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Увод
– Обучението по български език и литература
в четвърти клас се осъществява в параметрите, зададени от Държавните образователни стандарти.
Ориентирано е към формирането на определени
социо-културни, 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 пишат книжовно, да четат и слушат с разбиране, да общуват резултатно;
– задълбочаване на знанията за строежа на
езика и езиковите и речевите единици, за някои
правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
– усъвършенстване на уменията за четене,
възприемане и интерпретация на кратки по обем и
достъпни като съдържание значими произведения

от българската и световната класика в литературата и фолклора за деца;
– обогатяване на знания, умения и отношения,
свързани с нравствени и естетически ценности;
– усъвършенстване на комуникативно-речевите уменията за създаване на собствен текст;
– развитие на личностните качества, познавателните интереси и творческите способности
на четвъртокласниците.“ (Учебна програма по
български език и литература за трети клас. Общообразователна подготовка. МОН, 2018)
– Реализацията на учебната програма по български език и литература за четвърти 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.

ПЪРВА ЧАСТ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
1. Водещи идеи за разработване
на комплекта по български език и
литература за четвърти клас
При разработването на учебния комплект по
български език и литература за четвърти 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 в четвърти
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 реализират в единство. Предвидените за изучаване езикови единици, категории
и закономерности се извеждат, анализират, наб
людават, преоткриват в художествен текст или
целенасочено провокират 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 речев 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, комуникативно-речеви,
социокултурни);

– 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 комплек
та налага съвсем естествено и практическата
насоченост на обучението по предмета. Теоретичните познания се извеждат на основата на
конкретни наблюдения, натрупан езиков, речев 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 речев продукт; продуциране на собствен текст с включване на адекватни изразни средства съобразно условията, целта и задачите на
общуването;
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– при разработването на комплекта е взето
под внимание постигнатото ниво в първи, втори и трети 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 четвърти клас се осъществяват 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 четвърти клас включва: учебник по български език и
три тетрадки към него – първа, втора и тетрадка за
развитие на речта; читанка и тетрадка по четене;
книга за учителя и електронен продукт към комплекта.
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Учебник по български език

В учебника по български език за четвърти клас са
включени темите със съответното учебно съдържание за езиково обучение (от с. 4 до с. 84) и формиране на комуникативно-речеви умения за създаване на
текстове (от с. 85 до с. 122). Учебното съдържание,
свързано с езиковите компетентности, е структурирано по теми, както са заложени в учебната програма. Учебното съдържание, свързано с комуникативно-речевите 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 във втори клас (от с. 4 до с. 10). С темите за
преговор и предвидения към тях учебен материал се
припомня изученото за основните езикови единици
в трети клас. Самостоятелната работа, с която
завършва началният преговор, се състои от задачи с
тестов характер, позволяващи на учителя да отчете
входното равнище 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.
Новото учебно съдържание по български език
за четвърти клас е разположено от с. 11 до с. 73.
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. 74 до с. 84. Чрез учебния материал на тези
страници се извеждат основните знания и умения
по български език, усвоени от учениците в четвърти клас. Самостоятелната работа, с която завършва
годишният преговор, съдържа тестови задачи, позволяващи на учителя да отчете изходното равнище
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 часа за формиране на комуникативно-речеви компетентности материалът е
даден в относително самостоятелна част на учебника по български език (от с. 85 до с. 122), 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. Освен този материал е
включен и учебен материал, чието предназначение е да ориентира учениците (с помощта на учи-

теля) 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.

Учебни тетрадки по български език

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, който се изучава до края на
първия учебен срок. 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, задъл-
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бочават 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. Разнообразният характер на
упражненията осигурява обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията на учениците, 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 за 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 четвъртокласниците. 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 речев 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
списък от въпроси се попълва и от учителя, и от
ученика. Формират се умения за усъвършенстване на речевия продукт чрез предвиденото място за
поправка.
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Читанка

Читанката е учебник, с който се реализират
литературното обучение и работата по извънкласно четене в четвърти 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, легенди, народни песни, гатанки и
пословици. 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

четвъртокласниците 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 . Почти 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 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 .

Тетрадка по четене

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 .

Книга за учителя и електронен
продукт към комплекта

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 трети 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 в четвърти 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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ВТОРА ЧАСТ
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
В ЧЕТВЪРТИ КЛАС
1. Езиково обучение
А. Общи положения
В четвърти клас учениците усвояват знания от
различни дялове на науката за езика – „фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като се поставя акцент върху: звуковете
(разграничаване на твърди и меки съгласни звукове; начините за отбелязване на меки съгласни звукове; книжовен изговор на меки съгласни звукове); думите (правопис на думите без свое ударение
– кратки местоименни форми, частици, предлози,
съюзи; разпознаване, образуване и правопис на
сложни думи; думи с противоположно значение –
антоними, и разграничаването им от синоними);
частите на речта (разпознаване на пълен и кратък
член на съществителното име от м.р. ед.ч.; разграничаване на глаголите в първо, второ и трето
лице единствено и множествено число; определяне на времето на глагола – сегашно, бъдеще и
минало време; разпознаване на числителното име
и видовете – бройни и редни; употреба и правописни особености на различните части на речта);
изреченията (разпознаване на главните части на
изречението – подлог и сказуемо; разпознаване
на видовете изречения по състав – просто и сложно; преобразуване на простите изречения в сложно и обратно; употреба на запетаята в сложното
изречение) (учебна програма по български език и
литература за четвърти клас).
За езиковото обучение на четвъртокласниците
са отделени (по програма) 3,5 часа седмично, от
тях 1,5 часа за създаване на текстове.
В учебника по български език предвиденият за
изучаване езиков материал е разположен от с. 4 до
с. 84.
Езиковото обучение в четвърти клас е естествено продължение на изученото за езиковите и
речевите единици в първи, втори и трети клас.
Ето защо в началото се преговарят основните знания за езика, овладени в трети клас. Целта е да
се актуализира базата, върху която ще се гради
успешно езиковото обучение в четвърти клас.
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Подреждането и структурирането на учебния
материал за четвърти клас е подчинено на трите
основни подхода (системен, комуникативно-речев 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
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 упражнение 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 четвъртокласниците. Те имат вече познания за
гласните и съгласните звукове в българския език
от предишните класове. В четвърти клас знанията им се разширяват, като за съгласните звукове
се учат да разграничават меки от твърди съгласни, начините за отбелязване на меките съгласни,
книжовно изговаряне на думи с меки съгласни и
думи без ударение, правопис на думите без свое
ударение.
Изучаване на звуковете
Звуковете се изучават в шест урока: Твърди и
меки съгласни звукове; Твърди и меки съгласни
звукове. Упражнение; Изговор и правопис на меки
съгласни звукове; Изговор и правопис на кратките думи без свое ударение; Изговор и правопис на
кратките думи без свое ударение. Упражнение;
Твърди и меки съгласни звукове. Кратки думи.
Обобщение. Всяка тема е разработена на една
страница в учебника и на една страница в първата
тетрадка. Материалът по всяка тема е предвиден
за един учебен час. Изключение прави обобщи-

телният урок, за който материалът е разработен
на две страници в учебника, но се взима за един
учебен час.
Работейки върху тези теми, учителят и учениците се опират на знанията и уменията за звуковете, натрупани в предходните класове. Акцентът в
тези теми е да се затвърдят представите на учениците за звуковете; правописните и правоговорните
им особености. По-голямо внимание се отделя на
начините за проверка при писане на звуковете.
Постигнатото ниво на владеене на знанията и
уменията за звуковете 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.
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.
Изучаване на думата. Сложни думи. Антоними
Думата се изучава в девет урока: Сложни
думи. Образуване; Сложни думи. Образуване.
Упражнение; Употреба на сложни думи в речта;
Думи с противоположно значение; Синоними и ан
тоними. Разграничаване; Употреба на антоними
в речта; Използвам тълковен речник; Използвам
тълковен речник или електронен вариант за
търсене на речниковото значение на думите.
Упражнение; Сложни думи. Антоними. Тълковен
речник. Обобщение.
Всяка тема е разработена на една страница в
учебника и на една страница в първата тетрадка.
Материалът по всяка тема е предвиден за един учебен час. Изключение прави обобщителният урок,
за който материалът е разработен на две страници
в учебника, но се взима за един учебен час.
Постигнатото ниво на владеене на знанията и
уменията за думата 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.
Учениците се разделят на две групи. Задачите
и за двете групи са равностойни и аналогични.
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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
Синтактичните знания се усвояват в 9 урока:
Главни части на изречението. Подлог и сказуемо; Главни части на изречението. Упражнение;
Видове изречения по състав; Видове изречения по
състав. Упражнение; Разграничаване на просто
и сложно изречение; Преобразуване на видовете
изречения по състав; Пунктуация на сложното
изречение; Пунктуация на сложното изречение.
Упражнение; Изречение. Обобщение.
Във всичките уроци водещо място заема
самостоятелната работа на учениците, свързана
със съставянето на изречения по нагледна опора
или по опорни думи, преобразуване на изречения
от един вид в друг, пунктуационна и правописна
редакция, довършване на 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.
Г. Методически насоки за изучаване
на морфологичните единици
Основните морфологични понятия, които усвояват учениците в четвърти клас, са свързани с
частите на речта: членуване на съществителните
имена, глагол, числително име.
Запознаване с частите на речта
Изучаване на съществително име
Със съществителното име като част на речта
учениците се запознават още във втори клас. В
четвърти клас се разширяват и надграждат знанията им по посока на членуването.
Учебният материал е представен в 4 теми: Как
во знаем за съществителното име; Членуване на
съществителните имена; Членуване на съществителните имена. Упражнение; Съществително
име. Обобщение.
След обобщителния урок е дадена самостоя-
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телна 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.
Изучаване на глагол
В четвърти клас се разширяват познанията на
учениците от втори и трети клас за глагола, като
новото учебно съдържание е свързано с категорията време на глагола, включително и на спомагателния глагол съм.
Глаголът се изучава в 9 урока: Части на речта.
Глагол. Лице и число на глагола; Време на глагола.Сегашно време на глагола; Сегашно време на
глагола. Упражнение; Изговор и правопис на глаголи в сегашно време; Бъдеще време на глагола;
Минало време на глагола; Минало време на глагола. Упражнение; Съвместна употреба на глаголните времена; Глагол. Обобщение.
Моделът в разработването на учебното съдържание е общ за морфологичните понятия, представени в учебника: анализ на конкретен езиков
материал, извеждане на 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 упражненията за правопис се разчита главно на
практическата работа, защото учениците не изучават 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 тестов характер
и диктовка. Ключът с верните отговори и текстът
за диктовката са дадени в приложение № 2 в книгата за учителя.
Изучаване на числително име
Числителното име е ново граматическо понятие, предвидено за изучаване в четвърти клас.
Неговото овладяване се осъществява в рамките на
5 урока: Части на речта. Числително име. Видове;
Числително име. Упражнение; Числително име.

Род и число; Правопис на числителни имена;
Числително име. Обобщение.
След обобщителния урок е включена самостоятелна работа, съдържаща задачи с тестов характер
и диктовка. Ключът с верните отговори и текстът
за диктовката са дадени в приложение № 2 в книгата за учителя.
Употреба на частите на речта
Употребата на различните части на речта в устната и писмената речева дейност се разглежда в 4
теми: Употреба на частите на речта; правопис
на думи с -ър-, -ръ-, -ъл-, -лъ-; правопис на думи
със струпани съгласни -стн-, -здн-, -ств-; правопис на думи с -ър-, -ръ-, -лъ-, -ъл-, -стн-, -здн-,
-ств-. Упражнение.
Годишен преговор
В учебника са отделени 10 страници за годишен преговор. Учебният материал е предвиден за
4 часа. Учителят сам преценява как да комбинира
материала според възможностите на учениците.
Схемата на последните две страници от годишния преговор представя в едно синтезирано цяло
езиковото познание, което са овладели учениците
до четвърти 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 равнище на учениците в
края на четвърти 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 четвърток
ласниците 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 комуникативно-речеви 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 (с. 85 до с. 122) и е отделен в
относително самостоятелна част, озаглавена Учим
се да преразказваме и съчиняваме, и в тетрадката
за развитие на речта.
Комуникативно-речевите умения на четвърток
ласниците се развиват чрез устно и писмено преразказване на чужд текст (художествен и нехудожествен) и чрез самостоятелно съчиняване на различни видове текст (по зададена тема, по поставен
въпрос към художествен или нехудожествен текст,
по картина на художник, по аналогия, по словесна
опора, писане на кратки електронни съобщения и
писма).
При разработването 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 четвъртокласниците 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.
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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 на 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
изисква 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.
Текстовете, подбрани за обучение по преразказ, отговарят на следните условия: съобразени са
с възрастовите възможности на четвъртокласниците за възприемане на текст; езикът е разбираем
и обемът им не е голям. По програма е предвидено сбито преразказване на художествен и нехудожествен текст в четвърти клас.
Видът на преразказа е сбит, който е по-труден
за учениците, тъй като целта при този вид е да се
предаде най-важното от съдържанието на оригиналния текст. Трябва да се спазва последователността на авторовото изложение. В същото време
внимателно да се прецени кое от съдържанието на
оригиналния текст е несъществена подробност,
за да се пропусне. Натрупаният опит в подробен
преразказ помага на децата да се ориентират в
същността на сбития преразказ с помощта на учителя, разбира се. Важно е учениците да разберат,
че сбитото преразказване не означава механично
съкращаване на обема на преразказа, и да се опитват да правят кратки преразкази.
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.
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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 в 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 от 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. Акцентира се върху най-важното
в оригиналния текст, защото преразказът, който
ще правят учениците, е сбит. 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 направят и чрез
въпросителни изречения или подбрани цитати от
оригиналния текст. Речниковата работа включва
работа върху езика на оригиналния текст (непознати 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.
Урокът по писмен преразказ протича в три
учебни часа. Първите два часа се провеждат един
след друг в първата седмица, а третият час се провежда през втората седмица. В първия час се прави
подготовката по описания вече начин. Вторият час
учениците пишат преразказите, а в третия час се
прави поправката.
В. Обучение по съчинение
Съчинението е творческа дейност, при която
учениците създават самостоятелно текст. В учебната програма е заложено писмено съчиняване
на текст.
За съчиняване са включени следните теми:
Устно съчиняване на разказ по картина; Писмен
отговор на поставен въпрос към художествен
текст; Писмен отговор на поставен въпрос към
нехудожествен текст; Писмено съчиняване на
текст (описание) по аналогия; Писмено съчиняване на текст по словесна опора; Писане на
електронни съобщения и писма.
Работата върху писменото съчинение следва
модела, посочен вече за писмения преразказ.
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 четвъртокласниците 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 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
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.
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. Обучение по литература
А. Общи положения
Обучението по литература в четвърти клас се
осъществява в рамките на 3 часа седмично, или
102 часа годишно, отделени в програмата за възприемане и осмисляне на художествено произведение, и 0,5 часа седмично, или 17 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 третокласниците произведения.
В жанрово отношение са представени всички,
предвидени в програмата: приказки, разкази, стихотворения, гатанки, народни песни, басни, легенди, пословици.
Широкото авторово присъствие и богатото
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жанрово разнообразие осигуряват благоприятни
условия за подобряване и развитие на четивната
техника на учениците, за формиране на читателски интереси и вкус.
В читанката за четвърти клас се развива идеята
от предходните три класа – 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, развиват се въображението им и
преминаването от художествена конкретизация
към художествено обобщение в текста.
В читанката за четвърти 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 тестов характер,
които показват степента на разбиране на текста
като цяло или отделни негови страни.
Занимателните задачи присъстват и в тази
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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 са все още важна задача на
литературното обучение в четвърти клас, в читанката 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 четвърти клас са включени и
задачи за развитие на словотворческите способности на учениците (довършване на текст, съчиняване на гатанки, довършване на рими, съчиняване
на римушки), както и задачи за групова работа.
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. Урокът по литература в четвърти клас
Уроците, в които се осъществява литературното обучение на четвъртокласниците по разработените от нас читанка и тетрадка по четене, са
няколко разновидности: урок за нови знания или
за възприемане на ново произведение; урок за затвърдяване или за задълбочаване и разширяване
на възприемането на изучено вече произведение;
урок за извънкласно четене.
Урокът за възприемане на ново произведение
е основен вид урок в литературното обучение на
учениците и в четвърти клас. Образователните
цели на този урок са свързани с цялостното възприемане на идейно-емоционалното съдържание
на творбата. Разбира се, конкретната формулировка на тази цел за всеки урок се прави въз основа
на спецификата на творбата, която ще се изучава,
и степента на развитие на учениците от съответния клас. Възпитателните цели на урока се определят от нравствените и естетическите ценности,
заложени в изучаваното произведение. Задачите
в урока са свързани с различни страни на изучаваното произведение и с различни умения на
учениците, като са подчинени на целта и зависят
от характерните особености на произведение-

то: сюжет, композиция, език, персонаж, авторова
идея, жанрови особености, както и от конкретните
умения за самостоятелна работа с текста, включително и за усъвършенстване на четивните умения.
В структурата на този урок основните компоненти са: подготовка за възприемане на текста
(3 – 5 мин от часа); първоначално цялостно възприемане на текста (3 – 5 мин от часа); анализ
на произведението (20 – 25 мин от часа); обобщение (3 – 5 мин от часа).
Целта на подготовката за възприемане на
текста е да се създаде подходяща емоционална
нагласа у учениците, съзвучна с емоционалната
тоналност на произведението; да се пробуди интерес към творбата, която ще се изучава; да се възоб
нови минал житейски и читателски опит, който е
необходим за осмислянето на изучаваното произведение; да се въведат учениците във времето и
мястото на действието (ако от това зависи цялостното възприемане); да се разкрие значението на
определени думи и изрази от текста, без чието
разбиране ще се затрудни възприемането на творбата; да се представи по интересен и близък до
децата начин авторът на произведението.
Подготовката за възприемане на текста може да
се осъществи чрез: беседа с учениците; разказ на
учителя; включване на произведения на другите
изкуства (музика, изобразително изкуство, театър,
кино); продукти на детското творчество (илюстрации, детски съчинения, литературни опити, предмети, изработени от децата в часовете по другите
предмети); други литературни произведения (изучавани или непознати), съзвучни с творбата, която
ще се възприема.
Целта на първоначалното цялостно възприемане на текста е да се запознаят учениците с
конкретното съдържание на творбата. Това може
да стане по различен начин (зависи от жанра на
произведението, от техническата база на училището, от артистичните способности на учителя).
Ако се изучава народна приказка, първоначалното
възприемане може да се осъществи чрез разказване от учителя. Приказката е възникнала и дълго
време е съществувала като устно народно творчество. Тя се и възприема най-добре от децата,
като им се разказва. Въздействието на приказката върху учениците при устното ѝ разказване от
учителя е по-голямо. Понякога учителите се страхуват, че няма да възпроизведат точно текста на

поместената в читанката народна приказка, и затова предпочитат да я прочетат. Но тези опасения
са неоснователни, тъй като една и съща народна
приказка съществува в различни варианти и няма
нищо страшно, ако текстът не се възпроизведе
буквално. Ако се изучава лирическо произведение, най-добре е да се представи чрез рецитиране
от учителя. Първоначалното запознаване с прозата (разказ, литературна приказка, откъс от повест
или роман, басня) става чрез изразителен прочит
на текста от учителя. Ако учителят разполага със
съответната техническа осигуреност, то първоначалното запознаване може да стане чрез изпълнение на професионален четец актьор, чрез театър
на сенките, куклен театър или драматизация. Не
е целесъобразно първоначалното възприемане
на текста да става чрез прочит на ученик (освен
ако не е работено предварително с него), защото
чрез първоначалното поднасяне на произведението се дава насоката на детското съпреживяване
и осмисляне на творбата. След първоначалното
цялостно възприемане на текста учителят може с
един-два въпроса да провери доколко учениците
са се ориентирали в общото емоционално звучене
на творбата, какво емоционално въздействие им е
оказала тя.
Анализът на литературната творба е основният
компонент в урока за възприемане на ново произведение. Това е сложна дейност, която си има
своята съдържателна страна, структура и своята
учебна функция.
Съдържателната страна на анализа включва
избора на концепция за тълкуване на произведението; определянето на характера на нравствено-естетическите проблеми, които ще се поставят
пред класа; кръга на литературните знания, които
е необходимо да усвоят учениците във връзка с
изучаваното литературно произведение; кръга на
уменията за работа с текста на творбата, които ще
се формират в урока; елементите на художественото произведение, към които ще се насочи вниманието на учениците при работата с конкретния
художествен текст. В съдържателната страна на
анализа намират отражение целта и задачите на
обучението по литература в четвърти клас, особеностите във възприемането на литературните
произведения от учениците в тази възраст, както и
особеностите на самата литературна творба, която
е обект на изучаване.
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Структурата на анализа се определя от времето,
което е предвидено за изучаване на дадено литературно произведение (вж. примерното годишно
разпределение). В зависимост от това учителят
определя и основните „възли“, по които протича
анализът в урока, както и съединяването на тези
„възли“. В структурата на анализа се отразяват
различният характер на дейността на учениците с
литературния текст, последователността в разкриването на идейно-емоционалното съдържание на
произведението.
Учебната функция на анализа предполага формирането у учениците на умения за самостоятелна
работа с художествения текст и осигурява условия
за активна познавателна и творческа дейност.
Когато говорим за анализа като основен етап
в изучаването на едно литературно произведение, трябва да имаме предвид, че понятието „анализ“ не предава точно характера на дейността в
урока. Анализът предполага разчленяване на
произведението и извеждането на умозаключения за него, но не може да бъде сведен само до
това. Аналитичната дейност върви в единство със
синтеза, за да могат учениците да разберат и възприемат произведението като едно цяло. Освен
това анализът не се свежда само до логическото
проникване в съдържанието, а трябва да се съчетае с проникване в художествения образен свят на
автора, което е невъзможно без активното участие
на чувствата, въображението, емоциите на учениците. Така че анализът включва участието както
на мисленето, така и на останалите психически
процеси.
Чрез анализа учениците най-напред проникват
в действителността, отразена в произведението.
Разкрива се кръгът от жизнени проблеми, идеи,
характери, които са претворени в художествената творба. Постепенно зад събитията и героите
учениците се научават да виждат автора, да разбират, че отразените от него събития и характери
не са идентични на реалната действителност, а са
осмислени (според авторовия нравствено-естетически идеал) и предадени по художествен път.
Това вече е друго, по-високо ниво на проникване
в художественото произведение. Анализът помага
на учениците да видят и как се организира отразеният жизнен материал в художественото произведение, как се построява и създава, т.е. да разбират
творбата като изкуство на словото, в което форма-
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та и съдържанието вървят в единство. Това е друго
ниво на проникване в изучаваното литературно
произведение.
Разбира се, всички тези нива на анализа в обучението по четене в началните класове се реализират по различен начин. По-голяма тежест има
проникването в съдържанието на произведението. Но това не означава, че вниманието на учениците се съсредоточава само върху събитията,
отразени в творбата. Постепенно, дозирано, според нарастващите им от клас в клас възможности
учениците се насочват към разбиране на литературното произведение от различни страни.Тази
избирателност в анализа дава възможност на учителя да насочи работата на учениците към онова
необходимо и достъпно, което може да се реализира в конкретните условия на обучението, без
да противоречи на същността на литературното
произведение. С други думи, ръководейки се от
особеностите на конкретното произведение и от
нивото на общото и литературното развитие на
своите ученици, учителят избира и съответната
насока на анализа.
Избирателността като свойство на училищния анализ предполага и неговата вариативност.
Вариативността дава възможност на учителя да
съобрази анализа на литературното произведение с конкретните условия, при които работи, и
го предпазва от сляпото следване на „чужди указания“.
Съществуват различни класификации на видовете анализ. Ако в основата на класификацията
стоят компонентите на художественото произведение, които стават предмет на разглеждане, тогава
анализът може да бъде: композиционен, сюжетен;
по образи; идейно-тематичен и т.н. Ако в основата
на класификацията стои критерият за отношение
към текста (подробно или сбито се разглежда),
тогава анализът бива: подборен, детайлен, обзорен.
Най-често в училищната практика се използва
смесеният анализ, в процеса на който учителят
редува например елементи от сюжетния анализ
с елементи от анализа по образи или идейно-тематичния; елементи на подборния с елементи на
детайлния анализ на отделна част от произведението и т.н.
В методиката на обучението по четене в
началните класове при изучаване на сюжетни

произведения се използва най-често сюжетният
анализ, сполучливо наречен от М. А. Рибникова
„анализ след автора“. От събитието към смисъла,
от постъпките към характера – такъв е пътят на
работа при този анализ. Той в най-голяма степен
съответства на възрастовите особености на учениците от първи до четвърти клас. Но той не бива
да бъде единственият възможен път за изучаване на литературни произведения в тази възраст.
Този анализ например е неприложим при работа с лирически произведения, тъй като там няма
сюжет, няма събития. В този случай е подходящ
композиционният анализ или анализът по образи.
Но анализ по образи може да се използва и при
изучаване на сюжетни произведения, особено
ако са предвидени два часа за една и съща творба. Първия час се прави „анализ след автора“, а
втория час – анализ по образи, за да се задълбочи
възприемането на персонажа в произведението.
С други думи, учителят избира съответния вариант за анализ в зависимост от конкретното произведение, от целта и задачите на урока, от класа, с
който работи, от времето, предвидено за изучаване на творбата.
Анализът на литературните произведения
включва учениците в различна по своя характер
дейност чрез използването на разнообразни похвати и форми на работа с текста. Основните, които
се използват в учебната практика, са: подборно
четене; четене с поставена задача; изказване на
собствени разсъждения; словесно рисуване на
картини и образи; преразказване на цялото или на
част от произведението; илюстриране на текста;
самостоятелно формулиране на въпроси; четене
по роли; изразително четене; драматизация; решаване на словотворчески задачи и др.
Целта на обобщението в урока за възприемане
на ново литературно произведение е да се систематизират представите на учениците за изученото вече произведение, за основните анализирани
компоненти на творбата и изразяване в някаква
форма на лично отношение към прочетеното.
Обобщението може да се осъществи по различен начин: чрез вербални разсъждения на учениците; чрез прочитане на отделни моменти или
на целия текст от учениците; чрез съпоставяне с
други изучени произведения; чрез творческа задача и т.н.
Урокът за задълбочаване и разширяване на

