване на четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
На дъската са наредени книги с басни от различни автори. Разглеждат се. Учителят насочва
към това кои са героите и какви са техните постъпки (за тези басни, които познават).
II. Основна част
1. Първи прочит от учителя за цялостно възприемане на творбата. Обясняване на непознатите думи. Работа в учебната тетрадка. Записване
на заглавието на баснята и името на автора ѝ.
Няколко думи за него.
2. Прочит от учениците с поставена цел да

Вълк и щърк

■ Защо вълкът се задавил?

Как алчно всеки вълк яде!
Веднъж един се чак забрави,
беля голяма си направи –
насмалко щеше да умре.
Заседнала бе кост в гръкляна,
та той дори без глас остана.
Случайно мина щърк оттам.
Вълкът замаха му: „Насам!“
С клюна щъркът сръчно бръкна
и мигом кокала измъкна.
А после според правилата
поиска за труда отплата.
„Как смееш? Ти се подиграваш!
Защо въздишаш за награди,
щом шията си жив извади?
Веднага да си заминаваш!
Прощавам ти сега, глупак!
Горко ти, срещнем ли се пак!“

■ Как щъркелът му
помогнал?
■ Как се е отнесъл
вълкът към
щърка?

открият героите. Беседа – Между кои е случката?
Кой е алчен? Защо вълкът се е задавил? Прочита
се какво е направил вълкът и коментират. Кой му
е помогнал и как?
3. Прочит. Как се е отнесъл вълкът към щърка?
Разказва се.
4. Работа с упражнение 1 от тетрадката.
Учителката насочва вниманието на учениците
към рубриката „Кът на малкия читател“. Четат се
основните моменти, които са характерни за басните, и се коментират. Доказват се с постъпките
на героите от баснята. Следва цялостен прочит на
баснята.
III. Заключителна част
Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.

Вълк и щърк (Жан дьо Лафонтен)

Вълк и щърк
Ж д Л

1 Какъв е вълкът и какъв е щъркът? Избери и напиши.

● лаком
● доброжелателен

● сръчен
● неблагодарен

Вълкът w
Щъркът w
2 Препиши от текста изреченията, които показват, че вълкът е неблагодарен.

Жан дьо Лафонтен

– З*ащо въздишаш

алчен – лаком, ненаситен
сръчен – умен, ловък

Кът на малкия читател
● Басните приличат на приказките, но са много по-кратки.
● Героите най-често са животни. Показват човешки
постъпки и недостатъци.

3 Защо щъркът не може да бъде приятел с вълка?
Напиши.

● Басните обикновено се състоят от две части:
разказ на случката
поука от случката
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ТЕМА: Вълк и щърк.Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Да се осмислят, затвърдят и разширят знанията на учениците за характерните особености на баснята; умения за драматизация.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Прочит на баснята за припомняне на съдържанието, героите и техните постъпки.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Разглеждане на картините и отговор на въпросите под картините. Учениците четат и разказват.
Сравняват се постъпките на героите с това, което
е написано в къта, и отговарят ли на човешки
постъпки.

УПРАЖНЕНИЕ

■ Какъв е вълкът?
Помогни си
с дадените думи.

3. Работа с упражнението в дясното поле.
Учениците правят характеристика на вълка.
Работата продължава с упражнение 2 и упражнение 3 от тетрадката по четене.
4. Цялостен прочит от учениците. Изиграване на
случката от баснята. Прави се проверка на изпълненото.
III. Заключителна част
Самооценка – попълване на едно от двете човечета – засмяното с жълто, ако са се справили успешно, или намръщеното със зелено – ако се нуждаят
от помощ.
В хода на урока учителят може да използва електронния продукт към учебника.

Вълк и щърк (Жан дьо Лафонтен)

Вълк и щърк
Ж д Л

1 Какъв е вълкът и какъв е щъркът? Избери и напиши.

● лаком
● доброжелателен

● лаком

● сръчен
● неблагодарен

Вълкът w
Щъркът w
2 Препиши от текста изреченията, които показват, че вълкът е неблагодарен.

– З*ащо въздишаш
■ Коя картина показва, че вълкът е в беда?
Прочети в баснята.

● неблагодарен

■ Коя картина изобразява добрината, която
щъркът прави на вълка? Разкажи.
■ Какъв е щъркът?
● скромен
● услужлив

3 Защо щъркът не може да бъде приятел с вълка?
Напиши.

● добър
● нахален

■ В коя картина вълкът изразява своята неблагодарност към вълка? Разкажи.
■ Изиграйте случката от баснята.
57
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● щедър
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ТЕМА: Човекът, който ни
събуждаше. Георги Мишев.
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Възприемане на текста до степен на съпреживяване на настроението на героите.
Вникване в светоусещането на участниците в разказа. Да осмислят преносното значение на заглавието.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Може да се осъществи по няколко начина. Слушане или пеене на подходяща песен.
Разглеждане на картини от родината. Беседа за
България. Прочит на подходящ разказ или стихот
ворение.
II. Основна част
Кой ви помага да опознаете родината?
1. Обявяване на темата. Учениците записват
заглавието и автора в тетрадката.
2. Художествен прочит. Къде става случката?