възприемането на изучено вече произведение се
провежда обикновено когато по разпределение са
дадени 2 или 3 учебни часа за едно и също произведение. Конкретните цели и задачи на този урок
са свързани с различни страни на художественото
произведение и уменията на учениците за работа
с текста, като се определят от учителя в зависимост от това какво е постигнато в предхождащия
го урок за възприемане на новото произведение
и в каква посока преценява учителят, че трябва да се разшири и задълбочи възприемането на
учениците (дали върху съдържанието, или върху
персонажа, или върху художествените похвати на
автора, или върху идейно-нравственото послание,
или др.). Структурата на този урок включва три
основни момента: възстановяване на представите
на учениците за изученото произведение; работа с
текста на произведението в избраната от учителя
посока за разширяване и задълбочаване на детското възприемане; обобщение.
Възстановяването на представите на учениците за изученото произведение може да стане
по различен начин: чрез изразителен прочит на
текста от ученик; чрез беседа с учениците върху
акцентите, които са били заложени в предходния урок; чрез поставяне на проблемен въпрос,
последван от самостоятелен тих прочит на текста
от учениците; чрез резултати от творчески задачи,
поставени в първия урок, и т.н.
Работата с текста в този урок включва учениците в дейност, която се отличава от работата в
първия урок с по-голямата самостоятелност при
решаване на поставените въпроси и задачи върху
текста, по-голям превес на собствените разсъждения на учениците, създаване на условия за изразяване на собствено мнение, оценъчно отношение
и творческа работа, свързана с текста на творбата. Ако в първия урок ръководството на учителя
е пряко, то в този урок той дискретно ръководи
учениците към проникване в по-дълбоките пластове на творбата. Възможностите за прилагането на разнообразни форми на работа в тази част
от урока са големи: групова форма, игрова форма
(включване на литературни игри, творчески задачи за групова или индивидуална работа с текста,
проблемни или дискусионни въпроси и задачи,
различни форми на драматизация и т.н.).
Обобщението в урока се прави по посока на
цялостното възприемане на произведението, по
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лучено в резултат на работата с текста в двата
урока, като може да се осъществи чрез обобщаваща беседа с учениците или самостоятелна творческа задача (в устна или писмена форма) върху
текста.
В. Методически насоки за изучаване
на приказка
При работа с приказките, включени в читанката за четвърти клас, учителят отчита натрупания
опит в четене, слушане и възприемане на произведения от този жанр, които имат учениците в пред
ходните 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 равнището 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. Може да се използва и електронният вариант, където приказката се представя от професионален актьор четец.
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.
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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.
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.
Г. Методически насоки за изучаване
на разказ
Разказът като жанр присъства и в читанките за
първи, втори и трети клас, т.е. продължава развитието на уменията за възприемане и работа с този
вид литературни произведения.
В читанката за четвърти клас са включени разкази от български и чуждестранни автори, които
по съдържание, по обем и по идейно-емоционална насоченост са съобразени с възможностите на
четвъртокласниците.
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
книги от този автор или любопитни и достъпни
факти от неговата творческа и житейска биогра-

фия. 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 изведе 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.
Д. Методически насоки за изучаване на басня
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.
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.
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
въздейства 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 светоусещане. 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
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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.
Обобщението на представите на учениците
за изученото стихотворение става чрез изразителен прочит от учениците, илюстриране, рецитиране или по друг подходящ начин, избран от
учителя, съобразно особеностите на конкретното
стихотворение и равнището на класа.
Ж. Методически насоки за изучаване
на легенда
В учебната програма по български език и литература за четвърти клас е включено изучаването
на легендата като литературен жанр за първи път.
Легендата е повествователен текст с фантастично
приказно съдържание. В основата на всяка легенда стои действително (истинско) събитие или
историческо лице. В читанката са включени три
български легенди.
Работата върху легендите се насочва върху
разкриване на приказното, фантастичното в нея и
откриването на истинското събитие или на историческата личност, свързана с легендата. Много
често учителят се налага да запознава учениците
с историческото време, през което се е случило
събитието или е живяла дадената личност, тъй
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като те нямат необходимите знания. По този начин
чрез изучаване на легендите се разширява и обогатява културата на четвъртокласниците, както се
приобщават и към фолклорното ни наследство,
част от което са и легендите.
З. Методически насоки за обучението
по извънкласно четене
За извънкласно четене са отделени по 0,5 часа
седмично или 17 часа годишно, които обикновено
се редуват и комбинират с часовете по развитие на
речта (вж. примерното годишно разпределение,
приложение № 1).
Задачите на обучението по извънкласно четене
в четвърти клас са продължение от постигнатото в първи, втори и трети 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 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 равнището 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.

И. Методически насоки за провеждане на
обучението в избираеми часове, свързани с
разширената и допълнителната подготовка
по БЕЛ в четвърти клас
Обучението в избираемите учебни часове по
БЕЛ в четвърти клас има за цел да съдейства за
разширяване и допълване на подготовката по български език и литература, която учениците придобиват в задължителните учебни часове в 4. клас.
Темите за тези часове са разработени в помагалото Искам да науча повече по български език и
литература в 4. клас. Те изцяло следват усвоеното учебно съдържание. Всяка от тях е представена
на две страници. Предложени са и теми за начален
и годишен преговор, както и за входяща и изходяща диагностика.

Вариантите на работа по различните теми
включват:
– разнообразни и занимателни дейности за
развиването на езиковите, литературните и комуникативно-речевите умения на учениците;
– текстове за усъвършенстване на уменията за
четене с разбиране;
– занимателни задачи, включващи новите понятия;
– задачи за създаване на различни видове текстове, за писането на които са предвидени специално обособени места.
Темите могат да се използват не само в избираемите учебни часове, но и за диференцирана,
индивидуална и самостоятелна работа, както и
при целодневно обучение.
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1

2

IX

IX

3

1

7

5

3

1

2

6

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
НЗ

Вид на
урока

ПР

НЗ

Госпожица Хъни

У

Части на речта, лич- ПР
но местоимение и
глагол

Какво прави Крис- У
тофър Робин всяка
сутрин
Устно изказване по НЗ
темата: „Ползата от
разделното събиране на отпадъци“
Госпожица Хъни
НЗ

Какво прави Кристофър Робин всяка
сутрин
Строеж на думата

Изговор и правопис ПР
на гласните и съгласните звукове

Най-хубавият час

Тема

Възприемане на текста и формиране на
отношение към прочетеното. Намиране на
точните изречения за отговор на въпросите.
Откриване на посланието на текста.
Осмисляне на думите като части на речта.
Затвърдяване на знанията за правоговора и
правописа на частите на речта. Уместна употреба на личните местоимения.
Изразително четене. Четене по роли. Умение
за разказване. Описание на герой.

Умение за формиране на мнение и устно изказване по темата. Обосноваване на отговор.

Възобновяване на знанията за частите на думата. Свързване с правописа. Осмисляне на
значението на частите на думите.
Изразително четене; подборно четене; отговор на въпроси.

Съпреживяване на вълнението от първия ден
на учебната година. Вяра в приятелството и
мечтите. Връзка между заглавие и тема.
Припомняне на наученото за гласни и съгласни звукове и практическа изява чрез правописа. Разбиране на отношението между звуковете като градивна единица на думата.
Четене с разбиране. Изводи от подтекста чрез
логически подход към текста.

Очаквани резултати

Беседа. Работа с текста. Обосноваване
на отговора.

Работа с думи и изречения. Работа с
учебник и учебна тетрадка. Анализ.
Обобщение.

Подборно четене. Развиване на представи и въображение. Работа с учебната тетрадка.

Онагледяване. Беседа. Анализ. Умение
за откриване на отговори с думи от
текста.
Анализ. Синтез. Логическо мислене
при съставяне на отговорите. Онагледяване.

Анализ и синтез. Беседа. Работа с езиков материал – думи, срички.

Беседа. Рисуване с думи. Правилно
съставяне на изречения чрез анализ.

Изразително четене. Анализ на текста.
Разбиране на подтекста. Рисуване с
думи.
Беседа. Свързване на теорията за видовете звукове с практическа дейност.
Онагледяване.

Методи

Бележки или
коментари

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

17 седмици х 7 часа седмично = 119 часа

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

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

Приложение № 1
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Месец Учебна
Л БЕ
седмица

НЗ

ПР

Вид на
урока

У

Устен сбит преразказ на художествен
текст
У

НЗ

Том постъпва вели- У
кодушно

Текст. Видове изре- ПР
чения

Том постъпва вели- НЗ
кодушно

Значение на думата ПР

Лунна сила

Устно изказване по У
темата: „Ползата от
разделното събиране на отпадъци“
Госпожица Хъни
ИЧ

Лунна сила

Части на речта.
Прилагателно име.

Тема

Четене с разбиране за определяне на
най-важното.

Онагледяване. Работа с учебник. Устни
и писмени упражнения. Подбор на
думи; правопис.

Самостоятелна подготовка с помощта
от учителя и родителите. Самостоятелно изказване. Използване на личен
опит.
Самостоятелно четене. Правилни отговори на въпроси. Разказване. Устно
описание на героя.
Текстови задачи. Устни упражнения
в четене и отговор на въпроси.
Разказване.

Онагледяване; устни и писмени упражнения; работа с учебник и учебна
тетрадка.
Подборно четене. Определяне на епизодите. Откриване на отговорите на
текстови задачи. Разказване.

Методи

Анализ и синтез – образуване на изречения. Онагледяване. Беседа. Писмени
изречения. Прилагане на знанията в
писмената реч.
Проследяване на настроението на героите.
Наблюдение на речта и постъпките на
Откриване на описанието в текста. Разкрива- героите. Правилни изводи за отношене на настроенията и постъпките на героите. ния и характери.
Откриване на взаимовръзката между епизодите.
Възприемане на текста и възпроизвеждането Работа по поставена задача. Сравняму – правилно, последователно, с точни изре- ване на отговорите. Оценка и самоочения и подходящ подбор на думите.
ценка.

Осмисляне на прякото и преносното значение
на думите. Припомняне на разликата между
синоними и сродни думи. Избягване на повторения.
Умение за разказване на епизод. Озаглавяване
на епизод. Отговор на въпрос с изречения от
текста. Разбиране на понятието „благороден“.
Припомняне на видовете изречения според
целта на общуване. Какво е текстът – тема и
заглавие. Думи за учтивост. Правопис.

Възобновяване на знанията за прилагателното име като част на текста. Употреба на прилагателното име в художествен текст.
Усъвършенстване на техниката на четене.
Вникване в подтекста. Осъзнаване на значението на търпението и упоритостта. Връзка
между заглавие и тема на текста.
Учениците да се подготвят и изказват по
групи за събирането на отпадъци. Да изразят
ползата от подхода. Умения за аргументиран
отговор.
Усвояване на текста като част от изученото
произведение в урока по четене. Четене с коментиране и изводи.
Умение за съотнасяне на текст към картина.
Подборно четене. Изразително четене и разказване.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

26

4

5

X

X

7

5

3

7
1

5

3

1

Изговор и правопис У
на меки съгласни
звукове
Майката и врабчето НЗ

Писмен отговор на НЗ
въпрос по художествен текст

6

НЗ

4

Есен

У

Твърди и меки съгласни звукове

2

У

НЗ

НЗ

СР

НЗ

Вид на
урока

Устно съчиняване
НЗ
на разказ по картина
Калинката
ИЧ
Момче невеста хва- НЗ
леше

Дядо Петко и баба
Пена

Самостоятелна работа
Дядо Петко и баба
Пена
Твърди и меки съгласни звукове

Трици и халва

Тема

6

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Методи

Наблюдение на езика на героите. Обяснение на хумора в приказката.
Работа с текст. Сравняване на думи с
твърди и меки съгласни. Писмени упражнения. Самостоятелна работа.
Изразително четене и разказване. Четене
по роли. Илюстриране.

Онагледяване. Начин за съставяне на
разказ. Наблюдателност.
Разказ от учителя. Разказ от ученици.
Онагледяване чрез пресъздаване на
словесните картини и откриване на
средствата на художествения език. Демонстриране чрез изразително четене
на „картинни“ изрази в стихове.
Откриване на меки и твърди съгласни звуко- Свързване на теоретичните знания с
ве. Допълване на думи, свързване на правила- практиката. Онагледяване; групова
та с конкретния езиков материал.
работа; използване на тестови задачи;
самостоятелна работа.
Възприемане и интерпретиране на образите Наблюдение – в природата и на езикочрез средствата на художествения език. Вник- вия материал. Помощ от учителя при
изграждане на образи и картини. Инване в смисъла на епитетите и ролята им в
терпретация.
речта.
Затвърдяване на знанията за меки съгласни
Свързване на теоретичните знания с
звукове.
практиката – вярно изговаряне и писане.
Откриват красотата и смисъла на текста; ро- Демонстрация; онагледяване. Анализ
лята на повторенията. Олицетворение.
на художествена реч. Изразителност на
изпълнението. Илюстрация.
Усвояване на алгоритъма при създаване на
Обяснение от учителя и помощ при
текст – отговор на въпрос към художествен
създаване на текст – отговор на въпрос. Съчетаване на обяснения със сатекст.
мостоятелна работа на учениците.

Ориентиране в обстановката. Връзка между
заглавието и текста на приказката.
Осмисляне на същността на твърди и меки
съгласни. Умение за работа по групи. Редактиране на текст.
Съотнасяне на епизодите към илюстрациите.
Работа със синоними. Решаване на тестови
задачи.
Умение за съчиняване по картина. Ясни и
правилни изречения.
Впечатления от прочетеното.
Осмисляне на хумора в народната песен. Запознаване с езиковите особености на текста.

Откриване на подтекст. Извод за хумора в
Ролеви подход – четене и разказване
разказа. Тема и заглавие.
по роли; описания – герои; обстановка.
Обратна връзка за степента на усвояваните знания.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

27

6

7

X

XI

7

5

3

1

5

3

1

Твърди и меки
съгласни звукове.
Кратки думи
Приказка за гвоздеите

Самостоятелна работа
Умна девойка

Писмен отговор на
поставен въпрос
към нехудожествен
текст

2

4

6
НЗ

НЗ

НЗ

Осмисляне на идеята в темата на приказката.
Връзка със заглавието. Кът на читателя – битови приказки.
Правилно структуриране на частите на писмения отговор.

Представят с подходящи думи героите. Ориентират се в комуникативната ситуация. Четат по роли.

У
СР

Обобщаване и затвърдяване на знанията по
темата.

Разглеждане на произведение.
Изразяват мнение за героите. Определят епизодите. Означават преносното значение на
думите.

Изясняване на мъдростта на девойката. Ориентиране в постъпките; последователността
на епизодите и изводите.
Откриване и поправяне на грешките.

Осмисляне на приказката като фолклорно
произведение. Откриване на мъдростта на
обикновените хора. Свързване на заглавието
с текста.
Вярно поставяне на ударение и правопис на
кратките думи.

Припомняне и разширяване на знанията за
народните будители.
Знания за изговора и правописа на кратките
думи без ударение.

Очаквани резултати

О

Поправка на писме- У
ния отговор
Сбогом лято; Есен ИЧ
НЗ
Приказка за гвоздеите

6

7

Изговор и правопис У
на кратките думи
без ударение
Лявото око на царя У

4

НЗ

Вид на
урока

Изговор и правопис НЗ
на кратките думи без
ударение
Лявото око на царя НЗ

Будители народни

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица

Усъвършенстване на комуникативно-речевите умения за създаване на
собствен текст.

Разказване. Характеризиране на образите. Отделяне на съществените черти.

Изразително четене или разказване.
Проследяват (анализират) промяната в
героите. Речникова работа.
Проверка. Самопроверка. Самооценка.

Самостоятелна работа.
Четат и определят епизодите самостоятелно. Анализират постъпките на
двамата герои. Наблюдение, беседа,
разказ.
Анализ, обобщение. Практическа насоченост. Редактиране.

Подборно четене; съпоставяне и анализ на постъпките на героите. Отговор
на въпрос с доказване на твърдение.
Преценка и самопреценка.

Писмени упражнения – препис и добавяне на думи; редактиране.

Наблюдение на текста и умение да правят изводи за същността на обикновения човек – честност и мъдрост.

Беседа, разказ, онагледяване, споделяне на знания на учениците.
Писмени и устни упражнения; добавяне
на думи – редактиране; тестови задачи.

Методи

Бележки или
коментари

28

8

9

XI

XI

7

5

3

1

7

5

3

1

У

Вид на
урока

6

4
НЗ

НЗ

Писмено съчинява- НЗ
не на текст (описание) по аналогия

Иринчето

Думи с противоположно значение

Малкият беломорец У

Употреба на сложни У
думи в речта

2

У

Поправка на писме- У
ния отговор
Какво разказва лу- ИЧ
ната
Малкият беломорец НЗ

Вълшебна кутийка

Сложни думи. Об- НЗ
разуване
Вълшебната кутий- НЗ
ка
Сложни думи. Об- У
разуване

Умна девойка

Тема

6

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Методи

Откриване на двойки думи с противоположно
значение – части на речта. Припомняне на
знанията за синоними.
Знания за писане на разказ във форма на писмо. Знания за аз-формата на писане. Отношение към животните.
Умение за съчиняване на текст по аналогия.
Спазване на последователност и точност при
описанието.

Ориентиране в случката. Разграничаване разказ от фолклорна творба. Диалог и монолог.
Осмисляне на употребата на сложни думи в
речта. Затвърдяване на знанията за видове
свързване на думите.
Откриване на мотивите за действията на героя. Характеризиране на постъпката му.

Методи, използвани при работа върху
съответната урочна единица.
Четене; обяснение; примери; рисуване с думи; създаване на представа за
героя.
Писмени упражнения; четене на монолог, диалог и откриване на сложни
думи.
Рисуване с думи – обстановка, герой.
Отличителни черти на героя. Работа по
групи.
Съставяне на изречения по зададена
задача. Логически упражнения за допълване с подходящи антоними.
Пример за описание. Определяне на
структурата на избраната тема. Съставяне на план. Определяне на лексиката.

Четене и анализиране с изразяване на лично отношение.

Четене и разказване по роли. Описание на ге- Работа с учебник. Четене или разказвароите с думи от текста.
не на приказки от Р. Босилек. Анализ и
на други приказки.
Разбиране на същността и значението на
Обяснение; демонстрация. Работа с
сродните думи и образуването им. Поправка. учебник. Връзка с литературата.
Четене и съотнасяне с други приказки. ОсОбясняване, сравняване, изводи.
мисляне на понятието „вълшебен“.
Онагледяване; обяснения и проверка
Правопис на сложните думи. Образуване.
на правописа. Откриване на сложни
Словосъчетания и изречения със сложни
думи в художествена реч.
думи.
Беседа; подборно четене; описание на геРазказване; описване на героя. Използване
на думи от текста и упражненията; връзка с рои. Сравняване с други приказки и герои.
пословици.
Откриване и поправка на грешките; самопроверка.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

29

10

11

XI

XII

5

3

7
1

5

3

1

У

Вид на
урока

Използвам тълковен НЗ
речник
Първи сняг. Снежна НЗ
песен

Използвам електро- У
нен вариант на тълковен речник
Малкият коминоНЗ
чистач

Писмено съчинение НЗ
на текст по словесна НЗ
опора

4

6
7

ИЧ
НЗ

2

Наказанието
Сняг

Поправка на съчине- У
нието по аналогия

6

НЗ

Употреба на антони- У
ми в речта
История с куче
У

История с куче

Синоними, антони- У
ми, разграничаване

Иринчето

Тема

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Методи

Обсъждане на сходството на писмото
с друг текст, но със същия начин на
изложение – „Патиланско царство“ от
Ран Босилек.
Умение за разграничаване на синоними от
Наблюдение на текст за разлика на синоантоними в текст. Уместна употреба на сино- ними и антоними.
нимите и антонимите.
Съпоставяне на смисъла на текста с този на Откриване на мотиви за поведението
„Иринчето“. Изразяване на емоционално-оце- на момичето. Анализиране на заглавинъчно отношение.
ето и текста.
Съпоставяне на думи и изрази с противопо- Подбор на подходящи думи и изрази за
ложно значение.
дипълване на текст.
Разказване. Търсене на друго подходящо
Групова работа. Откриване на сравзаглавие на разказа; други произведения на
нение при описанието на природната
същата тематика.
картина.
Усъвършенстване на уменията при създаване Откриване на грешките – начин за
на собствен текст.
повишаване на езиковата култура на
учениците.
Емоционално отношение към променящата се природа и стремеж на опазването ѝ.
Описание на природните картини. Откриване Изобразяване на картини чрез средна думи с преносно значение; олицетворение. ствата на художествената реч. Интерпретиране на съдържанието.
Умение за справка в тълковния речник. ОтСамостоятелна работа за откриване на
криване на думи по описание.
значението на непознати думи.
Откриване на епитети и думи с преносно зна- Изобразяване на картини чрез използчение. Олицетворение. Създаване на радост- ване на думи с преносно значение.
но настроение.
Използване на електронен вариант при отДемонстрация за използване на елеккриване на значението на думите.
тронен вариант при откриване на значението на думи.
Връзка между текст и заглавие на текста. Усъ- Изясняване на последователността в
вършенстване на четивните умения.
действията на героите и разказване на
случката, при което се изтъкват нравствени качества.
Насоки и упражнения в последователно съчи- Изграждане на умения за съчиняване
няване на текст по словесна опора.
на текст по словесна опора.

Четене и отговор на въпроси. Съотнасяне на
илюстрации към текста. Подбор на думи за характеризиране на героите. Олицетворение.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

30

12

13

XII

XII

5

3

1

5

3

1

Вид на
урока

6
7

Главни части на из- У
речението. Подлог и
сказуемо

4

Крали Марко си из- НЗ
бира невеста
Видове реч в текста НЗ
Преобразуване на
НЗ
пряка в непряка реч

Главни части на из- НЗ
речението. Подлог и
сказуемо
Весела година. Цве- НЗ
товете на сурвачката

2

7

Поправка на съчи- У
нението по словесна
опора
ИЧ
Как се прави сурвачка. Как се кичи
дрян
Шведска шейна
У

6

У

СР

НЗ

О

Самостоятелна работа
Шведска шейна

Шведска шейна

Сложни думи. Антоними. Тълковен
речник

Малкият коминочис- У
тач

Тема

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Методи

Откриване на връзка между епизодите в развитието на действието. Избиране на епитети
за характеризиране на героите.
Разпознаване на подлога и сказуемото като
части на изречението.

Преразказ; обрисуване на героите с
думи; сравняване – начин на живот;
герои; отношения.
Анализ на частите на изречението.
Сравняване на двете главни части. Разлика в службата им в изречението.
Усъвършенстване на уменията за интерпретация Рецитиране; рисуване с думи; изразяна стихотворенията; свързване с естетически и ване на емоционално-оценъчно отношение към празниците.
нравствени ценности. Олицетворение; диалог.
Откриване на главните части с въпроси. Под- Правилен подход при откриването на
чертаване. Разпознаване: сказуемо – основа главните части – въпроси; подчертаване. Свързване с практическата дейност
на изречението; подлог – главна част.
– роля на главните части в изречението.
Легенда. Четене и разпознаване на легендата. Разказ за Крали Марко. Фантастичното
в текста.
Разпознаване на видовете реч. Умение за
Онагледяване. Упражнения във връзка
превръщане на пряка реч в непряка.
с пунктуацията. Обяснение и анализ на
пряка реч и превръщането ѝ в непряка.

Свързване на емоциите за предстоящите празници с практическа подготовка.

Упражнения в четене и разказване по
роли. Сравняване с героя от „Малкият
беломорец“.
Упражнения за разпознаване на думите според ролята им в езика. Начин на
използване на групите думи в устната
и писмената реч.
Откриване на връзките между мотивите и
Коментиране на въпроси, свръзани със
действията на героите. Усъвършенстване на съдържанието и героите – мотиви за
четивната техника.
поведение. Наблюдение на постъпките
и речта им.
Съпоставяне на думи и изрази с противоположно значение. Откиване на сложни
думи, синоними и антоними – ролята им в речта; образуване; редактиране.
Изразяване емоционално-оценъчно отношение Аргументиране на отговор на въпрос.
към героите. Задаване на въпроси по съдържа- Изграждане на представа за автора.
нието. Открояване на посланието на текста.
Поправка (откриване на грешки) при съчиняване на текст по словесна опора.

Превръщане на пряката реч в непряка при
разказване. Синоними и антоними в текста.
Диалог.
Знания за думите – значение и ролята им в
речта. Лексиката – богатство на езика. Уместна употреба на думите в речта.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

31

14

15

I

I

7

5

3

7
1

5

3

1

Вид на
урока

Видове изречения
по състав
Неверница Арда

Видове реч

4

6

6

Редактиране чрез за- НЗ
местване и добавяне
НЗ
Редактиране чрез
съкращаване и разместване

НЗ

Преобразуване на
НЗ
видовете изречения

4

Пипи попада в
схватка

Разграничаване на У
просто и сложно изречение
Българката
У

ИЧ
НЗ

У

У

У

НЗ

НЗ

2

Тъмното езеро
Българката

Видове изречения
по състав
Неверница Арда

Крали Марко си из- У
бира невеста

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Методи

Легендата – фолклорен и литературен вид.
Разказване на легендата. Образи, описани в
текста.