Човекът, който ни събуждаше (Георги Мишев)

Човекът, който ни събуждаше
Колко е добър учителят Илия!
Винаги ще те похвали, ще те насърчи. И всичко знае! Почти като
моята майка...
Настъпва вторият час, сега
пишем. Вън е зима, но тук е топло. И очичките ни се затварят.
Доспива ни се внезапно.
– Хей, горе главите! – вика учителят Илия. – Кой там клюма?
Не се предавайте! Трябва да сте
будни!...
После вади полираната цигулка и дръпва лъка по струните
ѝ. Ние ококорваме очи и запяваме
след него.
Пеем за зората, която ни е огряла първи път. За земята между
бели Дунав и Марица, що най лю`бим на света. Земята, пълна с
добрини.
Пеем и зелената карта, окачена отсреща, започва да трепти
пред погледите ни. И не можем да

Кои са участниците? Кой разказва?
3. Четене с анализ на текста.
а. Четат първия абзац. Какво чувство се изразява чрез първото изречение? С кого е сравнен учителят? Защо?
б. Втори, трети и четвърти абзац с предварително поставени задачи. Как се чувстват децата? Кой ги ободрява? Как?
в. Какво се разказва в песента? За коя земя
пеят? Изясняване на непознати думи. Каква картина виждат, докато пеят? Прочетете изреченията, с които се описва картината. Обясняват
се думите. Кой събужда децата да видят света?
Учителят изяснява преносното значение на думите „да видим света“, „събуждане“.
г. Работа в учебната тетрадка – упражнения 1 и
2. Изяснява се упражнение 3 в учебната тетрадка.
4. Урокът завършва с прочит.
III. Заключителна част
1. Преценка на участието в урока.
2. Домашна работа – илюстрация към текста.

разберем сънуваме ли, или виждаме как шуми и се вълнува голямата река, как се люлеят високите треви на равнините, как
ехото от гласчетата ни отеква
по белите чуки на Балкана... виждаме как зад нашето село се показват други села, други градове,
други държави... колко голям бил
светът!
Как ли щяхме да го видим, ако
не беше ни събудил учителят?
Георги Мишев

най лю`бим – най обичаме
отеква – кънти
чука – каменен връх
■ По какъв начин учителят помага на децата да видят колко
е голям светът?

Чоlкът, който ни съ_буждаt
Г
М
1 Допиши изреченията.

Eем за jмята, що най
лю_бим
Hмята, пълна с
Виждаa как зад наtто
dло
Колко голям бил
2 Свържи думите, които са близки по значение.

голям

любя

обичам

огромен

държава

страна

3 С коя дума се назовават двата предмета?
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ТЕМА: Човекът, който ни
събуждаше. Георги Мишев.
Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Учениците да формират представи за времето, за което се говори в разказа. Какво от родината си представят, докато пеят песента.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Преглед на домашната работа.
2. Показват рисунките и разказват какво са нарисували. Прави се преценка.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа с текста. Четат началото. Учениците
разказват какъв е учителят Илия и защо детето го
сравнява с майка си. Всичко това да го прочетат по
такъв начин, че читателят да разбере какво е отношението на децата към учителя. Рисуват с думи,
след като прочетат текста, за да си представи читателят децата в снежната утрин.
3. Работа с учебника. Разглеждат картината и
я описват устно, като отговарят на двата въпроса
вдясно. На третия въпрос отговарят след подборно
четене. Прочитат и разказват.
4. Разглеждат картината на с. 25 и разказват
какво си представят. Четат въпроса в лявото поле.
Свързват всеки от двата отговора със съответната
рисунка. Прочитат изреченията в разказа, които са
свързани с картините.
5. Цялостен прочит.
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III. Заключителна част
1. Преценка и самооценка.
2. Домашна работа. Всеки ученик да препише три изречения от разказа, които му харесват
най-много.

УПРАЖНЕНИЕ
■ С кого детето сравнява учителя си? Защо?
■ С кое учено стихотворение (песен) свързваш разказа?
■ Какво си представят учениците, докато
пеят песента? Прочети и разкажи.

■ Кое изречение за
коя картина ще избереш?
● Пеем за земята,
що най любим
на света.
● Учителят Илия
дръпва лъка по
струните на цигулката.

61

ТЕМА: Най-хубавото „Що е то?“.
Георги Мишев.
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да възприемат задълбочено разказа и да осмислят идеята на автора. Да се предадат чувствата на обич към мама.
Усъвършенстване на четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Може да се започне със стихотворение за мама,
песен за мама, разказ и имена на хора.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Първи прочит от учителя. Кои са героите?
Има ли непознати думи? Обясняват ги.
3. Работят в учебната тетрадка. Записват заглавието на разказа и името на автора.
4. Втори прочит от учениците със задача да
открият най-важните моменти на случката. След
прочита учителят трябва чрез отговора на поставения въпрос да ги насочи към описаната случка.

5. Проследява се текстът. Кои са героите?
Какво правят? Защо Боян се върти непрекъснато? Какво прави и какво знае Боян? Децата
отговарят и подкрепят отговорите си с прочит от
текста.
6. Коментар върху това кои от гатанките на
Боян знаят учениците и могат ли да ги отгатнат.
По кои думи на майката Боян съчинява гатанка?
7. Работа с упражнение 1 от тетрадката.
8. Работа с текста. Прочита се този момент,
от който е ясно кое е най-хубавото „Що е то?”
Разказват и описват майката. Коментира се настроението в разказа. Как Боян казва новата гатанка.
Следва цялостен прочит.
III. Заключителна част
С помощта на учителя се обобщава наученото
в часа. Прави се оценка на работата.
В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.

Най-хубавото „Що е то?“ (Георги Мишев)

Най-хубавото „Що е то?“
– Стой мирен! – каза майка му.
– Ще се набодеш!
Тя шиеше копчето на презрамките му, а Боян се въртеше
неспокойно, не му се губеше време. Толкова играчки го чакаха, как
да стои неподвижен цели две минути, докато стоманеното
змийче се провираше през плата
и през прозорчетата на копчето.
– Мъничко, голичко, цял свят
облича. Що е то? – попита Боян.
– Не знам! – каза майка му.
– Предаваш ли се?
– Предавам се.
– Иглата! Иглата!
Победителят получи целувка
по бузката.
Беше малък, а вече знаеше
всички гатанки от книжката
„Що е то?“. И непрекъснато изпитваше вкъщи мама, татко,
дядо, баба… Синя паница, златна
пшеница – що е то? Бяло като
лед, сладко като мед – що
е то? Дълъг Димо без кости
в облаците на
гости – що е
то? Всички вдигаха ръце и се
предаваха. Признаваха се за победени.
Копчето
беше зашито.

Майка му скъса конеца със зъби,
както правят всички майки по земята. Наведе се за обущата и въздъхна уморено:
– Бояне, Бояне, кога ще се научиш сам? Обличай – събличай, обувай – събувай. Перє, готвє. Без
ръце останах вече.
– Обува – събува, облича – съблича, пере, готви, мете, пазарува.
Що е то? – каза Боян.
И сам си отговори:
– Мама!
Двамата се засмяха. Тази гатанка я чуваха за първи път. В
книжката я нямаше, Боян я беше
измислил.
Той я каза още веднъж и още
повече я хареса. Беше най-хубаво-

Най-хуб*ав*ото „Що w то?“
Г

М

1 Препиши гатанката, която е съчинена от Боян.

2 Опитай се да съчиниш гатанка за мама, тате,
баба, дядо, брат или сестра. Помогни си с думите:

● сестричка
● отмяна

● добричка
● работлива

● засмяна
● щастлива

3 Нарисувай отговора на една от гатанките, с
които Боян изпитва всички вкъщи.
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ТЕМА: Най-хубавото „Що е то?“.
Георги Мишев. Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Разбиране на текста; усъвършенстване на четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Учителят раздава листове на учениците, за да
запишат гатанка, която знаят. Четат гатанките.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Цялостен прочит от учениците.
3. Разглеждат се двете илюстрации. Отговаря
се на въпросите под тях. Учениците отговарят
Подкрепят отговорите си с четене от текста.

4. Работа с упражнение 2 от тетрадката. Дава се
възможност на учениците да прочетат гатанките,
които е казал Боян. Затварят учебника. Кой ученик
е запомнил най-много от тях?
5. Работа с упражнение 3 от тетрадката. Следват
описания на Боян и на майката на Боян. Разказват
няколко ученици.
6. Цялостен прочит на разказа.
III. Заключителна част
Учениците оценяват работата си с едно от
двете човечета – засмяното с жълто, ако са се
справили успешно, или намръщеното със зелено
– ако се нуждаят от помощ.
Обобщава се наученото в час.
В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.

Най-хубавото „Що е то?“ (Георги Мишев)
то „Що е то?“ от всички досегашни.
Това „Що е то?“ имаше големи
топли очи, буйна коса и бяло лице.
И ласкави ръце имаше, които вече
го прегръщаха. И меки алени устни, които се допираха до бузката
му.

Най-хубавото „Що е то?“ на
този свят!