Формиране на представа за жанра и за
героите в тази легенда. Какво изразяват: сравненията, епитетите, синонимите.
Разграничаване на простите и сложните изре- Свързване на теорията с практиката.
чения. Критерий, по който се разпознават.
Затвърдяване на знанията за легенда. Четене Анализиране на текста на легендата.
и изясняване на смисъла.
Открояване на изводите – послания.
Разграничават простите изречения в състава Анализ и сравняване. Изводи за вярно
на сложното.
изпълнение.
Преразказване на легендата. Олицетворение. Следване на последователност и точност при преразказване.
Разграничаване на видовете реч.
Упражнения за откриване на видовете
реч.
Олицетворение. Осмисляне на творбата.
Разказване; аналогия с други творби.
Знания за легенда. Осмисляне на посланието Наблюдение на текста. Анализ на оскъм читателите.
новните моменти.
Знания и умения за разграничаване на просто Упражнения – просто и сложно изреи сложно изречение. Съставяне на модели
чение. Упражнения за образуване на
(схеми).
изречения по схеми.
Допълнителни знания за конкретните назва- Групова работа. Разказване на легендания в легендата.
та. Илюстрации.
Знания за преобразуване на видовете изрече- Анализиране на сложните изречения.
ния. Определяне на простите изречения чрез Обобщаване на знанията за изречение
– просто, в състава на сложното.
посочване на глаголите.
Четене с разбиране – откриване на постъпки- Илюстрация. Разказване; лично отноте на героите и на мотивите на поведението шение. Пресъздаване на образите на
им.
героите.
Знания за видовете редактиране. Откриване На основата на примери и писмени упна грешките и поправянето им. Разграничава- ражнения редактира грешките. Примене на видовете редактиране.
ри – изводи, обяснение, илюстриране с
изречения.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

32

16

17

I

I

7

5

3

1

5

3

1

Вид на
урока

НЗ

Самостоятелна работа
Когато бях дете

Устен сбит преразказ на нехудожествен текст
Мили мой Мио

6

Магаре и славей

Изречение

Похвали

Редактиране на
текст
Славеят и розата

Малкият принц

ИЧ

НЗ

НЗ

СР

НЗ

О

НЗ

ИЧ

У

Пунктуция на слож- У
ното изречение

Малкият принц

Пипи попада в
У
схватка
Пунктуация на
НЗ
сложното изречение

Тема

4

2

7

6

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица

Изразително четене.

Открояване на смисъла и посланието на
подтекста. Изразяване на обичта към родината.
Художествен и нехудожествен текст.
Разлики.

Проверка и оценка на знанията.

Различаване на баснята и особеността ѝ. Съпоставяне с „Похвали“.

Припомняне на изученото за басня. Намиране
на поуката. Тестови задачи.
Систематизиране на знанията за изречение;
видове изречения; пунктуация.

Откриване на грешки в текст и поправянето
им.

Разказване; черти на героите; описание на
характери.
Усвояване на знания за свързване на простите
изречения в състава на сложното. Пунктуация
при отделянето им.
Вникване в подтекста на творбата. Изводи за
приятелството.
Упражняване за поставяне на пунктуационните знаци. Определяне на броя на изреченията.
Аргументиране на отговор на въпрос, свързан
със съдържанието на текста.

Очаквани резултати

Начини и похвати при изграждане на
сбит преразказ.

Форма на изразяване – аз-форма. Наблюдение на текста – разлика и смисъл
на изразяване.
Упражнения, начин на работа за създаване на електронно съобщение.

Четене; наблюдаване на особеностите
на езика и на начина на поучаване.
Практически знания за изречение;
видове изречения – главни части на
изречението.
Сравняване на две художествени произведения. Изводи; характерни особености.

Анализиране на текста; откриване и
правене на изводи.
Редактиране на пунктуационни грешки. Упражнения за съставяне на изречения с отразяване на пунктуацията.
Обясняване на философските изрази
и изразяване на оценъчно отношение
към героите.
Показване на начини за редактиране
на текст. Четене, разказване, беседа,
изводи.

Описание; илюстрация; качества на
героите; изводи.
Упражнение и анализ на връзките в
сложното изречение и отделянето им.

Методи

Бележки или
коментари

33

18

19

II

II

7

5

3

1

7

5

3

1

6

Съществително име

4
НЗ

О

НЗ

У

Писмен отговор на НЗ
поставен въпрос към
художествен текст

Роден край

Членуване на съществителните
имена
Роден край

Разказ. Анализиране на текста. Слушане, изпълнение на химна.
Устни и писмени упражнения; онагледяване; работа с учебник и учебна
тетрадка.
Онагледяване. Изразително четене.
Сравняване на текстове и художествено съпоставяне с познатите творби.
Онагледяване; обяснения върху конкретен текст. Упражнения. Разлика в
смисъла на членувани и нечленувани
съществителни имена.
Емоционална насоченост. Наблюдение
на художествени средства – повторения, описания, епитети. Ролята на глаголите в 1 л. ед.ч.
Демонстрация; обосновани отговори и
поправка.

Методи

Изразително рецитиране. Четене на произве- Съпоставка с други стихотворения
дения за родината – български автори.
или творби в проза. Рисуване с думи.
Монолог.
Разпознаване на пълен и кратък член на съУпражнения в членуване с -а, -ът, -я,
ществителните имена от м.р. ед.ч. Чрез про- -ят. Правопис и правоговор. Онаглеверка с личното местоимение „той“.
дяване.
Изразително четене; рисуване на картиРазкриване на любовта към родината чрез
средствата на художествената реч; повторения, ни с думи; употреба на думи от текста.
рисуване на картина, епитети, олицетворения. Сравняване с други стихотворения.
Преговор на изученото за съществително
Систематизиране и обобщаване на знаиме.
нията за съществително име.
Четене с обясняване на думите с преносно
Рисуване на картини. Изразително чезначение, епитети, обръщения.
тене; илюстрации.
Отговор на въпроси чрез посочване на аргу- Усвояване на система при отговор на
менти. Преобразуване на пряка реч в непряка. въпроси. Подбор на аргументи.

Четене и аргументиране на отговорите.

Умения за откриване на грешките. Свързване
с теоретичните знания.

НЗ
Писане на електронни съобщения
и писма
Тичайте, вълшебни ИЧ
колела
Обичам те, родино! У

2

6

Отговор на въпроси към текста. Сравняване с
произведение от същата авторка и произведение на тема за родината.

Аргументиране на отговори във връзка със
съдържанието. Припомняне на значението на
епитетите.
Знания за съществително име и членуване на
съществителното име. Връзка между език,
литература и фолклор.

Възприемане на смисъла на химна. Знания за
автора.
Припомняне на теоретичните и практическите знания за съществително име.

Очаквани резултати

Обичам те, родино! НЗ

Членуване на съНЗ
ществителни имена

4

НЗ

Вид на
урока

Части на речта. Как- У
во знаем за съществителното име
Мила Родино...
НЗ
Песен за родината

Мила Родино

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица

17 седмици х 7 часа седмично = 119 часа

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Бележки или
коментари

34

20

21

II

II

7

5

3

7
1

5

3

1

Време на глагола.
Сегашно време на
глагола
Шипка

Сегашно време на
глагола

2

4

6

Поправка на писмен У
отговор
Моя, българска земя ИЧ
Райна поп Гьоргьо- НЗ
ва

6

Писмен отговор на
поставен въпрос
към нехудожествен
текст

Шипка

Части на речта. Гла- У
гол. Лице и число
на глагола
Край огнището
У

4

У
У

У

У

НЗ

НЗ

НЗ

СР

НЗ

Вид на
урока

Самостоятелна работа
Край огнището

Завръщане

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Четене. Изясняване на смисъла на
думите с преносно значение; олицетворение. Илюстрации. Музикален
съпровод на текста.

Методи

Откриване на монолога и осмисляне на теЧетене по роли. Разказ от учителя. Откста за великия българин. Промените след
говори на въпроси по съдържанието.
разказа на героя. Сравняване със случки и
герои от други произведения.
Припомняне на знанията за глагол – име и
Упражнения – откриване на глаголи;
число. Разграничаване на лицето и числото
допълване на текст, промяна на лице и
на глаголите.
число; правопис.
Знания за живота и делото на Апостола спо- Четене и разказване на случки с Васил
ред произведения на други автори.
Левски от разкази.
Откриване на грешките и начин на поправя- Прилагане на изученото за редактиране.
не на текст.
Умения за самостоятелен анализ на литературни произведения.
Усъвършенстване на уменията за четене и
Обогатяване на знанията на ученицислушане с разбиране на произведение от на- те, свързани с нравствени ценности.
шия фолклор. Възхищение от смелостта на
героинята.
Определяне на сегашно време на глагола спо- Наблюдение на езиков материал; анаред момента на говоренето.
лизиране, сравняване; изводи; упражнения.
Откриване на връзките между мотивите и
Разбиране на прочетеното – значение
действията на героите. Определяне на нрав- на непознатите думи; осмисляне на
ствената оценка на подвига.
същността на подвига чрез разнообразна дейност – четене; разказване;
илюстрация; беседа.
Разлика между изговор и правопис на оконча- Упражнения – разказ по картини; донията в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч. на глаголите.
пълване на герои в сегашно време;
работа в учебника и учебната тетрадка.
Четене, разказване, рисуване на картини с
Разказване; подкрепяне на отговори на
думи, връзки в епизодите.
въпросите с текст. Работа по групи.
Писмен отговор на въпрос към нехудожествен текст, като се обосновава с аргументи
от текста. Спазване на построяването на отговора. Конкретни примери за подпомагане на работата на учениците.

Припомняне на знанията за диалог и монолог.
Разграниаване на автора на творбата от неговия герой. Припомняне на други произведения на Леда Милева.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

35

22

23

III

III

7

5

3

7
1

5

3

1

Вид на
урока

Бъдеще време на
глагола

4

6

4

НЗ

У

НЗ

Писмено съчинява- НЗ
не на текст по ана- У
логия (приказка)

Есенна приказка

Минало време на
глагола

Стоян и агънце

Минало време на
глагола

2

НЗ

Поправка на отгоУ
вора на поставен
въпрос към нехудожествен текст
Щъркът иде
ИЧ
Майка ми. Молитва У

6

Майка ми. Молитва НЗ

НЗ

Изговор и правопис НЗ
на глаголи в сегашно време
Мартеници
НЗ

Предвестници. Мин- НЗ
зухари

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица

Четене по роли. Рисуване на картини;
разказване; сравнение.
Анализ на упражненията. Сравнение
със сегашно време според момента на
говорене.
Анализ на творбата. Изясняване на
думите с преносно значение за осмисляне на стиховете.
Откриване на начините на редактиране, използвани от учениците.

Аргументирани с текст отговри. Рисуване на картини. Олицетворяване на
образи. Сравнения на двете творби.
Примери; обяснение; анализиране; показване; упражнения; редактиране.

Методи

Сравняване на текста и откриване към кой вид принадлежи.
Обогатяване на знания, свързани с нравствени Четене с разбиране. Осмисляне на
ценности. Откриване на посланието на текста. непознатите думи. Изграждане на
представа за автора чрез разказ на учителя и онагледяване.
Определяне на минало време на глагола. Раз- Упражнения в учебника и учебната
граничаване и употреба.
тетрадка. Сравняване на минало свършено с минало несвършено време на
глагола.
Разпознаване на народна песен. Диалог.
Четене по роли. Свързване с подходяПроследяване на чувството. Епитети, синоща мелодия към текста.
ними.
Затвърдяване на знанията за минало време и Допълване на изречения с глаголи. Опправопис на частицата „не“ при глаголите.
ределяне на формите за лице и число.
Съставяне на изречения по картини с
глаголи в мин. време.
Откриване на връзката между епизодите в
Представа за героите, за постъпките
развитието на действието. Олицетворение, епи- им, за добротата и помощта.
тети.
Съчиняване на текст по аналогия чрез подхо- Пример за улесняване на дейността на
дящи примери и подготовка.
учениците. Примерно съчинение – образец. Самостоятелна работа.

Преживявания при настъпването на пролетта.
Картини – олицетворения при промените в
природата. Епитети.
Съзнателна проверка при писане и изговор на
глаголите в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч.; в 1 л. ед.ч. и
1 л. мн.ч. за правилен изговор и правопис.
Диалог. Създаване на подходящо настроение
при четене и отговор на въпроси.
Знания за бъдеще време и определянето му
според момента на говоренето. Правопис на
частицата „ще“.
Разглеждане и сравняване на смисъла на
творбите; разясняване и разбиране на съдържанието. Съпреживяване на чувствата.
Редактиране на текста на отговора. Самооценка.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

36

24

25

III

III

5

3

1

7

5

3

1

Самостоятелна ра- СР
бота
Как яйцата повярва- НЗ
ха в чудесата

НЗ
Части на речта.
Числително име.
Видове.
Как яйцата повярва- У
ха в чудесата

Писмено съчинява- У
не на текст по словесна опора
Съчиняване на текст У
по словесна опора

2

4

6

7

Поправка на съчине- У
нието по аналогия
Щъркът иде – дра- ИЧ
матизация
Великденска свир- НЗ
ка. Лазарки

НЗ

6

Пролетна въртележка

О

Глагол

4

У

Вид на
урока

Съвместна употреба У
на глаголните времена
Деца и лястовичка НЗ

Есенна приказка

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Четене и отговор на въпросите. Беседа
и разказване. Илюстрация. Характеристика на героите.
Правописни упражнения. Илюстрации.
Самостоятелна работа. Обяснения.

Методи

Четене по роли. Разказване на епизоди по избор. Сравняване на случки и герои от текста с
прочетени творби.
Съставяне на текст по словесна опора. Изграждане на последователно съставен текст
по словесна опора. Осмисляне на израза
„словесна опора“.

Илюстрация на любими картини от
разказа. Олицетворението като подход
за сравняване с герои.
Пример – словесна опора. Съчиняване – отговор на въпроси. Системност,
последователност.

Осмисляне на традициите в живота на народа Свързване на действията на героите с
и очарованието на празника.
епизодите. Четене по роли. Описания
с думи.
Знания за числително име и видовете числи- Упражнения. Връзка между граматичтелни имена: бройни и редни.
ните знания и литературата.

Изразително четене. Откриване на
Откриване на белезите на националната
идентичност и традиции. Изразяване на емо- сходство с народните песни. Рисуване
на картини с думи от текста.
ционално отношение. Художествени средства.

Диалог. Преносно значение на думите. Създа- Демонстрация – изразително четене.
ване на подходящо настроение.
Изразяване на чувства чрез изпълнението.
Систематизиране на знанията за глагол, време на глаголите, употребата на глаголите,
лице и число.
Олицетворение. Диалог. Дума с преносно
Беседа. Музикално изпълнение. Иззначение.
разително четене. Пресъздаване на
настроението.
Редактиране на собствен текст.
Самостоятелно откриване на вида на грешките.
Олицетворение, диалог.
Изразително изпълнение.

Усъвършенстване на уменията за четене по
роли. Осмисляне на посланията на автора.
Олицетворение.
Правилна и уместно употреба на глаголните
времена.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

37

26

27

IV

IV

5

3

1

5

3

1
У

НЗ

Вид на
урока

7

6

4

О

Редактиране на
чужд текст
Чужд текст
У

НЗ

Какъв приятел има- У
ше баба

Числително име

Какъв приятел има- НЗ
ше баба

Правопис на числи- НЗ
телните имена

7

2

НЗ

Поправка на съчи- У
нението по словесна
опора
Цветен Георги
ИЧ
Таралеж
У

Таралеж

Кукувица кука за Гер- НЗ
гьовден
Числително име.
НЗ
Род и число

Числително име

Великден

Тема

6

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Методи

Бележки или
коментари

Откриване на посланието на текста.
Обогатяване със знания, свързани с нарвстве- Четене, беседа, илюстрация; допълнини ценности и отношения. Работа по групи. телна литература – „Детска енциклопедия“ и др.
Знания за правилно изписване на числител- Демонстрация, примерни думи; изрените имена; уместна употреба.
чения. Редактиране. Самопроверка;
откриване на грешки.
Разширяване на представите за приятелство- Положителен пример за приятелство.
то. Значението на думите с преносен смисъл. Споделяне на опит и случки. Илюстрация.
Систематизиране на знанията за числително Упражнение върху образуване, правоиме и употребата му; правопис.
пис и правоговор на съществителните
имена.
Аргументиране на отговор на въпроса. ОтИзразително четене. Откриване на съкриване на посланията на автора.
ответсвия между текст и илюстрация.
Рисуване с думи. Употреба на думи с
преносно значение.
Формиране на езиков усет за правопис и
Умение за поправяне на грешките в
стилни грешки.
чужд текст.
Припомняне на знанията за легенда. Осмис- Четене и разказване. Илюстрации.
ляне на подтекста.
Свързване с празника.

Редактиране; рисуване на картини с
Връзка с човекът и придуми; традиции и етнос – познание и
родата
отношение
Свързване на употребата на числителното име с примери от живота. Откриване на числителните имена в различни по жанр творби.
Припомняне на фолклорния жанр – народна Разказ за празника. Споделяне на впепесен. Олицетворение; повторения.
чатления за празнуване в семейството.
Знания за род и число. Правопис на числиУпражнения в учебника – теоретични
телно име.
знания – вляво на страницата; практически знания – вдясно на страницата.
Откриване на връзката човек – природа. По- Четене. Разбиране на значението на
знания за тази връзка и значението ѝ. Олице- аз-формата при писане и разказване.
творение.
Илюстрация. Беседа.
Самооценка на съчинението – постижения, слабости. Редактиране на собствен текст.
Откриване на различните видове грешки.

Възприемане и интерпретиране на кратко
произведение и формиране на естетическа
преценка.
Допълване на знанията за числително име
и видове. Разлика между редни и бройни
числителни имена.

Очаквани резултати

38

28

29

IV

V

5

3

7
1

5

3

1

У
У
У

НЗ

Устно изказване по
зададена тема

Как са се родили
буквите

7

ИЧ

У

Най-голямото богат- НЗ
ство
Правопис на думи НЗ
със струпани съгласни
Най-голямото богат- У
ство

Правопис на думи с НЗ
-ър-, -ръ-, -ъл-, -лъ-

Ято лебеди

Устно изказване по
зададена тема

6

4

2

6

Ято лебеди

Употреба на частите У
на речта

4

У

СР

НЗ

Вид на
урока

Самостоятелна работа
Сънят на врабчето

Сънят на врабчето

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Изразително четене. Сравняване с други герои от приказки и разкази в читанката. Знания за Ангел Каралийчев.

Методи

Разказване. Сравняване. Обобщаване.
Изводи за прилика на приказки от различни народи.
Упражнения за усвояване на начини за
проверка на правописа.

Разказване. Илюстрация. Беседа за
най-голямото богатство.
Усъвършенстване на умението за проверка на Допълване на думи. Преобразуване на
правописа на думите.
думите в мн.ч. Съставяне на разказ по
картина.
Самостоятелна работа – свързване на
Четене и разказване по роли. Диалог. Мосиноними; подбор на думи за всеки генолог. Отговор на въпроси с изречения от
текста.
рой, за съставяне на пословица.
Създаване на умения за обсъждане на изказ- Работа по групи за допълване на изване или на текстове.
казването от съучениците. Справка с
допълнителна литература или опит.
Знания за историята за създаване на писмеИнтерес към знанията; разказ за пътя
ността.
към писмеността.

Разказване по роли. Сравняване с герои от
други приказки. Диалог. Доброта и отзивчивост.
Писане на думи и прилагане на начини за
проверка на правописа на думи с -ър-, -ръ-,
-ъл-, -лъ-.
Осмисляне на посланието на приказката.

Отговор на въпроси чрез аргументиране с
примери от текста. Извод – какво може да се
научи от съня на врабчето.
Умение за уместна употреба на частите на
речта. Връзка със службата им в изречението.

Описание на картини. Преразказване
на текст. Свързване на словосъчетания,
близки по значение.
Самостоятелен подбор на подходящи
думи и изрази. Самостоятелна работа.
Класифициране и определяне на признаците на частите на речта.
Запознаване със спецификата на чуждестран- Четене. Озаглавяване на епизодите.
ни народни приказки. Епизоди и развитие на Отговаряне на въпроси. Илюстрация.
Самостоятелно четене.
действието.
Последователно построено изказване по определена тема. Съставяне на план на работа. Допълване на отговорите с мнения на учениците.

Олицетворение. Преносен смисъл на текста.
Осмисляне кои са важните неща в живота,
как да бъдат открити.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

39

30

31

V

V

7

5

3

1

7

5

3

1

6

4

Дума

2

ПР

Приказка за рибаря У
и рибката
Писмено съчинява- У
не на текст по словесна опора

Видове изречения

Приказка за рибаря НЗ
и рибката

ПР

Как се прави препо- НЗ
ръка на четиво
Писане на препоУ
ръка
Най-полезното
У
нещо

НЗ

6

Най-полезното
нещо

ПР

Дума

4

НЗ

Вид на
урока

Правопис на думи с У
-ър-, -ръ-, -ъл-, -лъ-;
-стн-, -здн-, -ствРижият кон
У

Рижият кон

Тема

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Разказване с изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите.

Методи

Отговори на въпроси; измисляне на заглавие; Подборно четене. Отговори на въпровръзка с народното творчество – пословици. си за откриване на основната идея.
Подреждане на илюстрации.
Анализиране на текст – откриване на сложни Допълване с подходящи думи на текста;
думи, синоними; думи с преносно значение. откриване на думи по описание. СисРабота с речници.
тематизиране на знанията за дума.
Проследяване на развитието на
Знания за приказка в стихове. Знания за автора – Пушкин, герои – с какво се отличават действието в приказката, природните
картини – морето и характера на бабаедин от друг.
та, за да се очертаят основните моменти, разбирането на текста и изводите.
Припомняне на видовете изречения по цел на Определяне на видовете изречения;
общуване и по състав, словоред и пунктуация. ролята на словореда и пунктуацията.
Четене на текст по роли. Подборно четене.
Разказване на основните моменти.
Разказване.
Умение за съставяне на текст по словесна
Разглеждане на примери и съставяне
опора (две думи).
по план на отделен текст с указание от
учителя.

Начини за правописна проверка.
Редактиране. Допълване с буквосъчетания; преобразуване на думи.
Писмено отговаряне на въпрос (с. 44 –
Съпоставка с други приказки – приличитанка). Разказване.
ка и разлика.
Писане на думи; изречения, текст, търсене на Изпълняване на разнообразни упражзначение на думите; сложни думи; гатанки и нения по различни начини в зависит.н.
мост от вида.
Сравняване на героите с герои от друОткриване на епизодите и взаимовръзката
между тях. Преразказване. Оценъчно отноше- ги приказки. Анализ и достигане до
извода за най-полезното нещо.
ние към героите.
Запознаване с текст за препоръка на четиво. Показване как се прави препоръка на
Идеи за представяне на книга.
четиво. Учениците предлагат свои
идеи. Обсъждане.

Коментиране на съдържанието на текста по
зададени въпроси. Припомняне на приказки
за ромския етнос.
Правописна проверка на трудни за писане
думи. Справка в правописния речник.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

40

32

33

V

VI

3

1

7

5

3

1

4

Похвално слово за
У
буквите или защо
пиша похвално слово за буквите?
Части на речта
ПР

ПР

Части на речта

2

Четене и анализиране на творбата за
разбиране на смисъла и настроението
на празника.
Знанията за видовете изречения –
пунктуация и словоред. Упражнения;
наблюдение на изречения в текст; анализиране; редактиране; самостоятелна
работа.
Илюстрация; оцветяване. Рисуване на
картини. Сравняване с други произведения на К. Константинов.
Писмени упражнения. Обяснения.
Беседа, свързване на части на речта в
изречения. Редактиране.
Рецитиране. Разяснения, разказ от
учителя за делото на братята. Четене и
отговор на въпроси.
Редактиране на свой текст. Поправка
на грешките според вида им.

Методи

Систематизиране на знанията за всички изуче- Самостоятелна работа. Откриване на
ни части на речта и употребата им.
частите на речта – въпроси и признаци:
в художествен текст, в нехудожествен
текст. Трансформиране на части на речта според ролята им.

Четене. Отговори на въпроси към текста.
Изразително четене. Наизустяване. Роля на
Упражнения в изразително четене.
повторенията. Отговор на въпроси – за прос- Обяснение на думите. Преценка на делава на братята, за значението на делото днес. лото. Лично отношение.
Припомняне на изученото за всички части на Роля на частите на речта в художестречта – признаци, значение, употреба и роля в вената реч. Съставяне на изречения.
езика.
Редактиране.
Създаване на текст като отговор на въпрос с
Съставяне на план. Аргументиране към
аргументи от изученото.
всяка точка от плана. Редактиране.

Знания за пътя към буквите.

Помощ при редактиране на текста от учителя.
Определяне на вида на грешката.

Поправка на съчи- У
нението по словесна
опора
Как са се родили
ИЧ
буквите
На Кирил и Методий У

Преразказ. Свързване на план с илюстрации.
Четене по роли. Рисуване с думи и разказване
на лични моменти.
Разпознаване и определяне на признаците на
частите на речта. Спазване на правописа им.

Знания за празнуването на 24 май в миналото. Настроението в разказа – ведро, бодро,
оптимистично.
Умение за определяне на видовете изречения
и употребата им в текста.

Очаквани резултати

6

ПР

У

ПР

НЗ

Вид на
урока

Разкриване на тържественото звучене на стиховете. Ролята на повторенията.

На Кирил и Методий

Части на речта

Мечката

Видове изречения

Мечката

Тема

НЗ

4

2

Месец Учебна
Л БЕ
седмица

Бележки или
коментари

41

33

34

VI

VI

7

5

3

1

7

5

6

Самостоятелна работа
Най-добрите игри
Моята ваканция
Четене и разказване
на любими творби

4
У
У
У

СР

НЗ

ПР

Какво научих до
четвърти клас по
български език
Най-добрите игри

2

НЗ

Вид на
урока

Устно изказване
У
по зададена тема
У
„Любими занимания
през лятото“
Моята учителка
У

Моята учителка

Тема

6

Месец Учебна
Л БЕ
седмица
Чувства към първата учителка. Осмисляне на значението на думите с преносно значение.
Ориентиране в комуникативна ситуация и построяване на текст.

Методи

Отговор на въпрос във връзка с опита на учениците за най-хубавите игри.
Съчиняване на текст във връзка с опита и очакванията на учениците.
Свързан устен отговор на въпрос по прочетена книга, разказ или фолклорна творба.

Аргументиран отговор на въпроса защо
споменът за учителката се пази за цял
живот.
Преговаряне, припомняне на знанията до чет- Групова работа и тестови задачи. Анавърти клас в ситема и взаимна връзка.
литично мислене с помощта на таблици
и основни теми.
Радостно очакване на ваканцията. Мечти и оч- Добрият пример; дружба и другарство;
аквания през ваканцията.
разнообразни занимания; прояви на
добрина.
Проверка и оценка на знанията.

Изразително рецитиране на стихотворението.
Уважение към учителите.

Изразително изпълнение на стихотворение.
Обич и благодарност към първата учителка.
Ролята на речта аз- и ти-форма.
Изказване по зададената тема. Преобразуване
на пряката реч в непряка.

Очаквани резултати

Бележки или
коментари

Приложение № 2

Ключ с верните отговори на самостоятелните работи
и текстовете за диктовки
Първа самостоятелна работа
Входно ниво, с. 10 в учебника по български
език
1. Диктовка
2. бухал, врабче, сватба, топъл, храстче
3. студена – мразовита
4. Теменужката погледна слънцето и му се усмихна с нежните си цветчета.
5. обичливо, обичат, заобичаха; дете, детската
6. ценен предмет, ценна книга, ценно откритие,
ценни мисли
7. са – 3 л. мн.ч; спечелиха – 3 л. мн.ч.
8. Изречение, в което има изрази, като: моля
те, ако обичаш, може ли и др., изразяващи молба.
Например: Моля те, подай ми учебника! Услужи
ми с черния молив, ако обичаш. Може ли да те
помоля за една услуга?
9. – Моля ти се, избави ме! Кажи ми една
хитрина.
Текст за диктовката
Голиат
Докараха в село кита Голиат, натоварен на една
странна кола. Беше голям и дълъг камион.
Духна вятър и разнесе мирис на риба. Котките
със силно любопитство се разтичаха из селото.
После се събраха на площада. Решиха да нападнат
рибата. Важното бе всички да се нахвърлят изведнъж и да не се изпреварват. Няма да е честно едни
да вземат по-хубави парчета, а други по-лоши.
Нападнаха я. В следващия миг се втурнаха назад,
защото, щом видяха Голиат, си прехапаха езиците
от страх.
По Йордан Радичков
Втора самостоятелна работа (Първа група),
с. 18 в учебника по български език
1. Диктовка
2. през есента, от планината
3. дяволито, Вяра, Йонко, Любчо, запяха, влязоха, Петьо, Стойо, включиха
4. лая, пейка, Ганьо; пяна, вярвам, люлея; юли,
бройка, чайка; люляк, Ваньо, Райна
5. крясък, грейка, полюлявам, Черньо
6. люлка, дялкам, клякам, люк, пляскам
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7. Навън е снежно и студено. Вътре, край печката или огнището се е събрала цялата челяд.
Трапезата е пребогата. Какво ли няма на нея!
Гозбите са постни – боб, пълнени чушки, грозде,
орехи. Колкото повече неща на Бъдни вечер, толкова по-щедра ще е земята догодина!
По Лозинка Йорданова
Втора самостоятелна работа (Втора група),
с. 19 в учебника по български език
1. Диктовка
2. в края, на зимата
3. рязко, влязоха, Люба, Йордан, Биляна, тях,
дойде, Пеньо, бяха
4. май, люто, Моньо; мярка, лайка, Станьо;
юни, тяло, майка; люлка, кюфте, Любка
5. тряскам, сойка, любимец, коньо
6. тряскам, люляци, изпепелява, кюспе, коляно,
дюна, мятам
7. На Бъдни вечер в огнището гори и пръска
искри дебел дънер. Най-старият от мъжете прикадява с тамян, поставен върху въгленчета, за да
прогони нечистите сили. Бабата пъхва в джобчето
на всяко дете скилидка чесън, за да бягат болестите от него, бузките му да са червени.
Коледарите пеят за здраве…
По Лозинка Йорданова
Текст за диктовка
За теменужки
Някой ме излъга, че най-сладко се спи на възглавница, напълнена с теменужки. Не с перушина,
а с теменужки! Щяло да ми се стори, че лежа на
горска поляна.
Една сутрин взех кошничката си и се запилях
из припеците.
Теменужки се берат бавно. Заничаш из тревата,
разгръщаш храстите. Късаш стръкче. Ако набереш китка за час, пак добре…
Почнах да се отчайвам. Слънцето отхвръкна
високо, а още не бях покрил дъното на кошницата.
И понеже огладнях, върнах се у дома.
По Евгени Василев

Трета самостоятелна работа (Първа група),
с. 30 в учебника по български език
1. Диктовка
2. да
3. далекоглед, далекоглед, звездолет
4. Дядо е от старобългарски род. В небето се
рее мишелов. Братът на Иван е синеок.
5. ден – нощ; радост – тъга (печал, скръб); седя
– стоя; паля – гася; тъжен – весел (радостен)
6. пълнея – слабея; влизам – излизам
7. водопой, смехотворен, старомоден

4. Всеки отговор, който отговаря на условието.
Например: Мая свири на пиано, а Краси свири на
цигулка. Момчето свири на цигулка, а момичето
свири на пиано.
5. Вятърът постепенно утихна.
6. Ловецът отишъл с момичето в гората. Той
извадил ножа си, но му дожаляло да убие детето. Решил да го пощади. Край него минал глиган.
Ловецът убил глигана. Пуснал момичето да си
върви живо и здраво, а на царицата занесъл сърцето на глигана. Тя не разбрала измамата.

Трета самостоятелна работа (Втора група),
с. 31 в учебника по български език
1. Диктовка
2. да
3. средно голям, рудодобивът, дърводобивът,
Средна гора
4. Чучулигата е сладкопойна. Жабите са земноводни. Набра пъстроцветен букет.
5. нощ – ден; тъга – радост; плача – смея се;
гася – паля; топъл – студен
6. разрешавам – забранявам; облека – съблека
7. боеприпас, миловиден, телохранител

Четвърта самостоятелна работа (Втора гру
па), с. 43 от учебника по български език
1. Диктовка
2. Верен е всеки отговор, който изпълнява условието. Например: Аз свиря на пиано. Баба Зима
илнее в гората. Баба Яга фучи край пещта. Духа
силен вятър.
3. Момичето откъсна жълтата роза. (съобщително); Момиче, откъсни жълтата роза! (подбудително); Ах, момичето откъсна жълтата роза! (възклицателно).
4. Всеки отговор, който отговаря на условието. Например: Иван изкопа дупката за дръвчето, а
Сашко го поля. Едното момче държи посаденото
дърво, а другото момче го полива с лейка.
5. Тигърът излезе от голямата клетка.
6. Вятърът засвири в голите клони. Врабецът
се сви до комина на къщата. Помисли си, че димът
ще го стопли, ако се напъха в комина. После кацна
на клона и погледна надолу. Не видя нищо. Бързо
се върна и кацна до комина. Сгуши се близо до
него и сякаш му стана по-топло.

Текст за диктовка
На лагер в планината
Веднъж имаше вечер на песните. Васето покани на нея и пъстрокрилата си другарка. Когато се
стъмни и гората неусетно заспа, лумна лагерният огън. Сенките на околните дървета заиграха
пъстро хорце. Звъннаха детските гласове. Беше
пълнолуние. Голямата кръгла луна се залюля в
старата круша. Тя гледаше веселото лагерно ято
и смехът ѝ се превръщаше в златен прашец, който
безшумно се ронеше и поръсваше цялата планина.
По Методи Бежански
Четвърта самостоятелна работа (Първа
група), с. 42 от учебника по български език
1. Диктиовка
2. Верен е всеки отговор, който изпълнява условието. Например: Силен вятър духа навън. Мощен
ураган удари брега. Зимна виелица фучи в планината. В морето се разрази буря.
3. Колко бързо Иван реши всички задачи?
(въпросително); Иван бързо реши всички задачи.
(съобщително); Иване, реши бързо всички задачи!
(подбудително).

Текст за диктовка
Малкият палавник
Изведнъж на горската поляна, обрасла с висока трева, като топка се изтъркулва малко рошаво
мече. Кафеникавата му козина е цяла измокрена и
стърчи на редки кичури по слабото му тяло. Със
смешни скокове то тича из тревата, която почти го
закрива. Мечето прекосява полянката и пъргаво се
покатери на поваленото от бурята дърво. Едва сега
се досеща за майка си, която не вижда. Почва да
скимти разтревожено. Старата мечка се появява от
другия край на полянката. Личи, че е ядосана и ще
накаже строго палавника.
По Николай Йончев
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Пета самостоятелна работа (Първа група),
с. 48 от учебника по български език
1. Диктовка
2. листата, дърветата, клоните, земята, хората,
сутринта, земята
3. отговор, вестник, сграда, потта
4. пролетта, старостта, нощта; прелест, младост, мостче; връстник, радост, вършитба
5. Например: Ученикът написа домашното си.
Похвалиха ученика за доброто изпълнение на концерта.
6. Скреж ми е косата,
скреж ми е брадата.
Лед са ми очите,
в бял калпак ушите.
Елисавета Багряна
Пета самостоятелна работа (Втора група),
с. 49 от учебника по български език
1. Диктовка
2. реката, слънцето, платното, разговора
3. разговор, паметта, сбор, вестник
4. пещта, сладост, кръстче; слабостта, гордост,
коситба; учтивостта, пропаст, свещта
5. Например: Учителят похвали учениците за успеха им. Учениците благодариха на учителя за неговата грижовност.
6. Сняг ми е кожуха,
духна – вятър духа,
бяга всичко живо,
бяга и се скрива.
Елисавета Багряна
Текст за диктовка
В зоологическата градина
Зоологическата градина се намира в обширен
парк, заграден с доста висока стена. Всред сенчести алеи се редят малки къщички и дворове,
населени с най-различни животни.
Тук се отглеждат животни от всички краища на
света. Вляво от входа се редуват заспали, увити
около камъни, отровни змии.
Пойни птици с най-чудно съчетани цветове на
перата, едри и дребни, скачат по клоните, поставени във високи клетки. Особено много свят се
трупа около клетките на маймуните. Малки пъргави маймунки се люлеят и увисват на поставените в клетките люлки, скачат по дърветата, прехвърлят се по люлките като опитни акробати.
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Клетките на лъва, на леопарда и тигъра са в
съседство. Тези яки зверове тревожно се разхождат и душат. Иска им се простор и плячка, а не
поднесено в определени часове месо.
По А. Монеджикова
Шеста самостоятелна работа (Първа група),
с. 60 от учебника по български език
1. Диктовка
2. върви – 3 л. ед.ч. сег.вр.; шумолят – 3 л. мн.ч.
сег.вр.; чува се – 3 л. ед.ч. сег.вр.; спира – 3 л. ед.ч.
сег.вр.
3. измия, отмия, домия, замия
4. Мъжът работи на строежа.
5. Волна песен летеше над полето.
6. ще тича – ще тичат; мисли – мислят; летеше
– летяха
7. нося, свирим, валят, бягат
8. хвърчим, пълзя, отиват, гледат
Шеста самостоятелна работа (Втора група),
с. 61 от учебника по български език
1. Диктовка
2. огрява – 3 л. ед.ч. сег.вр.; се виждат – 3 л.
мн.ч. сег.вр.; носи – 3 л. ед.ч. сег.вр.; бере – 3 л.
ед.ч. сег.вр.
3. изказвам, доказвам, наказвам, отказвам, разказвам
4. Сутрин мама ме събужда рано.
5. Свеж вятър галеше лицето ми.
6. ще бяга – ще бягат; знае – знаят; пееше –
пееха
7. мета, мислим, слушат, дремят
8. хвърлям, свиря, пазят, четат
Текст за диктовка
Приключение с дъх на скара
Още от сутринта разбрах, че днес ще става
нещо необикновено. Баба си гладеше празничната
рокля, а косата ѝ – навита на ролки. Като ги махна
и се среса, заприлича на софийския ни съсед,
пудела Бенджи. Но тя се мислеше за красива и аз
си премълчах. С мен се държеше подозрително
любезно. Като си обу новите обувки, аз се досетих
и сърцето ме заболя. Баба иска да ме напусне! Кой
знае къде се кани да ходи: я в София, я в далечна
чужбина. А аз какво да правя тук самичък? Ами
ако въобще не се върне?
Станка Пенчева

Седма самостоятелна работа (Първа група),
с. 68 от учебника по български език
1. Диктовка
2. един (едно), четири, шест, седем, осем, петнадесет (петнайсет)
3. Третият изпревари в състезанието първия.
4. Вървяха двама по двама.
5. двоен празник
6. едни, второ, десета, първи
7. осем, шестнадесет
8. В първия джоб сложих три бонбона.
Седма самостоятелна работа (Втора група)
с. 69 от учебника по български език
1. Диктовка
2. Две, три, шест, осем, десет, четиринадесет
(четиринайсет)
3. Петият настигна първия състезател.
4. Девизът на мускетарите е: „Един за всички,
всички за един!“.
5. тумбеста шестица
6. първа, шестнадесети, четвърта, двадесети
7. деветте, седемнадесет
8. Във втория джоб сложих шест топчета.
Текст за диктовка
В Рилския манастир
Слънцето беше залязло. Изведнъж пред нас
израстна черквата с пет оловни кубета, една стара
опушена от вековете кула и множество килии –
триста на брой, които окръжават двора, наредени
в четири-пет ката.
Вечеряхме, разходихме се покрай шумливата
река и се прибрахме за сън.
Днес преди пладне излязохме да разгледаме
манастирския музей. Там виси окачен хрисовулът
на цар Иван Шишман – един дълъг пергамент,
писан в Средец на двадесет и първи септември
1378 година.
Ангел Каралийчев
Осма самостоятелна работа. Изходно равни
ще, с. 84 от учебника по български език
1. Диктовка
2. нехудожествен

3. съобщително, сложно
4. Около Земята се движат изкуствени спътници.
Луната е естествен спътник на Земята.
5. кометите – същ.нар. име, ж.р. мн.ч., членувано; се появяват – глагол, 3.л. мн.ч. сег.вр.; една
– числително бройно име, ж.р. ед.ч.; обиколките
– същ.нар. име, ж.р. мн.ч., членувано; Слънцето
– същ. собствeно име, ср.р. ед.ч., членувано; те –
лично местоимение, 3. л. мн.ч.; са – глагол, 3 л.
мн.ч. сег.вр.; лед – същ.нар.име, м.р. ед.ч., нечленувано; камъни – същ.нар. име, мн.ч. м.р., нечленувано; имат – глагол, 3 л. мн.ч. сег.вр.; дълги
– прилагателно име, мн.ч. ж.р., нестепенувано,
нечленувано; опашки – същ.нар. име, мн.ч. ж.р.,
нечленувано
6. корен – лют, представка – раз
р – звучен съгласен звук, твърд; а – широк гласен звук; з – звучен съгласен звук, твърд; л – звучен съгласен звук, мек; у – тесен гласен звук; т –
беззвучен съгласен звук, твърд; е – широк гласен
звук; н – звучен съгласен звук, твърд; а – широк
гласен звук
7. умен – мъдър (синоними); умен – глупав
(антоними)
8. мореплавател
Текст за диктовка
Снежната царица
Снежните парцали ставаха все по-големи.
Изведнъж те се разпръснаха и шейната спря.
Човекът, който седеше в нея, беше една стройна,
ослепително бяла жена – Снежната царица.
– Хубаво пътувахме с теб! – рече тя и целуна
Кай по челото. – Студено ли ти е още?
В неговите очи тя беше съвършена. Той не
чувстваше страх. Снежната царица му се усмихваше. В същия миг тя полетя с него на най-далечния
черен облак. Наоколо фучеше буря, като че пееше
старинна песен. Под тях ревеше студеният вятър,
виеха вълци, блестеше сняг и със злокобен крясък
хвърчаха гарвани. Нощта беше дълга и предълга.
По Ханс Кристиан Андерсен
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Приложение № 3

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
ТЕМА: Изговор и правопис на
кратките думи без ударение
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да придобият знания
за малките думи, за правописа и изговора им.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Проверява се домашната работа.
2. Учителят може да прочете стихче, като пос
тавя задача учениците да преброят думите в него.
Коментират има ли думи, които да се сливат, да се
чуват заедно с другите.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа в учебника – упражнение 1. Четат
изречението, преписват го и поставят знака за уда
рение на думите. Отговарят на въпросите Върху
кои думи не постави знак за ударение? Как се
изговарят и как се пишат тези думи?

3. Работа в тетрадката – упражнение 1. Уче
ниците работят самостоятелно. Затвърдяват се
знанията им за малките думи.
4. Работа с правилото в учебника и с информа
ционното поле вляво (изговор и правопис).
5. Упражнение 2 от учебника. Целта на упраж
нението е учениците самостоятелно да затвърдят
знанията си за малките думи. Откриват грешките.
Записват изреченията правилно.
6. Работа в тетрадката – упражнение 2. Тестова
задача. Учениците работят самостоятелно.
7. Упражнение 3 от учебника – преписват изре
чението. Ще им помогнат думите в лявото поле.
Отговарят на въпроса под упражнението.
8. Работа в тетрадката – упражнение 3. Работят
самостоятелно. Наблюдават и коментират текста.
Преписват го правилно.
Заключителна част
1. Обобщаване на наученото и преценка на рабо
тата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 4 от учебника.
3. При възможност се ползва електронният вариант към учебника.
Изговор и правопис на кратките думи
без свое ударение

Изговор и правопис на кратките думи
без ударение
ЗНАК
ЗА УДАРЕНИЕ

`
ИЗГОВОР
[вбєстрите]
ПРАВОПИС
в бистрите

1 Препиши изречението. Постави знак за ударение
върху думите.

1 Препиши изречението, като поправиш допуснатите грешки. Подчертай глагола.

от
са
на

Слънцето се оглежда в бистрите води на езерото.

Всички деца отквартала санаразходка.

. Върху кои думи не постави знак за ударение? Как се
изговарят и как се пишат тези думи?

Кратките думи (в, с, до, от, из, но, и, че, а, ми, ме, му, я,
ни, ви, ги, го, не, ли, се, си и др.) нямат свое ударение.
Те се изговарят слято с думите пред тях или след
тях, но се пишат отделно.

2 Колко грешки има в изречението?
Мари неможа дазадържи сълзитеси, носкоро паксеусмихна.
пет грешки

2 В текста са допуснати 8 грешки. Открий ги и напиши
правилно изреченията в тетрадката.

✓

Изведнъж сечува шум исмях. Червеният палячо плесна сръце. Изкискасе гласно. Апискливият глас настарата
кукла серазнася подлеглото.

седем грешки

. Напиши правилно изречението.

По Константин Константинов

се
и
на
от
си

шест грешки

3 Препиши изречението, като добавиш пропуснатите кратки думи.
Юнакът __ изправи __ видя __ две крачки __ себе __ крилатия змей.

. Прочети на глас изречението, което написа. Как из-

говори кратките думи? А как ги написа?

4 Открий грешките в текста на Елин Пелин и го препиши правилно.

3 Открий грешките в писмото. Напиши текста прааз
на
е
по
с

съм
при
и
от
но

вилно.

Здравей, Вальо,
Азсъм нагости прибаба идядо. Туке имоят братовчед
Кирчо. Много съмдоволен, защото играем поцял ден.
Кирчо епо-малък отмен седна година, ноима хубав компютър.

Ян Бибиян несе уплаши отдяволчето. То мухареса и
той почна даго гледа слюбопитство. Донякъде то приличаше на Ян Бибиян, нобе по-слабо и много пъргаво. Скачаше бързо илеко като бълха и много лукаво въртеше
очитеси. Като сесмееше, вустата мублестяха хубави
бели зъби. Начелотому, под рошавата мукоса сеподаваха две малки рогчета. Отзад мусемяташе дълга опашка.

. Как си представяш дяволчето? Опиши го.
14
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ТЕМА: Изговор и правопис на
кратките думи без ударение
Вид на урока: за затвърдяване
Цел на урока: да се затвърдят знанията на уче
ниците за изговор и правопис на кратките думи без
собствено ударение
Ход на урока
Подготвителна част
Проверява се изпълнението на домашната работа
и така се припомня какво са учили предишния час.
Основна част
1. Обявяване на темата
2. Изпълнява се упражнение 1 от учебника. Цел
та на упражнението е да си припомнят и затвърдят
знанията си за ударение на думите.
3. Упражнение 2 от учебника – с него учениците
си припомнят кои са кратките думи и имат ли уда
рение; как се произнасят и как се пишат.

4. Работа в тетрадката – упражнение 1. Учени
ците работят самостоятелно. На практика прилагат
наученото за кратките думи.
5. Работа в учебника – упражнение 3.
6. Работа в тетрадката – упражнение 2.
С двете упражнения се цели затвърдяване на
знанията на учениците. Коментира се правописът
на кратките думи. Прави се проверка.
7. Упражнение 4 от учебника. Ученик чете.
Коментират се кратките думи. Учениците ги
записват в тетрадката.
8. Работа в тетрадката – упражнение 3. Тестова
задача. Учениците работят самостоятелно.
9. Работа в тетрадката – упражнение 4. Творческа
задача. Учениците прилагат наученото до този
момент. Проверка с учителя.
10. Обобщаване на наученото в часа.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 5 от учебника.
При възможност се ползва електронният вариант
към учебника.

Изговор и правопис на кратките думи
без ударение. Упражнение

Изговор и правопис на кратките думи
без свое ударение. Упражнение

1 Препиши думите и постави ударението им.

1 Прочети текста. Огради кратките думи, които нямат ударение.

приказка
забрадки

река
гърнета

малини
улук

вятър
звезди

– Много те обичам, тате! А когато съм във ваканция – двойно.
– Тъкмо сега сутрин ще си доспиваш.
По-съжалителен поглед не ми е отправян.
– Ама и ти, тате!… Да не съм луда през ваканцията да
си губя времето с доспиване. Ще си доспивам, когато пак
тръгнем на училище. По минутка, докато мама ме буди…

2 Прочети стиховете. Кои думи се произнасят без

ударение?

Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.

Методи Бежански

2 Допиши в изреченията подходящите кратки думи

Иван Вазов

с
да

в
не

3 Препиши изреченията, като допишеш пропуснатите думи без ударение. Как се изговарят?
● Бебето обича __ пълзи.
● Гого е __ наранена пета.
● Ракетата излетя __ Космоса.
● __ оставяй книгите __ потънат __ прах.

4 Прочети текста на глас. Препиши от него думите
без ударение. Обясни как се изговарят и как се пишат.
Връщах се от лов и вървях бавно по алеята, кучето
ми бягаше напред и махаше опашката си.
Изведнъж то се спря и започна тихо да пълзи. В тревата видях под една бреза малко врабченце. С жълти
петънца около клюна си и с пух по главичката. То беше
паднало от гнездото и стоеше неподвижно, безпомощно.

без ударения.

в
на
с
по
ме
в
ми

кратки думи

5 В кои изречения има грешки? Напиши ги вярно.
● Чичо Димо естар учител.
● Времето нечака.
● Всеки знае себеси.
● Дълъг Димо без кости, на небето ходи на гости.
● Който неработи, нетрябва даяде.
● Лоша дума несезабравя.
● Цветята са във вазата.

15

●

3 В кое изречение не е допусната грешка?

✓

Наразходка тръгвам сама.
Родината е най-скъпото нещо за човека.
Патето сеуплаши от своя враг.

Иван Тургенев

Внимавай!

Ґагарин изfтя ____ Ко_смо_са ____ раvта.
Нашият ieл z ____ дв_ора.
● Сbгът се натрупа ____ хhkта ____ планината.
● Мама много ____ о_бича.
● Брат ____ доbd ____ клас малко куs.
●

4 Състави и напиши изречения, като използваш дадеме
го
ни
те

ните малки думи.

14
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ТЕМА: Сложни думи.
Образуване
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Осмисляне и усвояване на но
вото понятие. Откриване на сложните думи чрез
анализиране на състава на думите. Умение за обра
зуване на сложни думи чрез свързване на две думи.
Ход на урока
Подготвителна част
Чрез подходящи примери се припомня съставът
на думата. Обръща се внимание на корена на думи
те. Например: вода, ловец и т.н.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Работа с учебника. Изпълнява се упражнение
1 на с. 20 от учебника. По картините се написват
думите, като се изяснява понятието сложна дума.
Обяснява се свързването на частите на думите.

сложни думи

3. Самостоятелно се прочита обяснението в
карето и се коментира.
4. Продължава се работата в учебника с упраж
нение 2 на с. 20. Изясняват се понятията слято и
полуслято свързване.
5. С упражнение 3 се прилагат знанията в речта
за образуването на сложни думи, а с упражнение 4
се изяснява разликата между сложни думи и думи
с представка.
6. Знанията се затвърдяват с изпълнение на
упражнения 1 и 2 от учебната тетрадка, с. 16.
Съдейства се за формиране на интерес към кни
гите.
Заключителна част
С няколко въпроса се припомня наученото по
време на урока и се затвърдяват основните поня
тия.
Преценява се работата на учениците в урока.
Домашна работа – от учебната тетрадка упраж
нения 3 и 4 на с. 16.

Сложни думи. Образуване

Сложни думи. Образуване

1 По картините напиши думи. Обясни значението им.

1 От дадените двойки думи образувай сложни думи.
С някои от тях състави изречения.

● стърча и опашка
● слънце и гледам

● лед и разбивам
● мишка и ловя

● прах и смуча
● песен и пея

. Колко думи „прочете“ във всяка дума?
. Как са свързани частите на всяка дума?
СЛЯТО
СВЪРЗВАНЕ

|
водомер

ПОЛУСЛЯТО
СВЪРЗВАНЕ

|
вагон-ресторант

Сложни думи са тези, които са образувани от корените на две думи. Частите на сложните думи се
свързват или с помощта на гласните о или е, или без
тях. Сложните думи се пишат слято или полуслято.

2 В книгата „През гори и води“ от Емилиян Станев
някои от героите са: таралежът Бързоходко, водният плъх Остроноско, птицата Рошоглавец и др. От
кои думи са образувани имената? Запиши ги.

2 Препиши сложните думи. Подчертай връзките
между частите им. От кои двойки думи е образувана
всяка сложна дума?
● риболов
● кандидат-студент
● водолаз

● сладкопойна
● ранозрейка
● заместник-министър

3 Образувай сложни думи от дадените две. Обясни
значението на новите думи.
● сладък и дума
● помощник и аптекар
● заместник и началник
● бърз и ходя

● син и око
● море и плавам
● Ботев и град
● остър и ум

. Някои от думите включи в изречения.
4 Препиши само сложните думи. Кои думи са с пред-

ставки?

● водовъртеж
● преподавател
● изпокъсан

● снеговалеж
● почервенява
● черноглав

● припява
● параход
● чипонос

остроумен
червеношийка
ветропоказател

3 Подбери от дадените думи, за да попълниш изреченията.