Георги Мишев

Най-хуб*ав*ото „Що w то?“
Г

М

1 Препиши гатанката, която е съчинена от Боян.

■ Защо гатанката, която Боян
измисля, е най-хубавото
„Що е то?“?

УПРАЖНЕНИЕ

2 Опитай се да съчиниш гатанка за мама, тате,
баба, дядо, брат или сестра. Помогни си с думите:

● сестричка
● отмяна

● добричка
● работлива

● засмяна
● щастлива

3 Нарисувай отговора на една от гатанките, с
които Боян изпитва всички вкъщи.

■ Защо Боян е неспокоен, докато майка му
шие копчето?
■ Прочети изреченията, за които се отнася
втората картина.
■ На коя картина е изобразено най-хубавото
„Що е то?“?
75

92

■ Опиши майката на
Боян, като си помогнеш с думи
от текста.
■ Опиши Боян, както ти си го представяш.
35

ТЕМА: Тюленчето. Кирил Гривек
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да вникнат в съдържанието на разказа и да почувстват взаимната сила
на любовта между майка и дете, която съществува
и при животните.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Може да се осъществи чрез подходяща песен
за майката, картини на животни с малките си,
изображение на тюлен.
II. Основна част
1. Поставяне на темата. Записват се заглавието
и авторът.
2. Изразително изпълнение (прочит на текста).
Кои са героите в разказа?
3. Четене на текста с поставени задачи.

a. Прочит на първата част за разпознаване на
животното. Предварителните въпроси са: Какво
научавате за дядото и детето? Какво виждат те в рибарската мрежа? Как изглежда
тюленчето? Прочетете и опишете животинчето в тетрадката по четене – упражнение 1.
Какво заглавие е най-подходящо за тази част?
Чудното животинче; малката рожба; тюленчето и т.н.
б. Прочит на втората част. Въпроси: Защо
дядото се радва? (прочит) Кой идва от морето? Защо? Какво прави дядото? А майката? Кой
държи тюленчето? Отговорете с изречения от
текста. Озаглавяване. Защитница; майката защитава тюленчето и др.
в. Прочит на последната част. Как постъпва детето? Прочетете думите му. Прочетете
изреченията, които показват страданието на
майката и страха на тюленчето? Кои изречения

отстъпи: изопна тялото си, подскочи, приближи се още. И като
куче излая срещу нас. Аз притиснах тюленчето. То гледаше майка си, скимтеше и трепереше.
Стана ми жално.
– Дядо, да пуснем тюленчето!
– извиках аз.
– Не може! – отвърна дядо. –
Ще го продам!
Той пристъпи към тюлена и
вдигна греблото. Тогава аз извиках:
– Виж, дядо, плаче…
Трогна се дядо.

– Пусни тюленчето! – каза
той и остави греблото.
Аз пуснах малкото. Майка му
се сниши и тюленчето се покатери на гърба є. Полека майката запълзя към морето.
Дълго я гледахме как се носи
над вълните с тюленчето на
гръб, игрива, весела. И щастлива!
По Кирил Гривек

■ Кой момент от разказа ти хареса най-много? Прочети го.

УПРАЖНЕНИЕ

Тюленчето
Дядо беше рибар. Той имаше
лодка и мрежа.
Аз бях малък и дядо ме водеше
със себе си да му помагам.
Една сутрин ние навлязохме с
лодката в морето. Дядо пусна
мрежата. Когато я издърпахме
на брега, между уловените рибки
се мяташе някакво чудновато
животно. Кожата му сива, гладка
и лъскава.
– Дядо, уловихме едно сиво
прасенце! – извиках аз радостен.
– В морето не живеят прасенца – отвърна ми дядо.
Той извади рибките от мрежата, после хвана животинчето.
То имаше къси предни крака, а задните стърчаха накрая на тялото му като опашки. Уши не се
виждаха на главата му.
– Тюленче – каза дядо.

Той много се зарадва. Ще продаде тюленчето на зоологическата градина. С парите ще си купи
нови гумени ботуши.
Неочаквано от морето изскочи едно голямо колкото мечка животно. То се просна на пясъка и се
загледа в нас. Приличаше на тюленчето, само че беше грамадно.
– Ето майката на тюленчето
– продума дядо. – Тя е дошла за
рожбата си.
Дядо викна, но морското животно не се уплаши. Изведнъж се
огъна като змия, подскочи към
нас, приближи ни. Погледна рожбата си, като че є се усмихна.
Дядо взе едно гребло от лодката. Тюленът разбра, че ще загине,
издигна глава. Искаше за последен
път да види рожбата си. На очите му се показаха сълзи. Но пак не
78

■ Как изглежда тюленчето? Разкажи,
като си помогнеш
с думи от разказа.
■ Какво прави майката на тюленчето? Прочети.
■ От какво се трогва дядото?
■ Кои са щастливи в
края на случката?
■ Прочети изреченията, от които
проличава силата
на майчината обич.

Избери верния отговор.
■ Какво улавят дядото и детето?
● сиво прасенце
● тюленче
● кит
■ Какво прави майката, когато вижда греблото?
● Връща се в морето.
● Избягва.
● Не отстъпва.
■ Защо дядото пуска тюленчето?
● Страх го е от майката.
● Трогва се от майчините сълзи.
● Не му трябва тюленчето.
■ Кой спасява тюленчето?
● дядото
● момчето
● майката на тюленчето
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показват щастието на животните? Цялостен
прочит. Кой спасява тюленчето?
III. Заключителна част
1. Преценка и самопреценка от учениците.
2. Домашна работа упражнения 2 и 3 от учебната тетрадка.

Тюленчето (Кирил Гривек)

Тюfнsто
К

Г

1 Като използваш думи от текста, опиши тюленчето. Как изглежда и какво прави?

2 От какви чувства се ръководи майката на тюленчето в своите действия? Свържи.

любов

безразличие

загриженост

жал

страх

омраза

3 Как оценяваш постъпката на детето? Защо?

37
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ТЕМА: Тюленчето. Кирил Гривек.
Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока:
Задълбочаване на разбирането на текста и изразително четене. Отговори на въпроси с думи от
текста. Решаване на тестови задачи. Възпитаване
на състрадание към животните.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Разглеждане на домашната работа – упражнение 2. Откриват чувствата на майката; упражнение 3 – учениците четат и отговарят как оценяват
постъпката на детето.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Припомняне чрез проследяване в текста на
чувствата, които изпитват майката, тюленчето и
детето.
3. Последователно изпълнение на упражненията в лявата част на с. 79 от читанката. На всяко
упражнение се прави коментар. Търсят се най-подходящите думи и изрази при описание на герои
или при изразяване на чувства и преживявания.
4. Изпълняват се тестовите задачи в дясната
страна на с. 79 от читанката.
5. Обобщителна беседа, като учителят насочва
учениците да прочетат момента, който им харесва най-много. Обръща внимание на отношенията
човек – животно. Стремеж към опазване на животните – те са част от природата.

III. Заключителна част
1. Учителят изразява впечатления от участието
на учениците в урочната дейност. Те правят самооценка на работата си.
2. Домашна работа. Учителят предлага на учениците да прочетат на родителите си онзи момент
от разказа, който им е харесал най-много.

отстъпи: изопна тялото си, подскочи, приближи се още. И като
куче излая срещу нас. Аз притиснах тюленчето. То гледаше майка си, скимтеше и трепереше.
Стана ми жално.
– Дядо, да пуснем тюленчето!
– извиках аз.
– Не може! – отвърна дядо. –
Ще го продам!
Той пристъпи към тюлена и
вдигна греблото. Тогава аз извиках:
– Виж, дядо, плаче…
Трогна се дядо.

– Пусни тюленчето! – каза
той и остави греблото.
Аз пуснах малкото. Майка му
се сниши и тюленчето се покатери на гърба є. Полека майката запълзя към морето.
Дълго я гледахме как се носи
над вълните с тюленчето на
гръб, игрива, весела. И щастлива!
По Кирил Гривек

■ Кой момент от разказа ти хареса най-много? Прочети го.

УПРАЖНЕНИЕ
■ Как изглежда тюленчето? Разкажи,
като си помогнеш
с думи от разказа.
■ Какво прави майката на тюленчето? Прочети.
■ От какво се трогва дядото?
■ Кои са щастливи в
края на случката?
■ Прочети изреченията, от които
проличава силата
на майчината обич.

Избери верния отговор.
■ Какво улавят дядото и детето?
● сиво прасенце
● тюленче
● кит
■ Какво прави майката, когато вижда греблото?
● Връща се в морето.
● Избягва.
● Не отстъпва.
■ Защо дядото пуска тюленчето?
● Страх го е от майката.
● Трогва се от майчините сълзи.
● Не му трябва тюленчето.
■ Кой спасява тюленчето?
● дядото
● момчето
● майката на тюленчето
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ТЕМА: Къпането на мечетата.
Вталий Бианки
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Учениците да приемат задълбочено текста. Да наблюдават и осмислят света на
героите; усъвършенстване на четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Подготовката на децата за възприемане на художественото произведение може да стане с част от разказ за мечка, стихотворение, песен – по избор на учителя. Може да се наредят книги от Виталий Бианки.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Първи прочит от учителя. Кои са героите?
3. Работят в учебната тетрадка. Записване на
заглавието на разказа и името на автора. Работи се
и върху упражнение 1 от тетрадката.
4. Втори прочит от учениците с поставена задача
да се определят най-важните моменти от случката.
5. След прочита на учениците учителят трябва чрез отговора на поставения въпрос да разбере