На клонката кацна _______________________ .
В_сички d съ_браха около ____________ момs.
● Чоlкът по_стави ____________ на покрив_а.
●
●

. С какво обогатяват смисъла на изреченията сложните думи?
4 Кои сложни думи ще използваш, за да опишеш портрета на дете, което има руса или черна коса, сини
или черни очи, кръгло лице, бяло лице, добро сърце.

. Състави изречение с една от сложните думи и с дума, в която има представка.
20
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ТЕМА: Сложни думи. Образуване.
Упражнение
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Да се упражнят знанията за слож
ни думи, за образуването им, за ролята им в речта.
Ход на урока
Подготвителна част
Преглед и коментар на домашните работи. Връз
ка с нови подходящи упражнения.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа върху упражнения 1 и 2 на с. 21 от
учебника. Знанията по темата се разширяват, като
се образуват сложни думи – съществителни нари
цателни и съществителни собствени имена.
3. За затвърдяване на правописа на сложните
думи се работи върху упражнение 5 от учебника
на с. 21.

4. За създаване на умения за анализиране на
думите се използва упражнение 6 на с. 21 от учеб
ника.
5. За упражнение на изученото до този момент
се работи върху упражнения 1 и 2 на с. 17 от учеб
ната тетрадка.
6. Знанията се разширяват чрез упражнения 3
и 4 от учебната тетрадка на с. 17. Осигурява се и
практическа насоченост в обучението.
Заключителна част
1. Урокът завършва с обобщаване на знанията
за сложни думи.
2. За домашна работа учителят предлага да
запишат сложни думи – съществителни собстве
ни имена на свои близки, и да съставят изречения
с тях.
В работата може да се използва и електронен
продукт.

Сложни думи. Образуване. Упражнение

Сложни думи. Образуване. Упражнение

1 От дадените думи образувай съществителни
собствени имена и ги напиши в тетрадката.

1 От дадените думи образувай и напиши сложни думи.

● стани
● мир
● светя

слава
слава
слава

● браня
● добър
● божи

мир
мир
дар

● дете
● далеко
● вода

● хранилище ● сняг
● грозде
● бера
● нос
● гледам

● валеж
● опашка
● дълъг

2 Напиши сложни думи, които са имена на градове в
България.

2 Напиши сложни думи, които са имена на градове в
България.
Бл ______________

Ас ______________

Ди ______________

3 От дадените думи образувай и напиши сложни ду-

ми. С една от тях състави изречение.
дете

хранилище

сняг

грозде

валеж

далеко

водя
бера

гледам
опашка

дълъг

4 Колко сложни думи можеш да образуваш, ако единият корен е вод? Напиши ги в тетрадката.
5 В кой ред всички сложни думи са написани правилно?
Препиши го.
● Велик ден
● Великден
● Великден

3 Напиши названията на християнски празници, които са сложни думи.

Ботевград
Ботев град
Ботевград

кандидатстудент
кандидат-студент
кандидат-студент

4 От стихотворението на Васил Попович препиши
сложните думи. Каква част на речта са те?
Пролет мила, животворна!
Колко хубава си ти
и засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

6 Напиши думите, от които е образувана всяка от
дадените сложни думи.
● стогодишен
● риболов

● Ивановден
● младолик

21

● триглав
● двупосочен
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ТЕМА: Думи с противоположно
значение
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да придобият знания
за думите с противоположно значение; за синони
ми и антоними. Да придобият умения да си слу
жат с тях в речта.
Ход на урока
Подготвителна част
На учениците може да се предложи да разгле
дат картини с красиво момиче и красиви кътове от
България. С подходящи въпроси да се доведат до
заключението за красотата на България.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Децата стигат до извода, че думите са раз
лични по звуков състав, но са близки по значение.
Четат цветния квадрат в лявото поле горе. Тези
думи са синоними.
3. Работа с упражнение 1 в учебника. Учениците
сравняват изреченията и думите, които са синони
ми. В последното изречение наблюдават думите

СИНОНИМИ

|
думи с различен
звуков състав,
но близки
по значение

Думи с противоположно значение

Думи с противоположно значение
1 Сравни по смисъл подчертаните думи в изреченията.
● Към киното бързаше хубаво девойче.
● Красиво момиче отвори вратата.
● През летните дни децата играят на поляната от

изгрев до залез.

АНТОНИМИ

|
думи,
противоположни
по значение

изгрев и залез, които са с противоположно значе
ние.
4. Упражнение 2 от учебника – откриват и
записват двойките думи с противоположно значе
ние. Работят в лявото поле – антоними.
5. Запознават се с правилото в карето.
6. Работа в тетрадката – упражнение 1. Работят
с антоними. Пояснява се, че антонимите могат да
бъдат съществителни имена, прилагателни имена
и глаголи.
7. Упражнение 3 от учебника. Целта на упраж
нението е да открият антонимите и какъв вид са.
Убеждават се, че могат да бъдат различни части на
речта. Четат обяснението в полето.
8. Работа в тетрадката – упражнение 2. Работи
се самостоятелно. Прави се проверка.
9. Упражнение 4 от учебника – затвърдяват се
знанията.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 5 от учебника,
упражнение 3 от тетрадката.
3. При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

2 Напиши по двойки думите, които са с противопо-

ложно значение.
сух
студ
верен

слънчев
мокър
умен

топлина
облачен
мълчалив

работи
груб
глупав

съществителни
имена
прилагателни
имена
глаголи

1 Препиши по двойки антонимите в текста. Какви
части на речта са?
През есента зрънцата се сгушиха и заспаха. Рано през
пролетта се събудиха и надигнаха главички. След студените дни слънцето ги погали с топлите си лъчи.

. Състави въпросителни изречения с антонимите –
глаголи или прилагателни имена.

учтив
мързелува
приказлив

Думите с противоположно значение се наричат антоними. С антонимите се изразяват противоположни чувства, мисли, преживявания.

глаголи
съществителни
имена
прилагателни
имена

бавно
бързо
намери
загуби
почивам
работя

3 Препиши антонимите от двойките изречения.
Какви части на речта са?

2 Препиши подчертаните думи в текста. Срещу всяка дума напиши антонима є.

● Всички деца в салона седяха на местата си. Когато

Човекът отиде на село и опозна живота на селяните.
Разбра какви са техните радости и скърби. Видя страха
им от тъмните облаци. Усети мъката им през сухите
лета.

директорът влезе, учениците станаха.

● В равнината тревата растеше. В планината снегът

се белееше все още.

● Отмина студеното време. Топло слънце нагря земята.

4 Препиши изреченията, като ги допълниш с подходящи антоними.
? спортистът пробяга разстоянието.
● Много ______
?
● Мила ______
вървеше по улицата.
? телефона си.
● Момчето ______
? книгата.
● Най-после Ваня ______
? , а утре ще ______ .
● Днес ще ______

3 По илюстрациите напиши изречения. Подчертай
антонимите.

5 Препиши частите на речта в отделни колони – съществителни имена, прилагателни имена, глаголи. На
всяка дума от колонките напиши антоним.
сладък
омраза
изгрев

нежност
бъбрив
обувам се
23
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плитък
работя
радостна

младеж
имам
смея се
19

ТЕМА: Синоними и антоними.
Разграничаване
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Усвояване и осмисляне на сино
нимите за обогатяване на речта и за избягване на
повторенията. Знания за антоними и ролята им в
речта. Разграничаване на двете понятия и специ
фиката на всяко от тях.
Ход на урока
Подготвителна част
Припомня се наученото за синоними и антони
ми и с примери се доказва ролята им в речта.
Основна част
1. Поставяне на темата. Записване.
2. За по-голяма яснота и последователност при
затвърдяване на знанията се работи с учебника на
с. 24 – упражнение 1.

Синоними и антоними. Разграничаване

Синоними и антоними. Разграничаване

1 Напиши в тетрадката синоними на подчертаните
думи в текста.

1 Напиши дадените думи в различни колонки – синоними и антоними. Състави изречения с някои от тях.

– Кой свири тук?… Чудовище ли си, или малка гадинка,
излез! – Тупа с крак сърдито жабокът…
И когато поглежда кьм върха на една трева, съглежда
малкия щурец.
– А, ти ли си, малко щурче, дето ни кара да се препираме цялата нощ, ти ли си?… Слезни, моля ти се, ела да
посвириш на нашите госпожици, хубавите жабуранчици!

Елин Пелин

2 Работете по групи. Препишете думите и ги свър-

жете по двойки.

Първа група
синоними
бягам
тръгвам
автомобил
предмет
мъка
уханен
синоними
труден – мъчен

антоними
труден – лесен

3. За разграничаване на синонимите и анто
нимите се изпълнява упражнение 1 от учебната
тетрадка № 1 на с. 20.
4. Упражнение 2 на с. 24 от учебника се явява
естествено продължение на свършеното до този
момент. Упражнението изисква работа по групи.
5. Осмислянето и разграничаването между си
ноними и антоними се осъществяват чрез упраж
нение 3 от учебника и упражнение 2 от учебната
тетрадка на с. 20.
6. За обобщаване на работата по темата е
уместно да се използват упражнение 5 от учебната
тетрадка и упражнения 4 и 5 от учебника.
Заключителна част
1. Учителят прави преценка на участието в
урочната работа.
2. За домашна работа предлага упражнение 3
от учебната тетрадка на с. 20.
В урока може да се използва и електронен
вариант.

вещ
жал
ароматен
кола
потеглям
тичам

Втора група
антоними
палав
дълбочина
приказлив
ведър
мрак
обичам

мъчен
работа
умен
приказвам
рева

глупав
лесен
смея се
мързел
мълча

4 Коя дума е синоним на думата смел? Състави и на-

● мръщя се

играя
зървам
нося

✓

пиши изречение с нея.

● смелост

● храбър

напиши словосъчетание с нея.

● дебел

● жаден

24

● сит

● издигам се

● качвам се

3 Намери синонима на глагола съзирам и с него попълни изречението.

В гората ______________________ лисица.
4 Антоним на никога е:
понякога

обикновено

винаги

5 В кой ред всички двойки са синоними?

● страхлив

5 Коя дума е антоним на думата гладен? Състави и

Антоними

2 Напиши антоними на дадените глаголи. Включи някои от тях в изречения.

мразя
плитчина
мълчалив
кротък
светлина
мрачен

3 За всяка дума от първата колонка открий синоним
и антоним сред думите от другите две колонки. Запиши ги по двойки в тетрадката.
труден
мъдър
труд
плача
говоря

Синоними
гладен
падам
обич
широк
омраза
сит
просторен
любов
ставам
тесен

✓

любезен – внимателен, висок – нисък, строен – едър
ходи – върви, смел – безстрашен, красив – хубав
смее се – плаче, палав – непослушен, вѓдро – ясно
20
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ТЕМА: Сложни думи, антоними.
Тълковен речник. Обобщение
Вид на урока: за обобщение
Цел на урока: Да се систематизират и обобщят
знанията за значението на думата. Да се усъвършен
стват уменията на учениците за разпознаване на зна
чението на думата в свързаната реч.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа.
2. На учениците се съобщават различни думи –
синоними и антоними. Те ги разпознават и записват
в колони. Диктовка.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. На учениците се предлага да прочетат езико
вия кът, за да си припомнят и обобщят знанията за
състава и значението на думите.
3. Работа в тетрадката – упражнение 1. При
помнят си начините за работа с тълковния речник.

ЕЗИКОВ
КЪТ

4. Упражнение 1 от учебника – учениците четат
изреченията и откриват сложните думи, коменти
рат от кои думи са образувани.
5. Работа в тетрадката – упражнение 2. Упраж
няване на знанията за сложни думи.
6. Упражнение 2 от учебника – затвърдяване на
знанията за сложни думи. Прави се проверка.
7. Работа върху упражнения 3, 4, 5 от учебни
ка. Работата предизвиква интерес с промяната на
смисъла на думите.
8. Естествено продължение е работата с упраж
нение 6 от учебника.
9. Упражнения 7 от учебника – упражнението е
продължение на работата за осмисляне на знани
ята за думата.
10. С упражнения 8 и 9 продължава работата
със сложни думи и тяхното образуване.
11. Работа в тетрадката – упражнение 3.
12. Упражнение 10 от учебника. Учениците про
веряват знанията си за сложни думи.
13. Обобщаване на знанията.

Сложни думи. Антоними. Тълковен речник.
Обобщение

6 Коя дума е антоним на
думата слаб? Напиши я.

1. Сложните думи са образувани от корените на две думи.
2. Антонимите са думи, които са противоположни по
значение.
3. Тълковен речник – речник, в който думите се тълкуват, обясняват.

● голям
● висок
● дебел
● дребен

1 Кои думи в изреченията са сложни? От кои думи са

Тълковен
речник

образувани?

След морските бани баба Цоцолана тихогласна стана… Но затуй пък други кресльо ни довлече – козел Дългобрадко.

По Ран Босилек

сложни думи

храстовидно растение,
което ражда грозде

мечка

най-едрото горско животно у нас

двор

оградено място край къща
или обществена постройка

8 Образувай сложни думи от дадените две. Обясни
значението на новите думи.

2 От кои думи са образувани съществителните
собствени имена? Какво означават?

● сладък и дума
● море и плавам

Асеновград
Драгомир
Светозар

9 Препиши сложните думи. Подчертай връзките
между частите им. От колко думи е образувана всяка
сложна дума?

Станислав
Венцеслава
Ботевград

Димитровград Божидар
Миролюба
Светослав
Венцислав
Цветомир

чист
плитък
умен

тих
болен
висок

черен
богат
близък

долен
шумен
ленив

риба

ловя

● заместник и началник
● злато и град

● риболов
● сладкодумен
● ранозрейка
● заместник-началник

● кандидат-студент
● водолаз
● сладкопойна
● заместник-министър

4 Напиши словосъчетанията, като замениш прилага-

@ В кой ред всички сложни думи са написани правилно?

● горещ чай
● дълъг урок

● Велик ден
● Великден
● Великден

телните имена с техни антоними.
● къс път
● висока къща

● нисък успех
● студено сърце

Благоев град
Благоевград
Благоевград

. С две от словосъчетанията напиши изречения.

A Напишете антоними на:

5 С двойките антоними състави и напиши изречения.

Първа група
съществителните имена
мир, радост,
любов, печалба
смях, страх

● страхлив – храбър
● дълбок – плитък
● умен – глупав
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лоза

. Със сложните думи от текста състави други изречения.

3 Напиши антоними на прилагателните имена.
антоними

7 Правилно ли са свързани думите със значението им?

● вкусен – безвкусен
● облека – съблека
● горчив – сладък

29

кандидат-студент
кандидатстудент
кандидат-студент

Втора група
прилагателните имена
добър, млад,
богат, висок
дебел, дълъг

Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 5 от учебника
и упражнение 3 от тетрадката.
3. При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

Сложни думи. Антоними. Тълковен речник.
Обобщение
1 Напиши значението на думите. Помогни си с тълковния речник.

стол –
в*аза –
● домат –
●
●

2 Състави и напиши сложни думи от дадените думи.

● заместник и директор
● министър и председател

● помощник и началник
● вагон и ресторант

Внимание!
вагон-ресторант

3 Преобразувай изреченията така, че да употребиш
сложни думи.
Ани има добро сърце.

Левски имаше сини очи.

Геометричната фигура е с много ъгли.
многоъгълник

4 Допиши изреченията с антоними.

Диди жиlе в малък блок, а Лили в ______
_________ къща.
● Eтър d учи до*бh, а Стоян ______________.
● Лимонът w киdл, а захарта w ____________ .
●
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ТЕМА: Главни части на
изречението. Упражнение
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Учениците да затвърдят знани
ята за главни части на изречението и за ролята им
в изречението.
Ход на урока
Подготвителна част
Проверка на домашната работа, с което се при
помня какво са учили предишния час.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 от учебника. След коментар на
първото изречение учениците работят самостоя
телно. След това се коментира, изслушват се отго
ворите на няколко ученици. Правят проверка на
изпълнението.
3. Работа в тетрадката – упражнение 1. Четат
условието и се изпълнява поставената задача.
Разсъждават за промяната на смисъла на изрече
нието при промяната на словореда.

4. Упражнение 2 от учебника. Учениците рабо
тят самостоятелно. Преписват текста. С помощта
на въпросите откриват главните части на изрече
нията и ги подчертават. Определят мястото им в
изреченията и информацията, която те дават.
5. Работа в тетрадката – упражнение 2. Целта
на упражнението е учениците да затвърдят знани
ята за подлог и сказуемо. Редактират текста.
6. Четат правилото в карето.
7. Упражнение 3 от учебника. Учениците тряб
ва да се научат – може да няма подлог, но той се
подразбира.
8. Упражнение 5 от учебника. С упражнението
се затвърдяват знанията на учениците.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 4 от учебника
и упражнение 3 от тетрадката.
При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

Главни части на изречението. Упражнение

Главни части на изречението. Упражнение
1 Кои са подлозите в изреченията? С какви части на

речта са изразени? Кои са сказуемите в изреченията?
С какви части на речта са изразени?
съществително
име, лично
местоимение;
глагол

Подлог
Сказуемо

Летните дни свършиха. Дойде есента. В лозята гроздето узря. Таралежът поведе децата си към близкото
лозе. Видя ги лисицата. Тръгна след тях.

● Неочаквано влакът спря.
● Говорителят съобщава новините.
● На покрива кацна кукумявка.
● Таралежът бутна с муцуната си костенурката.

. Препиши изречението, което е без подлог.

2 Препиши текста. Подчертай главните части в изреченията. По колко подлога има във всяко изречение?
Децата тръгнаха рано към морето. Слънцето изгряваше. Озаряваше всичко наоколо с мека светлина. Скоро
момчетата стигнаха брега. Там вече ги чакаха Васко,
Петьо и Тони. И те очакваха с нетърпение риболова.
Влязоха в лодката.
В изречението подлогът може да е изпуснат, но да се
подразбира.
В изречението може да има повече от един подлог.

подлог
сказуемо

1 Подчертай главните части в изреченията. Промени словореда на третото изречение и обясни какво се
променя в смисъла.

Редактиране
чрез замяна
Редактиране
чрез изпускане

3 Препиши от народната приказка изречението, в
което е изпуснат подлогът, но се подразбира.

2 Редактирай текста и го напиши. С какво го подобри? Подчертай подлозите.
Влезе учителят. Учителят поздрави децата. Те скочиха на крака. Децата му отвърнаха.
Вратата скръцна. Показа се училищният слуга. Училищният слуга внесе цял куп учебници.
По Ангел Каралийчев

Царят се ядосал на болярите. Съветникът отишъл
при него. И той не отгатнал гатанката.
Дърварят отгатнал гатанката. Царят го направил
свой съветник. Оставил го да живее в двореца.

4 Състави кратко описание на любимо животно. Подчертай главните части в изреченията.
. В колко от изреченията пропусна подлога? Има ли
изречения с повече от един подлог?
5 Кой е подлогът във второто изречение?
Глогът е бодлив храст. Разлиства се най-често през
април.
● април
● разлиства се
● изпуснат е, но се подразбира, че е глогът
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компютър,
залез, диск, клон

3 Състави изречения. Подчертай главните части. Използвай за подлози дадените съществителни имена, а
за сказуеми – дадените глаголи.

пея, подавам,
мечтая, спя

26

ТЕМА: Видове изречения по
състав
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Осмисляне на видовете изре
чения според състава им. Откриване на начин
за определянето им в съответния вид. Знания за
словоред и значението му за смисъла на изрече
нието.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Провежда се беседа за видове изречения спо
ред целта на общуване.
2. Друг начин – съставяне на изречения по кар
тина или преживявания (празник, излет, концерт
и др.).
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. За овладяване на новите знания се работи
върху упражнения 1 и 2 от учебника на с. 34. Без
затруднение учениците правят извод за същност
та на простото и на сложното изречение.

Просто
изречение –
един глагол
|_______ .

Видове изречения по състав

Видове изречения по състав

1 Колко изречения има в текста? Какви са по цел на

общуване? По колко глагола има във всяко изречение?

1 От всяка група прости изречения образувай по едно
сложно изречение. Използвай схемите.

Милен поливаше дръвчето. После учеше уроците си.
Вечер гледаше телевизия.

● Детето взе чинийката. Сипа мляко на котето.
● Котето влезе в стаята. Веднага тръгна към млякото.

Простото изречение съдържа едно глаголно действие.

Сложно
изречение –
две или повече
прости изречения
|____, ____, a ____ .

3. Работи се върху упражнение 3 на с. 34 от
учебника. Изясняват се понятието словоред и
значението му за подчертаване на най-важното в
мисълта. Обръща се внимание на връзките между
простите изречения в състава на сложното и пре
пинателните знаци.
4. Чрез упражнение 1 на с. 27 от учебна тетрад
ка № 1 учениците съставят сложни изречения и се
запознават с примерни схеми на изреченията. По
такъв начин придобиват умения за моделиране на
изреченията, мястото на думите, с които се свърз
ват простите изречения в сложно.
5. Знанията се затвърдяват чрез работа вър
ху стихотворението на с. 34 упражнение 4. Осъ
ществява се практическа насоченост на обучение
то по роден език.
Заключителна част
1. Учителят преценява участието на ученици
те в учебната дейност – успехите и слабостите,
които се допускат.
2. Домашна работа – с. 27 от учебната тетрадка,
упражнения 2 и 3.
В учебната дейност може да се използва елек
тронен продукт.

2 Ани съобщава с едно изречение какво прави Милен.

|___ __ ___ и ___
___ _ ___ .
|___ ___ _ ___ и
___ ___ _ ___ .

Милен поливаше дръвчето, после учеше уроците си, а
вечер гледаше телевизия.

2 Кои изречения са прости и кои – сложни? Препиши
сложните изречения. Колко е броят на простите изречения във всяко сложно?

. От колко прости изречения е съставила изречението Ани?

● Един лист от липата падна върху зайчето.
● Птичката кълве зрънца и подскача доволна.
● Момчетата се отправиха към малкото игрище.
● През деня глухарчетата цъфтят, а вечер заспиват.

Сложното изречение е съставено от две или повече
прости изречения.

словоред

3 Прочети изреченията. Какви са по състав? По какво
се различават?
● Детето закъсня и майката се разтревожи.
● Майката се разтревожи, защото детето закъсня.

Словоред се нарича редът на думите в изречението.
Чрез словореда се подчертава най-важното в изречението.

4 Колко прости и колко сложни изречения има в стихотворението? Колко прости изречения съдържа
сложното изречение?
Утро край морето
Звездите гаснат в дъжд от изумруди.
Блестят далеч в пустинното море
рибарски лодки – бели пеперуди…
Вълната тихичко с брега говори
и му разказва нощния си път.

✓Прости

изречения

✗

Сложни
изречения

3 Сравни изреченията. Преброй думите в тях. Препиши простите изречения.
Звярът изрева, наведе се и притихна.
В края на третото денонощие Мецан най-после
прекъсна работата на Великия детектив.
Чухте ли някакъв подозрителен шум по време на
концерта?
Като чу това, Костенурко притвори очи и припадна.

По Кирил Христов
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ТЕМА: Видове изречения по
състав. Упражнение
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Упражняване на знанията за
просто и сложно изречение, за правописа и пунк
туацията и свързването на простите изречения в
състава на сложното, словоред на думите в изре
ченията.
Ход на урока
Подготвителна част
Започва с коментиране на домашната работа и
преминашане към същността на темата.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Възстановяване на изученото за видове изре
чения се извършва, като се работи с упражнение
1 на с. 35 от учебника и упражнение 1 на с. 28 от
учебна тетрадка № 1. Припомня се моделирането
на изреченията чрез съставяне на схема.

3. Чрез упражнение 2 от учебника се обръща
внимание на подредбата на изреченията, на найважното, което авторът иска да съобщи с дадено
изречение или да се покаже редът на действията.
4. За упражняване на начина на свързване на
простите изречения в състава на сложното и пунк
туацията се изпълнява упражнение 2 от учебната
тетрадка на с. 28. Изтъква се кой начин на свързва
не при какви условия се избира. Работата продъл
жава и в учебника на с. 35, упражнение 3.
5. Обобщаване на изученото се прави чрез
работа с учебника – упражнение 4 на с. 35.
Упражнението трябва да се изпълни и коменти
ра, за да проличи доколко са усвоени знанията за
пунктуацията и правилното свързване на простите
изречения в сложното.
Заключителна част
1. Преценка на дейността по време на урока.
2. Домашна работа – от учебната тетрадка – с.
28, упражнения 3 и 4.
В урока може да се използва електронен про
дукт.

Видове изречения по състав. Упражнение

Видове изречения по състав. Упражнение

1 От кои прости изречения са образувани сложните?

Препиши ги в тетрадката и подчертай думите, които свързват простите изречения.

1 От дадените прости изречения напиши сложни.
|______ и ______ .
|______, а ______ .

Валежите овлажняват почвата и осигуряват необходимата вода за растенията.
Козата пасе трева, а орелът се храни с месо.
Заекът избяга, защото чу лая на кучетата.
В студените дни перушината на птиците настръхва, за да ги топли.
Подредба
на простите
изречения
в сложното

● Тичах бос. Газех в тревата.
● Милчо вдигна глава. Загледа отсрещния бряг.
● Пенчо рита топка. Ани чете книга.

2 Препиши изреченията. Различават ли се по смисъл?
● Ще си приказваме, ще минат часове и ще заспим.
● Ще минат часове, ще си приказваме и ще заспим.

Чрез подредбата на простите изречения в състава
на сложното се показва или редът на действията,
или най-важното, което авторът иска да съобщи.

и
,
за да

2 Свържи дадените прости изречения в сложно, като
използваш три различни начина за свързване.
Прибрах се вкъщи. Научих уроците си.

3 От всяка група прости изречения образувай сложни.
Подбери подходящи думи, за да свържеш простите изречения. Пред кои думи ще напишеш запетая?
а

и
че
за да
защото но

● Кучето лаеше. Кокошките кудкудякаха на вършините.
● Мъжът се взря с подпухнали очи в зверчето. Бавно

3 Състави и напиши сложни изречения по схемите.

сне лопатата.

● Тони не каза на майка си. Учителката ще дойде.
● Момчето тръгна пред другите. Нахрани кучето.
● Повлекана бързаше. Бързоходко я чакаше.
● Иван и Иво ще ходят на кино. Иво закъсня.

|______, а ______ .
|_____, но ______ .