дали учениците са разбрали съдържанието. Да ги
насочи, че в текста се описва един весел ден от
живота на едно мечешко семейство.
6. Следва беседа върху текста. Къде става случката? Кой е в гората? От какво се е уплашил? Кой
излиза от гората на брега на езерото? Отговорите
си учениците подкрепят с четене от текста.
7. Работа с упражнение 2 от тетрадката.
8. Чете се следващият момент. Беседа. Какво е
видял ловецът край реката? Учениците разказват.
Какво е настроението в езерото?
9. Работа с упражнение 3 в тетрадката. Решаване
на теста. Какво се случва на едното мече? Прочит
от текста.
10. Работа с упражнение 4 от тетрадката. Как е
завършило къпането на мечетата? Прочит.
Учителят поставя задача да открият коя от
двете илюстрации отговаря на текста. Подкрепят
твърдението си с прочит от текста.
III. Заключителна част
Цялостен прочит на разказа. Учителят прави
преценка на работата.
В хода на урока може да се използва електронният продукт към учебника.

Къпането на мечетата (Виталий Бианки)

Къпането на мечетата

Къпаbто на asтата

Един ловец вървеше покрай
брега на горската река. Изведнъж
чу силно чупене на клечки. Той се
изплаши и се изкачи на едно дърво.
Из гъстака излезе на брега голяма сива мечка, а с нея – две весели меченца и едногодишният є
син.
Мечката седна. Мечокът хвана едно от мечетата със зъбите
си за врата и започна да го потапя в рекичката.
Мечето пищеше и се блъскаше, но брат му не го пусна, докато не го изкъпа хубаво.
Другото мече се изплаши от
студената баня и се спусна да
бяга в гората.
Мечокът го догони, а след

В

Б

1 Повтори очертанията на фигурата. Оцвети я.
Ще откриеш герой от разказа.
2 Кои са членовете на мечешкото семейство? Напиши.

Из гъ_сталака
това го хвърли във водата като
първото.
Плиска го, плиска го, па без да
иска, го изпусна във водата. Мечето изпищя. В един миг мечката
подскочи и измъкна малкото
мече на брега.
Като се намериха отново на
земята, двете мечета останаха
твърде доволни от къпането. Денят беше горещ и на тях им
беше много топло. Водата добре
ги освежи.
След къпането мечките отново се скриха в гората, а ловецът
слезе от дървото и си отиде вкъщи.

3 Кой къпе мечетата?

майката

×

по-големият син
Мечетата се къпят сами.
4 Какво прави мечката, когато чува писъка на мечето? Напиши.

В wдин миг

По Виталий Бианки

■ Коя от двете илюстрации отговаря на текста?
■ Разкажи какво е видял ловецът
край реката.
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ТЕМА: Къпането на мечетата.
Виталий Бианки. Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Затвърдяват се уменията за възприемане и четене на разказ. Умения за слушане.
Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Учителят прочита 2 – 3 откъса от различни
текстове и пита дали познават от кой разказ са.
Единият от откъсите е от „Къпането на мечетата“.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Цялостен прочит от
учителя. Кое мече е харесало най-много на децата? Учениците четат отделни моменти от текста.

След това работят по първите три въпроса от
учебника. Четат и разказват.
2. Разглеждат се трите илюстрации. Четат изреченията, които се отнасят към всяка илюстрация.
С тестовия въпрос правят характеристика на малките мечета – избират подходящите думи.
3. Какво е настроението в разказа? Доказват с
подходящи думи и изречения от текста.
4. Цялостен прочит на „верижка“ от учениците.
III. Заключителна част
Учениците оценяват работата си с едно от двете
човечета – засмяното с жълто, ако са се справили
успешно, или намръщеното със зелено – ако се
нуждаят от помощ.
Учителят обобщава наученото в часа.
В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.

Къпането на мечетата (Виталий Бианки)

УПРАЖНЕНИЕ
■ От коя част на разказа разбираш къде става случката?
Прочети.

Къпаbто на asтата

■ Какви са мечетата?
● малки
● палави
● непослушни
● игриви

■ С кои герои ни запознава авторът?

В

■ Какво е настроението в разказа?

■ Какво правят мечетата в реката? Разкажи.

Б

1 Повтори очертанията на фигурата. Оцвети я.
Ще откриеш герой от разказа.
2 Кои са членовете на мечешкото семейство? Напиши.

Из гъ_сталака

■ Прочети изреченията, които
се отнасят към всяка илюстрация.

3 Кой къпе мечетата?

майката

×

по-големият син
Мечетата се къпят сами.
4 Какво прави мечката, когато чува писъка на мечето? Напиши.

В wдин миг
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ТЕМА: На Великден. Дора Габе
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Знания за празнуването на Великден в миналото. Запознаване със значението на
думи, които са използвани преди години. Създаване на празнично настроение. Значение на празничните обичаи за запазване на традициите.

На Великден

Днес е Великден и Петьови
отиват в Пчеларово, защото в
Петьовото село няма черква.
Стрина Василица уви шарения
колач в трапезник. Напълни кошничка с червени яйца и си облече
новата рокля. Тя седна в колата, а
Петьо – до нея.
По пътя бай Васил се чудеше
на нивята: кога се издигнаха и
сгъстиха толкова! Нали вчера ги
видя!
– Христос воскресе! – извика
той.
А нивите му отговориха:
– Воистина воскресе!
Цял свят знае, че е възкръснал
Исус Христос. Най-напред се е научило сърцето на земята. Сърцето го казало на корените на
големите дървета, а те – на дънерите и на клоните, и на листата,
листата – на птичетата, а те го
изпели на слънцето, когато из-

грявало. Щом изгряло, слънцето
разляло новината по света.
Христос воскресе!
По Дора Габе

колач – обреден хляб
трапезник – кърпа за завиване
на хляб
разляло – разнесло
■ Как семейството на Петьо се е
подготвило за Великден?
■ Разкажи как твоето семейство
празнува Великден.
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Ход на урока
I. Подготвителна част
1. Осъществява се чрез припомняне на знанията от предходния урок – стихотворенията от Ран
Босилек и Димитър Спасов.
II. Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Прочит на разказа. Къде отиват Петьови?
Защо?
3. Прочетете онази част от разказа, в която се
описват приготовленията.
4. Обясняват се непознатите думи и се четат в
читанката, като се разглежда снимката.
5. Прочитат онази част, в която се описват нивите и отношението на бай Васил към природата.
6. Какво се разкрива в последната част на
текста? Прочетете. Обяснява се и последната
непозната дума.
7. Цялостен прочит. Разказват момента, който
им е харесал най-много.
8. Обобщение. Учениците отговарят на втория въпрос от с. 85. Съотнасят се рисунката към
текста.
III. Заключителна част
1. Преценка на участието в урочната работа.
Самооценка на учениците за дейността им.
2. Домашна работа. Да изобразят в картина
част от разказа.

ТЕМА: Врабец. Иван Тургенев
Вид на урока: За нови знания
Цел на урока: Развиват се умения за възприемане и четене на разказа.
Ориентиране в посланието на автора – да
съчувстват и съпреживяват. Да се усъвършенства
четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Разговор за домашни любимци. Снимки на
някои от тях. Един от любимците е кучето. Може
да се използват и гатанки за тях.
II. Основна част
1. Обявяване на темата. Записват заглавието в
тетрадката по четене и автора.
2. Прочит или разказ от учителя на разказа за
първо възприемане. Кои са героите? Учителят
задава няколко въпроса, за да се убеди, че децата
правилно са възприели и разбрали текста.

3. Втори прочит от учениците със задача за
откриване на непознатите думи? След прочита се
обясняват думите.
4. Работа с текста. Къде се случва действието?
Какво прави изведнъж кучето? Прочит. Какво
има в тревата? Разказват.
5. Работа с упражнение 1 от тетрадката. Какво
се случва, когато врабецът се стрелва от дървото? Прочит. Как изглежда врабецът? – четат и
разказват. Кое кара врабецът да слезе от дървото? – прочит и отговор на въпроса. Защо кучето се смущава? Каква е постъпката на врабеца? Цялостен прочит, като се опитат да предадат
настроението на врабеца.
III. Заключителна част
Учителят обобщава наученото в часа. Беседа с
цел да се разбере наученото от разказа.
В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.

Врабец (Иван Тургенев)

Врабец
Връщах се от лов и вървях бавно по алеята
на парка. Кучето ми бягаше напред и радостно махаше опашката си.
Изведнъж то спря и започна тихо да пълзи,
като че ли дебнеше дивеч. Аз се вгледах внимателно в тревата и видях под една бреза съвсем малко врабченце с жълти петънца около
клюна и с пух по главичката. То беше паднало
от гнездото и стоеше неподвижно, безпомощно, махайки с едва порастващите си
крилца.
Моето куче бавно се приближаваше към
врабчето. Изведнъж от близкото дърво като
стрела излитна стар черногръд врабец и целият настръхнал, треперещ, с жални писъци
се хвърли към отворената, озъбена уста на
кучето.
Врабецът се хвърли на помощ. Той защити
със своето тяло рожбата си. Цялото му малко
телце трепереше от ужас, гласът му стана
тънък и пресипнал, но врабецът беше готов
да умре, да се жертва.
Какво ли огромно чудовище му се е струвало кучето. И все пак той не можа да стои спокойно на дървото, там, където нищо не го
заплашваше… Сила, по-силна от волята му, го
накара да забрави себе си.
Моето куче се спря, смути се.
И то виждаше геройската
постъпка на врабеца. Аз извиках смутеното куче и
се отдалечих.