4 Препиши изреченията, като поставиш пропуснатите препинателни знаци и думи.
за да
ако

че
,

? _____
? виДядо Коледа обиколил работилниците _____
ди дали всичко е готово за празника. Той можел да тръг? всичко е готово и наредено.
не към селата _____
? почерДядо Коледа раздал подаръците на децата ____
? веселбата започнала. Той бил допил ги с бонбони _____
? зарадвал всички.
волен, ___

5 Напиши три прости изречения, свързани по смисъл.
От тях образувай сложни изречения.
35
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4 Свържи изреченията по образеца.
Зимата дойде, сняг заваля.
Остана заекът без подслон.
Легна под един трън в полето.
Зъзне, размишлява.
Поплака си заекът, поплака, па заспа
от умора под тръна.

Емилиян Станев
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сложно
изречение
просто
изречение

ТЕМА: Части на речта. Глагол.
Лице и число на глагола
Вид на урока: за преговор
Цел на урока: Припомняне на знанията за гла
гол, за лице и число на глагола. Определяне на
лицето и числото на глагола. Припомняне на пра
вописа на глаголите.
Ход на урока
Подготвителна част
В изречение учениците откриват съществителни
те имена, а след това глаголите, като се изтъква раз
ликата. Изтъква се общото – и двете думи са части на
речта. Припомня се защо се наричат части на речта.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Разглежда се упражнение 1 от с. 50 в учеб
ника. Определят се глаголите в текста устно и
се съобщава лицето и числото им. Припомня се
ролята на личните местоимения.
3. В учебната тетрадка на с. 8, упражнение 1 се

Части на речта. Глагол. Лице и число на глагола

Части на речта. Глагол. Лице и число на глагола

1 В кое лице и число са глаголите в текста?

1 Допиши пропуснатите форми на глаголите.

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.
Георги Мишев

. Запиши с два от глаголите изречения.
2 Напиши два глагола в 1 л., 2 л., 3 л. ед.ч. и мн.ч.
пращам
гони
кръжат

записват всички форми на глаголите. Свързват се
с правописа – 1 л. ед.ч. и 1 л. мн.ч.
4. Устно се изпълнява упражнение 2 на с. 50
или част от упражнението.
5. Упражнения 3 и 4 от учебника се използват,
за да се затвърдят знанията за лице и число на гла
гола, а също така и за насочване към правописа на
глаголите.
6. При промяната на лицето на глаголите в
упражнение 5 на с. 50 учителят проверява доколко
учениците са усвоили правилния изговор и право
пис на глаголите.
7. Упражнение 3 от учебна тетрадка № 2 внася
разнообразие и интерес към учебната дейност.
Учениците проявяват съобразителност и бързина
при откриване на верния отговор.
Заключителна част
1. Преценка на дейността в урока.
2. Домашна работа – с. 50, упражнение 6 от
учебника и упражнение 2, с. 8 от учебната тет
радка.
В урока може да се използва електронен про
дукт.

3 Препиши стиховете от Леда Милева, като добавиш
пропуснатите глаголи. В кое лице са?
Балони, весели балони,
на дълъг път ви ____ аз
и нека вятърът ви ____,
и птички да ____ над вас.

4 Препиши изреченията, в които глаголите са в 3 л.
ед.ч.

1 л. ед.ч.
2 л. ед.ч.

гfдам

1 л. ед.ч.
2 л. ед.ч.

3 л. ед.ч.

3 л. ед.ч.

1 л. мн.ч.

1 л. мн.ч.

2 л. мн.ч.

2 л. мн.ч.

3 л. мн.ч.

3 л. мн.ч.

хо*дим

2 Препиши глаголите от текста. Определи лицето и
числото им.

Дотегна на мишките да се крият от котката. Не ги
оставя на мира. Не си хапват вече разхвърляни трохички, не гризват сиренце. По цели дни и нощи дебне котката лукава.
Обмислят мишките как да се избавят от котката.
Едно малко мишле каза:
– Да вържем на котката звънец.

По Ценко Цветанов

● Съдията поздрави момчето.
● Зимата дойде, сняг заваля.
● Ние ще отидем на поход.
● Зарадва се Зайо, зашъта.
● Детето рита топка.
● Стекоха се хора и млади, и стари.

5 Промени лицето на дадените глаголи.
● мечтая
● бягаме

● подари
● четат

● повдигаха
● откриете

6 Препиши изреченията, като избереш правилната
форма на глаголите.
● В гората (расте, растат) дива ябълка.
● Горните листенца (гледа, гледат) небето.
● Светулките (осветява, осветяват) пътечките.
● В езерото (плува, плуват) бели лебеди.
● Аз и Кольо (съм, сме) съученици.

50

3 Зачертай излишния глагол във всяка колонка.
рисуваме
учим
пере
пишем

играя
уча
миете
чета

живеете
бяга
спите
ритате

. С някои от глаголите състави и напиши изречения.

8
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ТЕМА: Време на глагола.
Сегашно време на глагола
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да осмислят сло
восъчетанието време на глагола и да свързват
действието с момента на говоренето.
Ход на урока
Подготвителна част
Използва се домашната работа. Изпълнението се
коментира, като действието се свързва с времето на
извършването.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа с учебника – упражнение 1 на с. 51.
Акцентира се върху момента на говоренето, като
се разглеждат картините и се свързват с момента
на говоренето. Изводът се прави за същността на

Време на глагола. Сегашно време на глагола

Време на глагола. Сегашно време на глагола

1 Разгледай картините. Кога се извършва действие-

1 В римушките на Марин Тачков са пропуснати глаголи в сегашно време. Напиши ги.

то – сега, преди или след момента на говоренето?
ИГРАЕ

|

Жоро вчера
игра.

Ана играе.

Баба ще пере
утре.

ДЕЙСТВИЕ
В МОМЕНТА
НА ГОВОРЕНЕТО

|
СЕГАШНО ВРЕМЕ
НА ГЛАГОЛА
(сег.вр.)

сегашното време на глагола. Прочита се обясне
нието в карето и вляво на страницата.
3. Работа в учебна тетрадка № 2 – с. 9, упраж
нение 1. Написват се глаголите. Обяснява се вре
мето им.
4. Упражняване на изученото се извършва чрез
упражнение 3 на с. 51 от учебника. Припомнят се
въпросите, с които се намира глаголът, и се опре
делят лицето, числото и времето.
5. Обръща се внимание на правописа, като се
изпълняват двете подзадачи (след упражнение 2).
Заключителна част
1. Преценка на работата.
2. Домашна работа – упражнение 2 на с. 9 от
учебната тетрадка и с. 51 от учебника, упражне
ние 3.
В урока може да се използва електронен про
дукт.

Сега казвам,
но действието
е извършено
преди това.

Сега казвам
и сега се извършва действието.

Сега казвам,
но действието
ще се извърши
след това.

_______________ d от сън тhвички и цlтя,
когато d усмихв_а сlтла проfтта,
_______________ ни d слънoто крилато,
щом настъпи мило лято.
2 Какво прави всеки ден Калин? Разкажи по картините. В кое време са глаголите, които употребяваш?

Сегашно време на глагола показва, че действието се
извършва в момента на говоренето.

Какво правя?
Какво правят?

2 Препиши глаголите в колонка. Определи лицето,
числото и времето им.
Под снега спят сега
с радост във сърцата
семена и зърнђ,
скрити под земята.

Те лежат и трептят
като в топла пазва,
а над тях с кръшен смях
вятърът разказва…
Атанас Душков

. В един от глаголите има представка. Подчертай я.
. На един от глаголите напиши формите за трите
лица и двете числа.
3 Напиши по картината глаголи в сегашно време.
Употреби и спомагателния глагол съм.

51

58

3 Определи лицето, числото и времето на глаголите
от гатанката. В кои от тях има разлика между изговор и правопис?
Както листите в гората,
често є шумят листата.
В нея има плодове,
ала те не се ядат,
има горски зверове,

9

но не хапят, не реват.
А защо листа шумят?
– Мъничката ученичка Анка
с пръст прелиства своята…
Лъчезар Станчев

ТЕМА: Сегашно време на глагола
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Затвърдяване на знанията за вре
ме на глагола. Значение на правилната употреба на
глаголните времена в текста.
Ход на урока
Подготвителна част
Коментира се изпълнението на домашната
работа. Обяснява се защо глаголите са в сегашно
време.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Упражнение 1 на с. 52 от учебника е естест
вено продължение на дейността във връзка с
предхония урок и домашната работа.
3. Работата върху правописа на глаголите
се осъществява чрез упражнение 1 от учебна

будя
приготвям
давам
изпровождам

та тетрадка на с. 10 и упражнение 2 от учебни
ка. Припомнят се особеностите при правописа на
представките.
4. С упражнение 3 от учебната тетрадка на с.
10 се припомня правописът на глаголите. В лявото
каре е онагледено правилното писане на частица
та не.
5. Упражнение 3 от учебника дава представа
доколко е автоматизирано умението на учениците
да определят времето на глаголите.
Заключителна част
1. Впечатления за работата на учениците в
урока.
2. Домашна работа – с. 10, упражнение 4 от
учебната тетрадка и с. 52, упражнение 4 от учеб
ника.
Може да се използва електронен вариант на
урока.

Сегашно време на глагола. Упражнение

Сегашно време на глагола. Упражнение

1 Препиши стиховете, като добавиш пропуснатите
глаголи. Определи лицето, числото и времето им.

1 Допиши в глаголите пропуснатите представки.

Всяка сутрин нежно мама
______ ме от сън да стана.
Тя ____________ ми закуска
и ми ________ чиста блузка.
И с усмивка – светла, блага –
____________ ме до прага…

отсиз-

Йордан Кушев

изподразпоот-

напрезадопро-

Трийdт знака! Който ги _____учи,
като с ключ lднага u _____ получи
приказно сандъs да _____ключи!
Що w то?
Лъsзар Станsв
2 Определи лицето, числото и времето на глаголите.
На моята маса сред купища папки
работят усърдно две весели бабки:
едната засява по листите семе,
а другата бурени чисти навреме.
Що е то?

2 Препиши глаголите от стихотворението в колонка. Срещу всеки глагол напиши нови глаголи, образувани с помощта на представки.
Бият барабаните
дините в бостаните.
Тупат, тупат крушките.
Люто гледат чушките.

Георги Авгарски

Раз-два, идват лешници
с шапчици от вестници.
А в реката раците
сучат си мустаците.
Георги Маринов

. Какви думи са всяка група глаголи? Срещу кой глагол

не написа други глаголи?

3 Препиши глаголите. В кое време са те?
Тичаме, скачаме, пеем,
с приятели дружно живеем.
Внимание!
уча – не уча
ям – не ям
обичам –
не обичам
играя – не играя

4 Напиши кой какво не прави. Каква правописна особеност откриваш?

Внимание!
не искам

3 В два от глаголите е допусната правописна грешка.
Напиши ги правилно.
Кротко и добро дете,
цял ден с него си играя.
Храня го, но неяде,
как ще порасте – незная.
Що е то?
Лъчезар Станчев

4 Състави устно изречения с глаголите уча, чета, пиша, като ги употребиш в първо лице множествено
число сегашно време.
52
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ТЕМА: Бъдеще време на глагола
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Да получат знания за бъдещето
време на глагола и умения да го разпознават меж
ду другите времена; да получат знания за бъдеще
то времена глагола съм.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа.
2. Учителката казва глаголи от изучените до
момента глаголни времена. Накрая казва един в
бъдеще време. Коментира се, че този глагол се
отличава от другите. Обяснява се защо.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 от учебника. Работи се върху
упражнението и информационното табло в полето
вляво и върху определението.

ЩЕ УЧА

|
ДЕЙСТВИЕ
СЛЕД МОМЕНТА
НА ГОВОРЕНЕТО

|
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
(бъд.вр.)

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

|
ЩЕ + ГЛАГОЛ В
СЕГАШНО ВРЕМЕ

пея – сег.вр.
ще пея – бъд.вр.

Бъдеще време на глагола

Бъдеще време на глагола

1 Кога се извършва действието според глаголите в

1 Препиши глаголите. Определи времето им.

първата колонка и кога – според глаголите във втората колонка?
уча
гледам
свиря

Бъдеще време на глагола показва, че действието ще
се извърши след момента на говоренето.
Бъдеще време се образува с частицата ще и глагола в
сегашно време.
Частицата ще се пише отделно от глагола.

И комини ще запушат
над къщята вред.
Ще замлъкнат, ще се сгушат
ручеи под лед.

ще се раззелени
ще цъфнат
ще дойдат
ще долетят
ще се преобрази

Глаголът съм има две форми за бъдеще време.

съм
Лице Ед.ч.
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

|
ще съм
ще бъда

Атанас Душков

1 л.
2 л.
3 л.

аз ще съм
ти ще си
той ще е
тя ще е
то ще е

Мн.ч.

Ед.ч.

Мн.ч.

ние ще сме
вие ще сте
те ще са

аз ще бъда
ние ще бъдем
ти ще бъдеш вие ще бъдете
той ще бъде те ще бъдат
тя ще бъде
то ще бъде

ще

2 Избери подходящи глаголи от дадените, за да попълниш изреченията.

Ј дойg китна проfт. Цlтята ______
. yрата _____________ . Крилатиe го*сти _______________ от юг. Приро*дата
_____________ ______________ .
___________

3 Преобразувай глаголите в бъдеще време и препиши
изреченията.

● Какво закусваш?
● Пеят се най-хубавите песни.
● В равнината зреят сладки плодове.
● Грее най-светлата звезда.
● Кога ходиш на тренировка?

4 Какви грешки е допуснал ученикът? Препиши текста правилно.
През ваканцията ще ходя на село при баба и дядо. Там
щеиграя по цели дни. Щехраня пиленцата. Щепомагам
на баба в градината. Ще се къпя в реката.
54
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– Аз пък инженер ще стана.
Ще строя небостъргачи
от желязо и стомана,
трактори или влекачи.

2 Открий глаголите в стиховете. Определи лицето,
числото и времето им.

3 Състави изречение с глагола съм в бъдеще време.

|

– Аз, когато пораста,
знаеш ли какъв ще стана?
Пръв летец! Ще прекося
полюса и океана.
От сърце ще поздравя
всички хора на земята.

ще уча
ще гледам
ще свиря

Кирил Христов

СЕГАШНО ВРЕМЕ

3. Упражнение 2 от учебника. Учениците рабо
тят самостоятелно. Проверката е колективна. Обръ
ща се внимание на правописа на частицата ще.
4. Работа в тетрадката – упражнение 1. Чрез
изпълнението на това упражнение се затвър
дяват знанията на учениците за бъдеще време.
Проверката се прави колективно.
5. Упражнение 3 от учебника. Целта на това
упражнение е да запознае учениците с формите на
глагола съм в бъдеще време. Работи се и с инфор
мационното табло в полето вляво.
6. Упражнение 4 от учебника. Редактират текста.
Прави се проверка.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнения 2 и 3 от
тетрадката.
3. При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

12

ТЕМА: Части на речта.
Числително име. Видове
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да се запознаят с
числителните имена като граматическа категория.
Ход на урока
Подготвителна част
Учениците броят от 0 до 10, от 20 до 25, от 100
до 110. След това следва подреждане на 4 – 5 уче
ници. Според това подреждане се назовава и място
то им – първи, втори… и т.н. Коментират числата.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 от учебника. Помагат си с
думите в лявото поле. Отговарят на въпроса под
упражнението.
3. Работи се с правилото и с информационното
поле вляво за числителното име.

4. Упражнение 2 от учебника. Упражнението е
за затвърдяване на новите знания.
5. Работа в тетрадката – упражнение 1. Учени
ците работят самостоятелно. Подбират и пишат
правилните заглавия. Проверка с учителя.
6. Работа в тетрадката, упражнение 2 – употре
ба на числителните имена. Практически прилагат
наученото.
7. Упражнение 3 от учебника. Изпълнението
се ръководи от учителя. Обръща се внимание на
видовете числителни имена. На тези, които рабо
тят по-бързо, може да им се предложи да съставят
по едно изречение с числително име по избор.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 4 от учебника
и упражнение 3 от тетрадката.
3. При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

Части на речта. Числително име. Видове

Части на речта. Числително име. Видове

1 Препиши началото на народната приказка „Благословените орехи“, като добавиш на съответните места пропуснатите думи.

1 Препиши заглавията на дадените произведения, в
които откриваш числителни имена. Напиши и други
заглавия на книги, съдържащи числителни имена.

трима
един
втория
третия
тримата

? братя пари да печелят. Стигнали на ____
?
Тръгнали ___
кръстопът. Най-големият казал:
?
– Аз ще поема по десния път, ти – обърнал се към ____
?
брат – тръгни по левия, а пък ти – обърнал се към ____
брат – ще държиш средния път.
? братя в различни посоки.
И тръгнали ____

Двеста и двайсет хитрини; Мечо пух; Три съвета; Бяла приказка; Малкият принц; Две сестри; Първият учебен ден; За два гроша; Майчина сълза.

ДУМАТА КАТО
ЧАСТ НА РЕЧТА

. Кои от добавените думи показват брой на предметите и кои – поредно място? Коя част на речта поясняват в изречението тези думи?

|
числително име

|

|

бройно

редно

|

|

колипоредно
чество
място
на пред- на предмети
мети

|

|

едно
две
три
…

първи
втори
трети
…

Числителното име е част на речта, която означава
броя на предметите или поредното им място в дадена група. Числителните имена са два основни вида:
бройни (количествени) и редни.

2 В броилките открий числителните имена и определи вида им.
Две петлета се скарали
пред поповата врата.
Поп излезе и им каза:
– Иш, миш, ти мижиш!

Както сме събрани всички,
да се преброим за жмичка:
първи, втори, трети – иш,
вече време е да жмиш!

3 Препиши в колонка числителните имена, употребени от Андерсен в началото на приказката „Храбрият оловен войник“. Определи вида им.
Имаше някога двадесет и пет оловни войници, които
бяха направени от една стара оловна лъжица.
… Първите думи, които те чуха, когато отвориха капака на кутията им, бяха: „Ах, оловни войници!“ Тия думи извика едно малко момченце.

Употреба
в изречението

|
със съществително име
самостоятелно

2 В отговорите на кой въпрос ще напишеш бройно
числително име и на кой – редно числително име?
Обясни разликата в значението им.
. Колко дни има в една година?

. Кога се празнува Денят на детето?

3 Огради словосъчетанията от числително и съществително име в небивалицата на Асен Босев.
Хванах онзи ден в гората
два шарана за рогата,
впрегнах ги в една каруца,
с крак единия закуца.

. Кое числително име е
употребено самостоятелно?

4 Препиши числителните имена от задачата по математика. Напиши ги и с думи.
Учениците от един клас са танцьори и певци. От
тях 17 са певци, 19 са танцьори, а 8 – и певци, и танцьори. Колко са учениците в този клас?
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ТЕМА: Числително име.
Упражнение
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Да затвърдят знанията си за
числителното име и видовете му.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Проверка на домашната работа.
2. Учителката диктува различни по вид числи
телни имена. Първа група – записва само редните
имена, а втора група – бройните.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 в учебника. Чете се, анализира
се и се изпълнява задачата. Прави се проверка.
3. Работа в тетрадката – упражнение 1. Четат
стихотворението. Припомнят си видовете числи
телни имена. Изпълняват задачата. Разменят си
тетрадките, за да направят проверка. Откриват в

кои числителни имена могат да допуснат грешки
при писането им.
4. Работа в тетрадката – упражнение 2. Упраж
нението е свързано с упражнение 1. Изпълняват
го. Сверяват отговорите.
5. Упражнение 2 в учебника. При работата си
помагат с таблото с арабските и римските цифри.
6. Преминава се на упражнение 3 от учебни
ка. Откриват числителните имена и ги написват.
Правят проверка.
7. Работи се с упражнение 4 в учебника.
Написват числителните имена и отговарят на
въпроса Какви числителни имена са използвани?
8. Работа в тетрадката – упражнение 3.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнения 5 и 6 от учеб
ника.
При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

Числително име. Упражнение

Числително име. Упражнение

1 Препиши с думи числителните имена от текста.

1 Препиши само стиха, в който има и бройно, и редно
числително име.

Слонът е голям бозайник. Малките се раждат след
18 – 22 месеца на бременността. Слонът тежи до 6000
кг. Средната продължителност на живота му е от 50
до 70 години.

Днес при шивача бях на проба
и казах да ми сложи десет джоба –
да мога, както аз си ща,
да слагам всякакви неща.
Във първия – най-дребните стотинки,
във втория – пакетчето с гризинки,
във третия – бонбоните и дъвката,
в четвъртия – флумастера с калъфката,
във петия – пергела с транспортира,
във шестия – шест цветни тебешира,
във седмия пък – стъклените топчета,
във осмия… Да! – скъсаните копчета.
В деветия… Хей, да не стане грешка!
В десетия – една бележка:
какво съм сложил в новата си дрешка.

Какви са по вид?

Арабски числа
1, 2, 3, 4, 5, 6
12, 14, 18, 20, 30
Римски числа
I, II, III, IV, V, VI
XII, XIV, XVIII, XXX

2 По какво се различава записването на датите в двете колонки? С кои събития от нашата история са
свързани?
20 април 1876 г.
3 март 1878 г.

20.IV.1876 г.
3.III.1878 г.

3 Прочети текста. Открий числителните имена.
Напиши ги.
Земята извършва няколко движения, две от които
имат най-голямо значение за живота върху нея.
Първото е движението около оста є. Едно пълно завъртане около оста земното кълбо прави за 24 часа.
Второто въртене е на Земята около Слънцето. Една
пълна обиколка Земята прави за 365 дни и 6 часа.
1, 2, 3…
10, 20, 30…
100, 200, 300…
1000, 2000…

4 В кой клас учиш? Колко момчета и колко момичета
има в твоя клас? С кой вид числителни имена назоваваш числата, които изучаваш по математика?

2 Вярно ли е това?

. Какви числителни имена употреби в отговорите си?
5 Сравни думите, образувани от числото 3. Какви са

те като части на речта?

Трима ученици от трети клас
три пъти успяха да направят
троен скок и се класираха
в челната тройка.

6 В коя колонка всички думи са числителни имена.

Препиши я.
двойка
шестица
двоен

две
шести
петица
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Георги Ивчев

четири
девети
едно

Числителните имена в стихотворението са 11.

✓

Бройните числителните имена в стихотворението
са 2.
Редните числителни имена в стихотворението са 10.

3 Преброй колко числителни имена има във веселата

задача.

… кацнали на две дръвчета.
сто и четири врабчета.
Там дошъл един ловец
и умелият стрелец
гръмнал – четири убил,
от лова доволен бил.
18

Е кажете от врабчетата
що остава на дръвчетата?
Сто ли?

Асен Босев

ТЕМА: Употреба на частите
на речта
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Осмисляне на ролята на частите
на речта в езика. Затвърдяване на знанията за ези
ковите норми при употребата на частите на речта.
Ход на урока
Подготвителна част
Може да се осъществи чрез актуализиране на
знанията за различните части на речта.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Урочната дейност започва с работа в учеб
ника. Чрез упражнения 1, 2 и 3 се преговарят изу
чените части на речта и особеностите им – род,

СЪЩЕСТВИТЕЛНО
ИМЕ
м.р. ед.ч.

|
ПОДЛОГ

|

Употреба на частите на речта

Употреба на частите на речта

1 Препиши от текста съществителните имена.

1 Напиши глаголите, като промениш времето им.

Врабецът се хвърли на помощ. Той защити с тяло
рожбата си. Цялото му телце трепереше от ужас, гласът му стана тънък и пресипнал, но врабецът беше готов да умре.

Иван Тургенев

ПЪЛЕН ЧЛЕН

. Защо подчертаните думи са членувани с пълен член?
ГЛАГОЛ

|
лице

|
число

|
време

Степенувани
прилагателни
имена
по-голям
по-малък
най-малък
най-голям

число и т.н. Едновременно с това се обясняват
ролята и мястото им в изречението.
3. Упражненията в учебната тетрадка на с. 22
предлагат разнообразни дейности, чрез които
учениците задълбочават знанията за свързване
на теорията с речта. Убеждават се, че при избор
на дадена дума (част на речта) трябва да търсят
и употребяват най-подходящата, която да изразява
мислите, чувствата, целта на описанията и т.н.
Заключителна част
1. Учителят прави кратко обобщение на знани
ята за частите на речта и преценка на работата в
урока.
2. Домашна работа – с. 70 от учебника, упражне
ния 4 и 5; учебната тетрадка – с. 22, упражнение 3.
Може да се използва електронен продукт.

ВРЕМЕ
НА ГЛАГОЛА

|
сег. вр.
мин. св. вр.
мин. несв. вр.
бъдеще вр.

2 От всяка редица думи състави и напиши изречение.
Определи лицето, числото и времето на глаголите.

мин. св. вр.

мин. несв. вр.

пях
пfтях

бъд. вр.

u sта

2 Препиши от текста съществителните имена.
Определи числото им.

● Пипи, играят, Томи, Аника, и, вилата, във
● изкачиха, високия, учениците, връх
● портокали, Тони, пазара, от, купуваше
● националния, ще посетим, музей
● вчера, на, излет, аз, в, бях, планината

В една шушулка седяха пет грахови зърна. Първото
искаше да иде по широкия свят, но попадна в гушката
на един гълъб. Второто пожела да отлети към слънцето, но вместо това падна в канавката.

3 Сравни числата 5, 12, 18, 25. Препиши изреченията,
като ги допълниш със степенувани прилагателни
имена.
?
|___________
число е пет.
?
18 e ____________
от 25.

сег. вр.

но*ся

По Ханс Кристиан Андерсен
мъжки род

женски род

среден род

?
|___________
число е 25.
?
12 e ______________
от 25.

. Обясни правописа на прилагателните имена.
. Какви части на речта са числата.
4 Препиши текста, като заместиш повтарящите се
съществителни имена с подходящи местоимения.
Иван и Петър отидоха в гората да берат гъби. Иван и
Петър намериха поляна, пълна с гъби. Носеха кошница.
Кошницата беше голяма. Момчетата я напълниха догоре.

5 Редните числителни имена имат:
● род и число;
● време и число;
● лице, число и време.

. Препиши вярното твърдение.
70

силен

3 Степенувай дадените прилагателни имена. С две
от тях състави и напиши изречения.

добър
бърз

4 Подчертай в текста числителните имена. Определи вида им.
В състезанието по дълго бягане на 100 м участваха
учениците от 3., 4. и 5. клас. На първо място се класираха учениците от 4. клас.
22
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ТЕМА: Правопис на думи с -ър-,
-ръ-, -ъл-, -лъ-, -стн-, -здн-, -ств-.
Упражнение
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Учениците да затвърдят знани
ята си за правопис на думи с буквосъчетанията
-ър-, -ръ-, -ъл-, -лъ-, -стн-, -здн-, -ств-. Да се фор
мира умение за търсене на думи за проверка по
възможност.
Ход на урока
Подготвителна част
Проверката на домашната работа и беседа върху
същността на предходните два урока. Обосновава
се поставянето на темата.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Упражнение 1 на с. 73 от учебника дава въз
можност на учениците да намерят мястото на
съчетанията, да ги подчертаят и да обяснят къде
могат да сгрешат.

Правопис на думи с -ър-, -ръ-; -ъл-, -лъ-; -стн-,
-здн-, -ств-. Упражнение

Правопис на думи с -ър-, -ръ-; -ъл-, -лъ-; -стн-,
-здн-, -ств-. Упражнение

1 Препиши думите с правописни особености. Подчертай групите съгласни, които могат да се сгрешат при
писане.

1 Попълни пропуснатите букви.

● Майката е загрижена за невръстната си рожба.
● Любчо решава задача с неизвестно число.
● Преоблеченият царски син продавал грънци и стомни.
● Петлето кълве зърна и се оглежда доволно.
● Опасният път минава край дълбока бездна.

-стн-здн-ств-

3. Второто упражнение от учебника е усложне
но – дадените думи се допълват с буквосъчетани
ята вляво.
Изпълнението на предходната задача улесня
ва работата върху първо упражнение от учебната
тетрадка на с. 25.
4. За разбиране и осмисляне на учебното съдър
жание допринасят упражнение 2 от учебната
тетрадка и упражнение 3 от учебника. Учениците
усвояват по-добре и проверката на думите с осо
бените буквосъчетания.
5. За създаване на навици за проверка се използ
ват упражнения 3 и 4 от учебната тетрадка. Всяко
твърдение се доказва чрез обосновано обяснение.
Заключителна част
1. Учениците правят самопреценка на дейността
в урока и обясняват начините на проверка.
2. Домашна работа – от учебника на с. 73, упраж
нения 4 и 5.
Може да се използва елетронен продукт.

2 Препиши дадените думи, като ги допълниш с пропуснатите букви.
?и
възра __
?о
удоб __
?а
бе __

?а
радо __
?о
неизве __
?а
го __

?о
стопан __
?о
дет __
?о
постоян __

-ър-лъ-

-ръ-ъл-

гръд
гръден

щ__ __vл в__ __б*а
пром__ __ви м__ __кна
тв__ __до*ст м__ __ча
с__ __на
ст__ __б
п__ __нота г__ __тка п__ __нка с__ __за
2 Напиши по една сродна дума на дадените. Подчертай буквите, които може да се сгрешат при писане. С
три от думите състави изречения.
гръд

?а
ме __
?о
зве __
?о
брат __

гръм

слънце

пълен

зърнђ

3 Препиши думите, като ги преобразуваш в множествено число.
Правопис!

● радостен
● костен

● постен
● бездна

● звезден
● неизвестен

4 Препиши текста, като допълниш думите с пропуснатите букви.
? вар отишъл в гората за д __ ва. Влязъл навътЕдин д __
? нчев лъч.
ре и се уплашил. Отникъде не прониквал с __
? Хв __
? лил д __
? воИзведнъж пред него изскочила мечка.
? жал, и б __
? зо побягнал.
то, което д __

3 Направи проверка на правописа на дадените думи,
като ги промениш по род или число.
нещастни
нещастен

звездни

радостни

местни

честни

5 Препиши изреченията, като поправиш грешките.
● Петьо видя животно, неизвесно откъде дошло.
● Момъкът се грижи за възрасни родители.
● Пътят криволичи край дълбока безна.
● Докато бях на село, всяка вечер дълго гледах звезното

небе.

4 Как ще провериш правописа на дадените съществителни имена? Състави с тях словосъчетания.

● царство
● детство

● стопанство
● домакинство

6 Препиши колонката с вярно написаните думи.
пръст
държка
прелесна

пърст
дръжка
прелестна
73
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пръст
дръжка
прелестна
25

ТЕМА: Видове изречения.
Преговор
Вид на урока: за преговор
Цел на урока: Да се обобщят и затвърдят зна
нията на учениците за видовете изречения и тех
ните особености.
Ход на урока
Подготвителна част
По различни начин учителят трябва да припом
ни понятието изречение и да обърне внимание на
особеностите и правописа му:
– диктовка на няколко изречения;
– казва отделни думи – учениците трябва да
образуват изречение;
– сравняват няколко изречения – по цел на
изказване, по състав и др.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражнение 1 от учебника – четат упражне
нието. Провежда се разговор. Открива се какви са
изреченията по цел на общуване. Работят с инфор
мационното поле вляво.

Видове изречения. Преговор
1 Какъв вид са изреченията по цел на общуване?
ВИДОВЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ
ПО ЦЕЛ
НА ОБЩУВАНЕ

|
съобщително
въпросително
подбудително
възклицателно

3. Работа с тетрадката – упражнение 1. С това
упражнение се затвърдяват знанията от упражне
ние 1 в учебника.
4. Упражнение 2 от учебника – този път
се коментират видовете изречения по състав.
Работят с информационното поле вляво и върху
подвъпроса.
5. С упражнение 3 от учебника затвърдява
знанията си. Учениците работят самостоятелно.
Прави се проверка.
6. Работа в тетрадката – упражнение 2. Обръща
се внимание на правописа на изреченията. Ко
ментират дали се променя смисълът на изрече
нието.
7. Упражнение 4 от учебника – редактират
текста. Правят проверка с помощта на учителя.
8. Работа в тетрадката – упражнение 3. Обръща
се внимание на свързването на изреченията – с
помощта на някои думи. Работи се с информа
ционното табло.
9. Упражнение 5 от учебника – коментира се
правописът на изреченията. Прави се проверка с
учителя.

Пунктуация

Бащата извел детето на хълма. Извадил питката и я
търкулнал надолу.
– Тичай, чедо, да уловиш питката!
Момичето се затекло подир питката и я хванало в
треволяка. В туй време бащата се мушнал в гората.
– Тате, аз хванах питката! Тате, къде си?
Изкачило се на хълма, огледало се, но никого не видяло.
Очите му се насълзили.

Лиска отворила вратата постояла навън а после се
върнала при Вълчо
Кой е, Лиске
Хралупан ме търси
Защо си му
Сестра му родила близначета Моли ме да ги кръстя И
сега ще ида а после и кола кокошки да ми докарат, не си
оставям къщичката
Отишла Лиска до хралупата хапнала медец и се върнала при Вълчо
Как кръстихте детенцето
Презполованчо
Хубаво име
Сладко именце
Като казала това, Лиска се облизала сладко

Народна приказка

2 Какви по състав са изреченията? Докажи.
ВИДОВЕ
ИЗРЕЧЕНИЯ
ПО СЪСТАВ

|
просто
сложно

5 Препиши текста на народната приказка, като поставиш препинателни знаци според вида на изреченията. Спази правописа на пряката реч.

На другата сутрин шейната подкарах. И след мене
тръгна моята дружина. Баба отначало малко се намръщи, но после є мина. Не остана вкъщи. Дойде на баира.
Отстрани следеше как летят шейните. Най-добре от
всички нашата вървеше.

Ран Босилек

. Препиши сложните изречения. От колко прости из-

речения се състоят?

Словоред

3 От кой вид според целта на общуване е изречението? Промени словореда му. Променя ли се неговият
смисъл?
Емил захлупи супника на главата си.

4 Препиши текста, като поправиш грешките. Колко

Правопис
Пунктуация

сложни изречения откриваш в текста? Позна ли коя е
приказката?
– Как, не е ли прекрасно това Погледнете само, Ваше
Величество, къкви шарки
– Какво е това Та аз нищо не виждам Това е ожасно Нима съм глупак Или пък немебива за цар но това е още поужасно – помислил си царят
– О, да, платът наистина е чодесен – извика той. – Ас
напълно удобрявам вашата работа.
И царя, дуволен зъпочна да разглежда празните станове защото неискаше да покаже, че нищо невижда.
По Ханс Кристиан Андерсен
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Главни части
|
подлог
(
)
сказуемо
(
)

6 Препиши текста, който е съчинил Иво по „Бяла
приказка“ от Валери Петров. Подчертай главните
части на изреченията.
Ванчо разгони духовете надалече. Горските животинчета прибраха костюмите си. Лисичето и мечето се
заговориха. Еленчето се възхити от Ванчо. На страната на Ванчо беше и котето.
След малко облаци покриха небето.

7 Кое изречение от упражнение 6 съдържа два подлога? Препиши го. Замени подлозите с местоимение.
8 Препиши изреченията, като членуваш съществителните имена.
? за дърва. Срещнала го
Един дървар отишъл в гора____
? се уплашил. Нямало какво да прави,
мечка. Дървар____
? .
нито пък можел да се скрие. Тя проговорила на дърва____
? и човек____
? се разДълго разговаряли. Накрая мечка____
делили като приятели.
77
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10. Упражнение 4 от тетрадката. Практическо
прилагане на знанията. Работят самостоятелно.
11. Упражнения 6 и 7 от учебника – с тях се
обобщават знанията за видове изречения.
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.
2. Домашна работа – упражнение 8 от учебника.
3. При възможност се ползва електронният вари
ант към учебника.

Видове изречения. Преговор
Видове
изречения

|

1 Състави различни видове изречения по цел на общуване, като за подлози използваш думите: хлебар, студ,
дърво, тя, вие.

препинателни
знаци

словоред

2 Постави препинателни знаци в края на изреченията. Препиши ги, като промениш мястото на подлога.
Променя ли се смисълът им?

●
●
●
●

и, но, а, ала,
който,
за да,
защото, или

Мъжът с колата ли дойде
О, момчетата носят топки
Днес вие ще почистите двора
Пътят изведнъж навлезе в гората

3 Допълни някои изречения от упражнение 2 по такъв начин, че да съставиш сложни изречения. Кои думи за свързване ще използваш?

4 Постави препинателните знаци.
– Най-напред бързаше Вълчо а на опашката пъплеше
Чочо и от време на време викваше:
– Ехо-о! Бате Славе това не е ли Черни връх
– Изведнъж Слави скочи:
– Не мърдайте Усойница – и хукна напред
– Не е змия – неочаквано се засмя Слави – това е кожата є

По Константин Константинов
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Приложение № 4

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИ
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ТЕМА: Най-хубавият час – Атанас
Стоянов

Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Чрез четене с разбиране учени
ците да съпреживеят радостта от първия учебен
ден, от приятелството и от мечтите, които съпро
вождат учението и труда.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Активизиране на преживяванията през пър
вия учебен ден. Предизвикване на положителни
емоции.
2. Изпълнение (слушане) на подходяща песен.
Четене и отговаряне на гатанката от Лъчезар
Станчев.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Изразителен прочит на стихотворението.
Кой е най-хубавият час? Защо?
3. Прочит от учениците.
От името на кого говори поетът?
4. Работа в учебната тетрадка. Записване на
заглавието и името на автора.

5. Прочит на първите два куплета с предвари
телно поставени задачи.
Как си представяш най-хубавия час? Защо
е толкова хубав? Къде води най-хубавият път?
Кой може да тръгне по него?
6. Работа в тетрадката – упражнение 1 и упраж
нение 2. Учителят може да даде примерен отговор
на въпроса от упражнение 1.
7. Разглеждане на последните два куплета.
Кои са най-верните другари? Защо са най-вер
ни? Обяснява се какво означава „най-верни другари“. Кога звънчето ще престане на звъни? Кои са
другите пътища? Как разбираш последните два
стиха?
8. Работа в тетрадката – упражнение 3.
9. Изразителен прочит на стихотворението.
Заключителна част
1. Преценка на работата в урока.
2. Домашна работа – упражнение 4 от учебната
тетрадка.
3. Учебният час може да завърши с детска учи
лищна песен.
4. В хода на урока учителят може да използва
електронния продукт към учебника.
Най-хубавият час (Атанас Стоянов)

ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е ОТКРИТ ЗА ЗНАЕЩИЯ

Най-хуб*авият час

Гласовит като врабец,
с бодра песен
в двора тесен
бързо, бързо ни събира.
После скрива своя глас,
ала само подир час
пак гласчето му извира.
Ах, ти, мъничък врабец,
наш училищен...

1 Кой е най-хубавият час?

Лъчезар Станчев

2 Свържи синонимите.

Най-хубавият час
Най-хубавият час от всички часове
е онзи утринен и ведър час,
когато те звънчето позове
да влезеш със другарите си в клас.

■ От името на кого говори поетът?

■ Към кого се обръща героят на стихотворението?

Най-хубавият път на този свят
е онзи път, по който крачиш ти
през твойто село или твоя град,
за да отвориш школските врати.

■ Какво е разбрал той
за училищния
живот?

Най-верните другари на света
са тези, сред които ти вървиш,
с които радостна е песента,
мечтите си и хляба си делиш...

ведър

повикам

позова

ходя

крача

ясен

3 Допиши пословиците.

Ако b знrш, няма да ______________.
Jз наука няма ______________.
Който d учи, той u ______________.
4 Какви са твоите мечти?

Звънчето ще престане да звъни
и други пътища ще се прострат.
Ала другарите от тези дни
все тъй до рамото ти ще вървят.
Анастас Стоянов

школски – училищен

7

3

67

ТЕМА: Какво прави Кристофър
Робин всяка сутрин – Алън Милн
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Възприемане на текста и раз
биране на подтекста. Четене на по-дълъг текст и
отговаряне на въпросите към съдържанието. Из
разително четене.
Ход на урока
Подготвителна част
Може да се състои по няколко начина:
– Учителят показва книга на Алън Милн „Мечо
Пух“.
– Разказва за героите.
– Беседа за впечатленията на децата от героите в
книгата.
– Разглеждане на илюстрации.
Основна част
1. Поставяне на темата. Записване в тетрадките
от учениците.
2. Прочит на текста. Въпроси за проверка за раз
биране на съдържанието на текста.

Какво прави Кристофър Робин всяка сутрин
направи знак да си върви.
– Утре! – каза той. – Или вдругиден!
Прасчо се приближи още, за да види
с какво е зает. Пред Ийори на земята
имаше три пръчки и той ги гледаше.
Две от пръчките се допираха в единия си край, а третата беше поставена напреки върху тях. Прасчо помисли, че това е може би някакъв вид
Капан.
– О, Ийори – пак започна той, – аз
точно ти...
– А, това е малкият Прасчо! – рече
Ийори, като не откъсваше поглед от
пръчките.
– Да, Ийори, и аз...
– Знаеш ли какво е това?
– Не – каза Прасчо.
– Това е „А“.
– О! – възкликна Прасчо.
– Не „О“! „А“! – изрече строго Ийори. – Не чуваш ли, или мислиш, че

Тази сутрин Прасчо беше станал
рано, за да си набере букет виолетки.
И когато ги набра и постави в едно
гърне насред дома си, изведнъж си
представи как никой никога не беше
брал букет виолетки за Ийори. И
колкото повече мислеше за това,
толкова повече си представяше колко е тъжно да бъдеш Животно, за което никога не е бран букет от
виолетки. Затова пак излезе бързо,
като си повтаряше: „Ийори, Виолетки“, и после – „Виолетки, Ийори“, – за
да не забрави, защото беше такъв
вид ден.
Той набра голям букет и забърза с
него, като го миришеше и се чувстваше много щастлив. Така стигна
до мястото, където беше Ийори.
– О, Ийори – започна Прасчо и му
стана малко неудобно, защото Ийори беше зает.
Ийори си вдигна единия крак и му
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Защо Прасчо бере виолетки? С какво е зает
Ийори? С какво се занимава Кристофър Робин
сутрин?
3. Разглеждане на текста на части:
Четене на текста до срещата на Прасчо с Ийо
ри. Какво си представя Прасчо? От какво Прасчо
се чувства щастлив? Озаглавява се.
Чете се втората логически завършена част. С
какво е зает Ийори? Прочетете диалога между
тях. Какво обяснява Ийори на Прасчо? Какво разбира Прасчо за „Учение“ и „Обраозвание“? Про
чети. Защо „А“ е велико е славно? Прочети.
Четат последната част от текста. Какво прави
Кристофър Робин сутрин. Заглавие.
4. Работа в учебната тетрадка – упражнение 1.
5. Прочит със задача да открият моментите,
които предизвикват смях.
Заключителна част
1. Преценка на работата в урока.
2. Домашна работа – с. 4 от учебната тетрадка
упражнения 2 и 3.
Използвайте електронния продукт към учеб
ника.

ваше да гледа все там.
– Три пръчки – веднага отговори
Заьо.
– Виждаш ли? – погледна Ийори
към Прасчо. После се обърна към
Зайо. – Сега ще отговоря на въпроса
ти – продължи той тържествено.
– Благодаря ти – каза Зайо.
– Какво прави Кристофър Робин
през сутрините? Учи! Става Образован. Той наследява Науката – мисля, че това е думата, която ми
спомена, но аз може би не обяснявам
добре – той осладява Науката. И аз
също, доколкото мога... ако правилно се изразявам, осл.. осл... е, правя същото като него. Това например е...
– Едно „А“ – каза Зайо, – но не много
хубаво. Е, аз трябва да вървя да разкажа на другите!

имаш по-голямо образование от
Кристофър Робин?
– Да! – каза Прасчо. – Не! – побърза
да се поправи той. И се приближи
още.
– Кристофър Робин каза, че е „А“, и
е „А“ – докато някой не стъпи отгоре му! – прибави строго Ийори.
Прасчо бързо отскочи настрана и
помириса виолетките.
– Знаеш ли какво значи „А“, малки
Прасчо?
– Не, Ийори, не знам.
– Това значи Учение, това значи
Образование, това значи всички тези неща, които ти и Пух нямате!
Ето какво значи това „А“!
– О! – възкликна Прасчо пак. – Искам да кажа това ли значи? – бързо
обясни той.
– Казвам ти! Някои идват в Гората, разхождат се и казват: „Това е
само Ийори – няма значение!“. Разхождат се нагоре-надолу, казват:
„Ха, ха!“, но знаят ли те нещо за „А“!
Нищо не знаят! За тях това са само
три пръчки. Но за Образованите –
отбележи си това, Прасчо, – но за
Образованите – не за Пуховци и
Прасчовци – това е велико и славно
„А“! То не е – прибави Ийори, – не е
нещо, което всеки може да дойде и
да подуши!
Прасчо отстъпи малко нервно назад и се огледа наоколо за помощ.
– Ето го Зайо – квикна той радостно. – Здравей, Зайо!
Зайо приближи важен, кимна на
Прасчо и викна „О, Ийори“ с тон, който значеше, че след около две минути ще каже „Довиждане!“.
– Само едно нещо искам да те питам, Ийори: какво става сутрин
тия дни с Кристофър Робин?
– Какво е това, което гледам? – зададе Ийори въпрос, като продължа-

Алън Милн,
из „Къщичката в къта на Пух“

■ Коя дума за кого от героите на

творбата се отнася? Докажете
с текста.

● малък
● зает
● важен
● образован
■ Кои моменти от текста предизвикват смях? Прочети ги.
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Ако познаваш книгата, подбери
откъси от нея и ги разкажи на
съучениците си.

,

Какво общо откриваш между
този откъс и откъса, който прочете в читанката в трети клас?

ТЕМА: Какво прави Кристофър
Робин всяка сутрин – Алън Милн
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Задълбочено осмисляне на ге
роите и изводи за най-характерните им черти.
Изразително и подборно четене.
Ход на урока
Подготвителна част
Учениците поясняват как са изпълнили домаш
ната работа.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Отговор на първия въпрос от с. 10 в читан
ката.
Работа върху втория въпрос. Четене и разказ
ване.

3. Чете се последната част на текста. Учениците
обосновават отговорите си при разкриване на
връзката между картините и текста. Изтъква се
с какво се занимава всяка сутрин Кристофър
Робин. Какво разбирате от думите на Ийори
„Образование“, „Учение“, „Наука“?
4. Работа по последните две упражнения от с. 9.
5. Работа с учебната тетрадка – упражнение 4
от учебната тетерадка с. 4.
Заключителна част
1. Преценка на дейността по време на урока.
2. Домашна работа – да нарисуват момента,
който им харесва най-много.
В урока може да се използва електронен про
дукт.

Какво прави Кристофър Робин всяка
сутрин (Алън Милн)

УПРАЖНЕНИЕ
■ С кой епизод е свър-

Какв*о прави Кристо*фър S*бин
в*сяка сутрин

зана картината?
Каква грешка откриваш в нея? Прочети епизода.

1 Защо Прасчо е набрал букет от виолетки за
Ийори?

■ Защо Прасчо се чувс-

тва щастлив? Докажи с четене.

■ Разкажи какво научава Прасчо от
Ийори.

,

За кого А е велико и
славно? Съгласен ли
си? Защо?

2 С какво е зает Ийори?

■ Прочети последна-

та част от текста. Каква е връзката между картинката и текста? Къде е тръгнал Кристофър Робин?

■ Кои думи на героите
са най-интересни?
Защо предизвикват
смях?

■ Прочетете текста
по роли.

10

3 Какво прави Кристофър Робин? Означи с

✓

✓.

Образова се.

Наследява науката.

Осладява науката.

Играе по цял ден.

Тича из гората.

Сладко спи.

4 Оцвети в един цвят листата, в които думите
са синоними.
строго

подушвам

отделям

раздразнителен

откъсвам

нервен

помирисвам

сериозно

сприхав

4
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ТЕМА: Лунна сила – Надя
Кехлибарева
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Емоционално възприемане на
творбата. Съпреживяване на чувствата на героя,
формиране на представа за него.
Ход на урока
Подготвителна част
Може да се осъществи с беседа, в която да се
обърне внимание на злополуките, които могат да
се случат на децата при неправилни игри.
Основна част
1. Поставяне на темата. Заглавието и името на
автора се записват в учебната тетрадка.
2. Прочит от учителя или артистично изпълне
ние. С поставяне на въпроси се проверява доколко
е разбрано съдържанието на разказа.
3. Втори прочит – от учениците. Задачата е да
открият непознатите думи.
4. Поставят се въпроси и задачи за:
– определяне на епизодите;

Лунна сила

обаждаше с бързи пролетни думи черешовото птиче. Слушателите заръкопляскаха.
Косето беше ученик в музикалното училище, беше отличникът на
цялото училище, когато дойде ред
на страшната история с гилзите.
През оня слънчев ден Косето се наведе над Славчовите шепи, грабна една от гилзите и понечи да удари капсулата с камък: ще гръмне ли?
Тя гръмна в ръката му, изскубна
крайчетата и на петте му пръста...
В болницата Косето дълго плака.
Издърпваше със здравата си ръка
одеялото над главата си. И охкаше
без глас – да не пречи на болните от
съседните легла. Според него лекарите бяха най-строгите същества на
земята. Той знаеше, че те са отрязали кожа от тялото му, че са я присадили върху пострадалите му пръсти. Лекарите настояваха да им обещае, че няма вече да посегне към цигулката, че след време ще бъде... да
речем: диригент! Той нищо не им
обеща.
Косето не се успокои и след като се
прибра у дома. Бяха му свалили превръзките. И нощем Косето сравняваше двете си ръце. Той не палеше често лампата, за да не буди майка си.
Но и на лунна светлина си проличаваше: пръстите на лявата му ръка бяха окъсели, ноктите им бяха изчезнали.
В една такава нощ луната приседна на самата му постеля. Тя беше
млада жена, цялата в бяло като лекарите. И строга като лекарите. Но голяма красавица.
– Зная, че не плачеш от болките,
които изтърпя до тая нощ – каза му
луната.
– Плача, защото няма вече да свиря – отвърна Косето.

Тайнствена сила е тя. Ще я усетиш в приказката за Косето, която
се готвя да ти разкажа. Но ми се иска
още от самото начало да те предупредя: лунната сила ще дойде едва
към края на приказката.
В морски град растеше Косето. В
къща – недалеч от пристанището.
Косето най-напред беше кротък и
свиреше на устна хармоничка. Седеше на стъпалата до къщата и дълго
свиреше. Или се заслушваше в песента на пчелата и бръмбара, прехвръкнали наблизо.
В песента на едно птиче – там,
сред клоните на черешата. Косето
още тогава мислеше, че най-хубавото нещо на света са песните.
После Косето взе да моли баща си:
– Дай и аз да пипна твоята цигулка!
Бащата на Косето денем свиреше
у дома, а привечер отиваше да свири
в голям ресторант.
Скоро в къщата дойде втора цигулка. Лъскава. Нова-новеничка. Косето занемя от радост. И започна първите уроци по цигулка при баща си.
Той лесно се научи да държи лъка с
дясната си ръка и да го изтегля, както е нужно. Лесно запомни как да
движи пръстите на лявата си ръка
по струните.
Веднъж поканиха Косето да свири
пред публика. Имаше голямо тържество в старата гимназия. И салонът
беше пълен със слушатели.
Косето не се уплаши. Излезе на сцената. И най-напред изсвири една
тъжна песен, за да им се стори на
слушателите, че ветровете летят
над опустелия плаж и говорят за
студа през зимата. Косето изсвири
след това и весела песен, в която се
14
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– вникване в емоционалното съдържание на
разказа;
– съпреживяване на настроението.
5. Прочита се началото на разказа – За какво
се говори в разказа? Къде живее Косето? Какво
обича да прави? Каква е изненадата за Косето?
Епизодът се озаглавява.
Прочит на текста, от който става ясно къде
свири Косето.
6. Работа в тетрадката – упражнение 1.
7. Прочита се текстът по-нататък – Какво се
случва? Къде гръмва гранатата? Къде е Косето
и как се чувства?
8. Епизодът се озаглавява в упражнение 2 от
тетрадката.
9. Прочит на следващия епизод – Какво прави
вкъщи Косето? Какво дава луната на Косето?
Кое ще е основното, за да постигне успех Косето?
Прочитат разговора между Косето и Луната.
10. Работа в тетрадката – упражнение 3.
11. Работа в тетрадката – упражнение 4.
12. Озаглавяване на епизода.