■ Кой от героите НЕ
е нарисуван?

Враб_ец
И

Т

1 Допиши изречението, в което авторът описва
малкото врабче.

Видях по*д wдна бреза

2 Напиши умалителното съществително име,
което авторът използва за един от героите в
разказа.

3 Ако и ти мислиш, че постъпката на черногръдия врабец е геройска, напиши защо.

■ Как си представяш
стария врабец?
С кои думи от
текста ще си помогнеш, за да го
опишеш?
Прочети ги.

Иван Тургенев
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ТЕМА: Врабец. Иван Тургенев.
Упражнение
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Обобщаване на представите на
учениците за изучения разказ. Развиване на умения за усъвършенстване на четивната техника.
Ход на урока
I. Подготвителна част
Учителят чете няколко изречения от разказа.
Учениците трябва да познаят за кой герой са тези
думи (за врабеца). Познават разказа. Припомнят
си за какво се разказва.
II. Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Четат разказа на „верижка“.

3. Разглеждат илюстрацията. Прочитат част от
текста, който отговаря на нея. Отговор на първия
въпрос под илюстрацията. Работа върху текста по
основните моменти.
4. Изпълнение на упражнение 2 от тетрадката. Отговор на въпросите под илюстрацията – от
лявата страна. Доказват твърденията си с прочит
от текста на подходящите думи и изрази.
5. Чрез двата въпроса в дясното поле правят
характеристика на двамата герои – кучето и врабеца.
6. Работа върху упражнение 3 от тетрадката.
7. Цялостен прочит.
III. Заключителна част
Учителят обобщава и прави оценка на работата.

Врабец (Иван Тургенев)

УПРАЖНЕНИЕ

Враб_ец
И

Т

1 Допиши изречението, в което авторът описва
малкото врабче.

Видях по*д wдна бреза

2 Напиши умалителното съществително име,
което авторът използва за един от героите в
разказа.

3 Ако и ти мислиш, че постъпката на черногръдия врабец е геройска, напиши защо.

■ Кой момент от разказа е нарисуван?
Прочети.

■ Какъв е черногръдият врабец?
● страхлив
● смел
● жертвоготовен

■ Защо кучето
се чувства
смутено?

■ Какво е кучето?
● страхливо
● смутено
● мързеливо

■ Ако си видял подобна случка, разкажи я на своите съученици.
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Приложение № 5

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,
комуникативно-речеви и социокултурни компетентности. Езиковото и литературното обучение
във втори клас допринасят за постигане на съвременните ключови компетентности в съответствие
с възрастовите психо-физиологически 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 приз
нака 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 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 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.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност
Езикови
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.

Комуникативноречеви
компетентности

Ориентира се в комуникативно-речевата 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.

Литературни
компетентности

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.

Социокултурни
компетентности

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
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Езиково обучение

Нови понятия

Гласните и
съгласните
звукове в
българския
език

ударена и
неударена
сричка

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.

Думата като Познава глагола като част на речта.
част на речта Разпознава числото на глагола.
Изговаря и пише правилно глаголи в първо лице, единствено и
множествено число и в трето лице 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.

тесни и широки
гласни
звучни и
беззвучни
съгласни

част на речта
глагол
съществително
име
съществително
собствено име
съществително
нарицателно
име
умалително
съществително
име
прилагателно
име
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Теми
Думата като
речникова
единица

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
азбучен ред
правописен
речник

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;
описание
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.
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Теми
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Литературно обучение

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).

басня
народна песен
епизод
повторение
изброяване
литературен
герой

Читателски
опит

Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено
заглавие на
произведение.
книга
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.

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

46%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение

45%

Извънкласно четене

7%

За диагностика на входното и на изходното ниво

2%
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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

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в областта на – преписване на изречения, текст;
– писане под диктовка на изречения, текст;
българския език
– 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.
Умения за общуване на чужди – сравняване на звукове и букви от различни езици;
– изговаряне на скоропоговорки и броилки.
езици
Математическа компетентност – участие в дидактически игри за използване на понятията „единствено“ и „множествено число“;
и основни компетентности
– четене на текстове от детски енциклопедии и от учебниците по
в природните науки и на
литература и по околен свят.
технологиите
Дигитална компетентност
– използване на електронни източници на информация – речници и
др.;
– създаване на текст за SMS и за поздравителни картички чрез електронни средства за комуникация.
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Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Умения за учене

– 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.

Социални и граждански
компетентности

– 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.

Инициативност и
предприемчивост

– участие в изработване на проекти;
– съставяне на план за представяне на продукт.

Културна компетентност и
умения за изразяване чрез
творчество

– 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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