се уморяваш от упражненията, до
сълзи ще се уморяваш. Но ако свириш с по-гореща обич към музиката
от всички други музиканти...
– От сърце ти се моля: дай ми от
твоята сила! – протегна ръце към
луната Косето.
– Така ще направя – каза луната. –
Но ти помни и лунната ми тайна:
отречеш ли се от търпението, ще
загубиш и силата. Тоя път ще я загубиш завинаги.
– Не се тревожи за това... Обещавам ти – от благодарност се разтрепера Косето.
А приказката за Косето свършва.
Сега той свири из цялата ни страна. Свири и в страните на други народи. Вестниците съобщават на
различни езици, че от цигулката му
извират и огнена светлина, и лунно
сияние. Най-меко лунно сияние. Слушателите в концертните зали
стават на крака и викат:
– Браво! Браво!
Някои от слушателите питат
дали ръката му наистина била повредена преди години. Други твърдят, че цигуларят не би свирил толкова хубаво, ако ръката му – макар и
отдавна – е била наранена.
Естествено, те не знаят за обещанието му пред луната. Не знаят
нищо за упорството, с което е упражнявал окъселите си пръсти. Нищо за търпението му и за лунната
сила.

– Сигурен ли си, че няма вече да свириш?
– Няма лекарство на земята, което да накара пръстите ми да пораснат отново.
– Няма подобно лекарство. Но аз
мога да ти дам от моята лунна сила.
И ти отново… отново ще се престрашиш да натиснеш струните. Болките ще се върнат, разбира се. Но ако
си търпелив, ще започнеш отново
всички упражнения. Струните отначало ще израняват присадената ти
кожа. Късите пръсти мъчно ще достигат до всеки звук, до всеки глас по
струните. Ти ще откриеш, че уроците по цигулка могат да бъдат и
трудни, много трудни. Но ако си
търпелив, късите пръсти бавно ще
заякват. Бавно ще печелят бързината, която притежават здравите
пръсти на добрите цигулари. Ти ще

Надя Кехлибарева,
из „Приказки из моряшкия куфар“

■ Каква е тайната на лунната сила?
■ Какво не знаят слушателите в
концертните зали?

15

13. Прочит на последната част – Какво постига
Косето? Какво му е помогнало най-много? Какъв
музикант е Косето?
14. Цялостен прочит на разказа и обосноваване
на настроението.
15. Работа в тетрадката – упражнение 5.

Заключителна част
1. Преценка на участието в урока.
2. Домашна работа – изразителен прочит на
текста
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.
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ТЕМА: Лунна сила –
Надя Кехлибарова
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Задълбочено осмисляне на съ
държанието на текста. Усъвършенстване на уме
нията за изразително четене и за подборно четене.
Затвърждаване на знанията за сравнение.
Ход на урока
Подготвителна част
Учителят може да донесе в класа цигулка;
децата да слушат изпълнение на цигулка, като с
това да ги подсети за какво и за кого ще говорят
в часа.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Цялостен прочит от учениците на текста за
припомняне на съдържанието – чрез задачите се
припомня съдържанието на разказа и се активират
емоционалното и образното мислене на ученици
те. Всичко това обуславя изразителното четене на
текста.

3. Работа с упражнение 1 от учебника. Разглеж
дат картините и избират текста. Използва се под
борно четене.
Чрез четене се отговаря на въпросите: Къде е
първият концерт на Косето? Как свири Косето
там?
Припомнят си кои са ключовите думи. Уче
ниците ги откриват.
4. Отговор на въпроса Как го посреща публиката? Избират верния отговор и го подкрепят с
доказателство от текста.
5. Работата продължава със следващите въпро
си от с. 16. в учебника. Обосновават верните отго
вори и ги доказват с разказ или четене.
6. Учениците разглеждат задачите в дясното
поле. Отговарят на поставените въпроси.
7. Разказът се чете по роли. Самооценка.
Заключителна част
1. Преценка от учителя на свършената работа.
Самооценка от децата.
2. Домашна работа – да направят илюстрация
по избран от тях момент.

Лунна сила (Надя Кехлибарева)

УПРАЖНЕНИЕ
■ Прочети изреченията от текста, които

Лунна сила

■ Вярно ли е това?

можеш да свържеш с картините.

1 Озаглави момента, който е илюстриран.

Луната е:

2 Напиши подходящи заглавия на останалите моменти.

● стара жена
● млада жена
● строга като
лекарите

● имала лекарство да му даде

■ Къде е първият концерт на Косето?
■ Как свири Косето там?

● казала на Косето, че ако е
търпелив, ще
свири отново

■ Как го посреща публиката?
● с безразличие
● с ръкопляскания
● с усмивка

3 Защо плаче Косето в болницата?

✓

■ Прочети какво се случва с Косето при играта

Коцето:

■ Какво са направили лекарите и какво са обещали

● е малко момче
● не е пострадал

с гилзи.

на момчето?

● със слънцето
● с луната
● със звездите
■ Прочети разговора между Косето и Луната.
■ Как свири Косето след това?
■ Прочети текста изразително.
16
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в играта

● дълго плакал в

■ С кого се среща една вечер Косето?

болницата, защото няма да
свири
● не е търпелив
и не изпълнява
обещанието
пред Луната
● е талантлив и
известен музикант след години

✓

от болка

от радост, че ще стане диригент

от безсилие

от мъка, че не може да свири

4 Какво помага на Косето да започне да свири отново?
упорство

търпение

постоянство

гореща обич към музиката

5 Препиши изреченията, с които е описано изпълнението на големия музикант.

сравнение

6

ТЕМА: Дядо Петко и баба Пена
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Вникване в съдържанието на
приказката. Усъвършенстване на уменията, при
добити в трети клас за възприемане и четене на
приказка. Усъвършенстване на уменията за пре
разказ на приказка.
Ход на урока
Подготвителна част
Варианти:
– Учителят чете части от учени народни при
казки.
– Учениците сами си припомнят приказки и
техните герои.
– Коментират пословицата: Накарай мързеливия
на работа – да те научи на акъл. Припомнят си
случки или приказки, които са подходящи за нея.
Основна част
1. Обявяване на темата. Пояснява се, че това
е приказка, която е преразказана от Ангел Кара
лийчев.
Записват заглавието и автора в учебната тет
радка.

Дядо Петко и баба Пена

утре стани рано и ми подвари мляко,
да похапна попара, защото ще ходя
на нивата.
– Че в какво ще ти издоя млякото,
когато гърнето стои немито? Ако
го измиеш, ще ти издоя мляко.
– Абе, аз няма да го измия – проговорил дядо Петко, – ами хайде да се обзаложим кой ще го измие!
– Хайде – съгласила се баба Пена, –
кажи какъв е облогът.
– Ще мълчим и двама. Който продума пръв, той ще измие гърнето.
Млъкнали, заспали. Търколила се
нощта, огряло слънцето. Тръгнали
селяните на работа. Говедарят подбрал говедата да ги кара към поляната на паша. Заревала кравата на
двора: няма кой да я издои и да я откара на паша.
Стоят двамата старци и мълчат.
Надникнали съседите през плета да
видят какво става в Дядовата-Петкова къща, защо кравата стои още
вързана и мучи, а по двора не се вижда
жив човек. Влезли вътре и попитали:

Живеели в едно село двама старци –
дядо Петко и баба Пена. Те обичали да
си похапват сладко, да лежат на топличко зимно време, да почиват лятно време под дебели сенки. Само едно
нещо не обичали – работата.
– Работа ли е – думал дядо Петко, –
не ми я хвали.
Веднъж баба Пена сварила за вечеря
бобена чорбица в гърнето. Седнали
двамата старци, изсърбали я, останали много доволни.
– Аз сварих чорбата – продумала
след вечеря баба Пена, – а ти се запретни да умиеш гърнето, че утре
ще ми потрябва, кога доя кравата.
– Не мога – отвърнал дядо Петко –
да върша женска работа, измий го
ти!
– Няма да го измия.
– Тогава нека стои немито.
Настанала нощ. Легнали си старците, гърнето останало немито.
– Слушай – казал дядо Петко, –

2. Разказ или прочит от учителя на приказката.
Следват въпроси за проверка на възприемането
на съдържанието на творбата. Кои са героите?
Къде се случва разказаното? Кога става случката?
3. Работа в тетрадката – упражнение 1.
4. Прочит от учениците със задача да открият
непознатите думи и кои са основните моменти.
5. Обясняват непознатите думи.
6. Едно или няколко деца разказват приказката.
Другите следят спазена ли е последователността.
7. Прочит на началото на приказката. Какво не
обичат да правят старците? Какво се е случило
една вечер? Какъв е облогът между двамата?
8. Работа в тетрадката – упражнение 2.
9. Прочит на следващия епизод – провеждане
на разговор за поведението на двамата старци и
учудването на съседите им.
10. Работа в полето вдясно на с. 23.
11. Прочит на приказката по роли.
12. Подходяща ли е пословицата на с. 23 за тази
приказка? Как децата я разбират?
Заключителна част
1. Преценка на работата от учителя.

– Какво се е случило, бабо Пено? Защо не доиш
кравата?
Баба Пена мълчи.
– Дядо Петко, продумай ти! Защо мълчи баба Пена?
Но и дядо Петко нищо не отговорил, само поклатил глава като кон.
– Брей – завайкал се един от съседите, – тия
старци трябва да са онемели, по-скоро тичайте за
доктор! Игнате, хайде, моето момче, иди повикай
доктора!
Малкият Игнат се завтекъл за доктора. А докторът живеел на горния край на селото. Додето
Игнат отиде да го повика, хората почнали да се разотиват: един бърза на нива да ходи, други – на пазар, трети имал работа вкъщи. Останали само
двама души при онемелите – една бабичка и попът.
Попът също се дигнал да си ходи и поръчал на бабичката:
– Ти, бабо, ще стоиш тука и ще гледаш да не се
случи нещо на немите, додето дойде докторът.
– Не мога, дядо попе.
– Защо не можеш?
– Защото днес никой не работи даром. Платете
ми – ще стоя.
– Аз ли да ти платя? Ти къде си виждала поп да
плаща?
Като се огледал наоколо, попът видял едно скъсано елече, окачено на стената, и посегнал да го откачи.
Тогава баба Пена скочила и се развикала:
– Как, ти искаш да дадеш елечето ми на тая
мързелана, ами аз какво ще облека?
Като чул дядо Петко, че жена му проговорила,
дигнал се и казал:
– Ето, бабо, ти проговори първа и загуби облога.
Хайде сега да измиеш гърнето!
Попът и бабичката, като чули защо дядо Петко
и баба Пена били онемели, поклатили глава и
излезли.
Ангел Каралийчев

да се обзаложа – да се хвана на бас
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■ Дядо Петко и баба
Пена са:

● сговорни
● работливи
● мързеливи
■ Двамата стари
хора проявяват:

● мъдрост
● справедливост
● инат
■ Защо постъпката

на дядото и бабата
предизвиква смях?

Сърдит Петко,
празна му торбичка.
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ТЕМА: Дядо Петко и баба Пена
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: затвърдяване на уменията за
прочит и преразказ на приказката. Откриване на
поуката от приказката.
Ход на урока
Подготвителна част
Припомнят се съдържанието на приказката
и героите, като едно или няколко деца разказват
приказката.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Разглеждат картините на с. 24 и откриват
отговора на задачата Определи кой епизод от
приказката към коя картина се отнася. Четат от
текста. Сравняват постъпките на героите.
3. Измислят и записват подходящо заглавие за
всяка картина.
4. Работа в тетрадката – упражнение 3.

5. Отговор на въпроса Защо двамата старци
млъкват?
6. Отговор на въпроса Правилно ли са постъпили двамата старци?
7. Работа в тетрадката – упражнение 4. Доказват
отговора си с четене.
8. Няколко ученици разказват отделни моменти
от приказката.
9. Предлага се на учениците да направят илюс
трация на избран от тях момент.
10. Цялостен прочит със задача да се предаде
настроението в приказката.
11. Прочит на приказката по роли.
Заключителна част
Преценка на учителя за работата в урока.
Домашна работа – изразителен прочит на тек
ста.
В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

Дядо Петко и баба Пена (Ангел Каралийчев)

УПРАЖНЕНИЕ

Дядо Eтко и б*аб*а Eна
1 Препиши изреченията, които отговарят на
илюстрацията.

2 Защо старците не измили гърнето?
Женска работа е.

✓

Работливи са.
Инатят се.
Така е по-лесно.

3 Напиши синоними на думите.

,

Определи кой епизод от приказката към коя картина се отнася.

,

Измисли и напиши подходящо заглавие за всяка картина.

,

Правилно ли са постъпили двамата старци?

■ Защо двамата спорят и млъкват?

4 Вярно ли е това?

● Много са работливи.
● Много са
мързеливи.

● Обичат да
се карат.

■ Прочетете приказката по роли.

✓

Бабата и дядото постъпили добре.
Бабата и дядото постъпили лошо.
Бабата и дядото постъпили глупаво.
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изсърб*али –
о*блог –
зав*айкали d –
завeкъл –

9

ТЕМА: Майката и врабчето –
Леда Милева
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да възприемат съ
държанието на творбата и да почувстват емоцио
налното ѝ въздействие.
Изразително четене на стихотворението. Запоз
наване на учениците със същността на олицетво
рението.
Ход на урока
Подготвителна част
– Изпяване на подходяща песен.
– Разглеждане на есенна картина.
– Припомняне на стихотворението „Карнавал в
гората“.
Основна част
1. Поставяне на темата и записване в тетрадката.
2. Изразително изпълнение на стихотворението.
Кои герои разговарят в творбата?
3. Четене на част от стихотворението (до идва
нето на врабчето).
Как си представяте брезата през лятото? С
кои думи от текста ще я опишете? Кого иска да

види? Защо? Какво има в гората? Припомня се
стихотворението „Карнавал в гората“.
4. Прочетете диалога между брезата и листата. Опишете какви са били децата на липата
на карнавала. Кои изречения разкриват възхищението на врабчето? Защо за децата на брезата
ще се говори пет години? Защо казват, че брезата е честита? За кого разпитва липата? Как
бихте нарисували Златушко и Треперушко?
5. Четене на последната част.
Защо майката бреза заспива? Защо е щастлива? Какво ще се случи през пролетта. Прочети.
6. На кои герои се приписват човешки ка
чества? Изяснява се понятието олицетворение и
се чете кътът на малкия читател.
7. Работа в учебната тетрадка – с. 12, упражне
ния 1 и 2.
8. Изразителен прочит.
9. Знания за Леда Милева.
Заключителна част
1. Преценка на дейността в урока.
2. Домашна работа – учебна тетрадка, упраж
нения 3 и 4, с. 12.
3. Използвайте електронния продукт.

Майката и врабчето (Леда Милева)

– А Треперушко?
Какво направи той?
– Видях и него.
На лодка стана и отплува към морето.
О, Треперушко е юнак!

Майката и врабsто
1 Допиши стиховете, които се отнасят за картината, и подчертай олицетворението.

Врабчето си отиде.
Започна да прехвърча сняг.
А майката бреза усети, че заспива.
Тя беше уморена, но щастлива.
Добри деца отгледа.
Нека спи.
До пролетта.
Тогава, щом усети тръпки,
ще се разпукат нови малки пъпки
и нежно майката ще ги прегръща
и пак ще се повтори приказката съща
за листата
на брезата.

Майката и врабчето
Майката на листата
беше брезата.
Цяло лято се кипри
зелена,
пременена.
Сега остана самичка.

На пръ*сти

2 С кои епитети е описана брезата?

Пhз лятото
Пhз зимата

Леда Милева,
из „Листата на брезата“

кипря се – глася се, гиздя се
честита – радостна, щастлива

На пръсти се надигаше
брезата и гледаше –
къде отидоха децата?
Но ето
долетя врабчето.
То беше ходило на карнавала
и още отдалече
рече:
– Чудесно беше. Просто нямам думи
да ти опиша всички маски и костюми.
А твоите деца – те бяха най-красиви.
И как танцуваха! Същински балерини!
За тях ще се говори пет години...
И всички казваха: „Брезата е честита!“
– Ами Златушко? – майката попита.
– Златушко ли? Най-малкото
листенце!
Той стана на палтенце
за две тревички голи.

■ За кого брезата разпитва врабчето?

,

На кои герои са приписани човешки
качества?

,

Защо всички казват: Брезата е
честита!?

3 Децата на брезата са:

✓

лоши танцьори

най-красиви

с маски и костюми

балерини

4 Допиши стиховете.

— Ами Златушко?

Кът на малкия читател
● Приписването на човешки

черти на предмети, животни или
природни явления е олицетворение.

— А Тhiрушко?

● То се използва от писателите и
от народните творци.
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ТЕМА: Лявото око на царя –
народна приказка
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Усъвършенстване и затвърдя
ване на уменията за възприемане на приказката.
Запомняне на особеностите ѝ като жанрова разно
видност. Усъвършенстване на уменията за анализ
на съдържанието и обосновка на твърденията.
Ход на урока
Подготвителна част
Учителят чете началото на приказката и поста
вя задача към текста.
На дъската е написано – разказ, приказка, стихотворение.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Записване на заглавието на народната при
казка в тетрадката.
3. Разказ или прочит от учителя. Следват въп
роси за правилно възприемане на съдържанието
на творбата. Кои са героите? Къде се развива
действието? и др.
4. Прочит на приказката със задача да открият
непознатите думи.
ВЪВ ВЪЛШЕБНИЯ СВЯТ НА ПРИКАЗКИТЕ

Лявото око на царя

старецът пристигнали, той попитал:
– Защо си накарала баща си да продава вола и да иска за него лявото ми
око?
– Защото исках да те видя – отвърнала девойката. – Другояче нямаше
да ме пуснат стражите при тебе.
– А защо съм ти потрябвал?
– Да ти кажа какво мисли народът
за тебе.
– Я да чуем.
– Ще ти кажа, царю честити, само
ако обещаеш да не се гневиш.
Царят се съгласил.
– Народът казва, че лявото ти око
не ти трябва!
– Защо така, девойко? Защо да не
ми трябва? Всеки човек има две очи и
те му трябват.
– Хората казват, господарю, че когато дойдат при тебе да се съдят и
да търсят правда, ти слагаш големците и богатите от дясната си
страна, а сиромасите – от лявата, и
винаги изкарваш богатите прави. За-

Близо до царския дворец ставал голям пазар. От цялото царство там
се стичал народ да продава стоката
си. Един старец докарал на пазара
вол. Хубаво било животното и покрай него се натрупали много купувачи.
– Хубаво ти е волчето, дядо. Колко
искаш за него?
– Лявото око на царя – отвърнал
старецът.
Всички се чудели на дядото – как
смее да каже такова нещо! Ако го чуе
царят, лошо ще си изпати.
Питал един купувач, питал друг, а
старецът все едно и също отговарял:
– Продавам вола за лявото око на
царя!
Разчуло се това из целия пазар, от
ухо на ухо – стигнало и до ушите на
царя. Той заповядал веднага да доведат стареца. Когато беднякът застанал пред него, тропнал с ботуш и
строго попитал:
– Старче, защо ти е лявото ми
око? Защо продаваш такъв хубав вол
за едно око.
– Прости ми, господарю! – рекъл
старецът. – Това за лявото око не
съм го измислил аз. Имам дъщеря, на
която нищо не мога да откажа. Тя ме
накара да изкарам вола на пазара и да
искам за него лявото око на царя.
– А на нея за какво є е?
– Не знам, царю. Каквото знам – казах ти го.
Царят пуснал дядото и му заповядал на другия ден да дойде с дъщеря
си, защото много искал да разбере
каква е тази работа.
Когато на другия ден момичето и

това хората казват, че лявото ти око не ти
трябва, защото не виждаш с него!
Ядосал се царят на тези думи и макар да бил вече
обещал да не се гневи, заповядал да затворят девойката в тъмницата. След няколко дена размислил, гневът му попреминал и рекъл да провери дали наистина момата е толкова умна. Заповядал да
я пуснат и да я доведат при него.
– Я ми кажи, девойко, колко е голямо богатството ми?
– Ще ти кажа, царю, ако няколко дена ми се покоряваш и изпълняваш, каквото ти заповядвам.
Царят се съгласил.
– Богатството ти, царю, струва една кокошка.
Разярил се царят, разфучал се, че девойката му се
подиграва, но нали бил обещал да се покорява – смирил се. А тя заповядала да го затворят в най-дълбоката тъмница и да не му дават храна. След една
седмица девойката отишла при затворника и показала през прозорчето една печена кокошка. Спуснал се царят да я грабне, но момичето бързо я
дръпнало назад.
– Колко даваш за кокошката,
царю? – попитало то.
– Колкото жълтици имам!
– Малко е, царю честити, малко е! –
отвърнала девойката и понечила да си
тръгне.
– Цялото си богатство давам! – викнал
царят, защото вече бил примрял от глад.
– Е, господарю мой – засмяла се девойката, – разбра ли сега, че богатството ти
струва една печена кокошка?
Пуснали царя от тъмницата. А той, като
разбрал, че момичето е много по-умно от
всички царедворци, оставил го в двореца да му
бъде съветник.
Българска народна приказка

,

С коя част на приказката ще обясниш защо народният разказвач е поставил това заглавие?

■ Защо царят избрал девойката за свой съветник?
29
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5. Работа в тетрадката – упражнение 1.
6. Четат епизода, в който се разказва за срещата
на царя със стареца. Какво е питал царят? Какво му
е отговорил старецът? Кого довеждат при царя?
7. Озаглавяват момента.
8. Работа в тетрадката – упражнение 2.
9. Самостоятелен прочит на следващия епизод
Разсъждава се как е протекъл разговорът. Какво
е накарало девойката да иска да види царя?
Изпълнил ли е царят първото си обещание?
10. Доказват твърденията си с четене.
11. Прочит на последния епизод. Какъв е облогът между царя и девойката? Защо царят я е
избрал за свой съветник?
12. Доказват твърденията си с четене.
13. Работа в тетрадката – упражнение 3.
14. Работа в тетрадката – упражнение 4.
15. Самостоятелен прочит с отговор на въпро
са: С коя част от приказката ще обясниш защо
народният разказвач е поставил това заглавие?
16. Коментира се краят на приказката.
Заключителна част
1. Изразителен прочит на приказката.
2. Учителят прави преценка на работата.
3. Предлага на учениците да направят илюс
трация на момент по тяхна преценка.
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■ Царят е:
● лукав
● справедлив
● разсъдлив
■ Девойката е:
● страхлива
● умна
● нерешителна

ТЕМА: Лявото око на царя –
народна париказка
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Затвърдяване на уменията за
слушане и преразказ на приказка. Умения за ана
лиз на съдържанието, определяне на героите и по
уката от приказката.
Ход на урока
Подготвителна част
Един или няколко ученици разказват приказка
та. Другите следят за последователността на раз
витие на действието.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Разглеждат се картините и откриват отговора
на въпроса На кой епизод отговаря картината?
– с. 31. Подкрепят твърдението си с прочит на под
ходящия текст от приказката. Сравняват постъп
ките на героите.
3. Работят върху втория въпрос Защо царят
поискал да се срещне с девойката? Доказват отго
вора си с четене от текста. Коментират кое е събу

дило неговото любопитство. Какво искал да научи?
4. Работа върху въпроса Каква е твоята преценка за постъпката на царя, изпратил девойката в тъмницата? Разкажи.
5. Учениците правят описание на царя в момен
та, в който се е разгневил.
6. Правят оценка на постъпката му, като записват
подходящите епитети – груб, невъздържан, лош,
несправедлив, не изпълнява обещанията си и др.
7. Разглеждат втората картина на с. 31. Отго
варят на въпроса под нея По какъв начин девойката убеждава царя, че е умна и справедлива?
Прочитат и разказват.
8. Цялостен прочит на приказката и отговор на
въпроса С какво девойката заслужила да бъде
съветник на царя?
9. Правят характеристика на девойката – умна,
добра, съобразителна, справедлива.
10. Прочит на приказката по роли.
Заключителна част
1. Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
2. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

Лявото око на царя (Народна приказка)

УПРАЖНЕНИЕ

Ляв*ото око на царя
1 Препиши изреченията, които отговарят на
картината.

2 Девойката настоява за среща с царя, защото иска:
да го види

✓

да му каже, че не е справедлив
да му се хареса
да му изпита ума

3 Напиши синоними на думите.
покорявал
разфучал
смирил

4 Как девойката доказва правотата на думите си
„Богатството ти, царю, струва една кокошка.“?
,

На кой епизод отговаря картината? Прочети текста от приказката.

,

По какъв начин девойката убеждава царя, че е умна и справедлива?
Прочети и разкажи.

,

Защо царят поискал да се срещне с
девойката? Докажи отговора си
с изречения от текста.

,

С какво девойката е заслужила да
бъде съветник на царя?

,

Каква е твоята преценка за постъпката на царя, изпратил девойката в тъмницата? Разкажи.

■ Прочетете приказката по роли.
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ТЕМА: Приказка за гвоздеите –
Георги Константинов
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Усъвършенстване на уменията
за възприемане и четене на приказка. Вникване в
съдържанието на приказката. Оценка на действи
ята на героите.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Учителят провежда беседа с учениците за
това какво трябва да е тяхното поведение. Винаги
ли са постъпвали правилно, кога са били непос
лушни?
2. Стихотворение за пакостниците.
Основна част
1. Обявяване на темата. Обяснява се, че това е
народна приказка, която е преразказана от Георги
Константинов.
2. Работа в тетрадката. Записват се заглавието и
името на автора.
3. Разказ или прочит от учителя на народната
приказка. Следват въпроси за проверка на възпри

Приказка за гвоздеите
вдигал рамене, ала след като хората
си отминавали, той отивал до вратата на къщата и забивал в нея
гвоздей. Гвоздеите били дълги, с големи глави и след всяка беля на сина си
старецът дълго чукал с теслата дъбовата врата, блъскал с все сила, та
да може ядът му да мине. И така –
днес гвоздей, утре два, докато, кажиречи, място не останало... Вратата
от дървена станала желязна, та селяните не тропали вече по нея с ръка, а само с тояга.
Ала все по-рядко идвали да тропат
те, все по-малко тревожели стареца
със своите оплаквания, докато съвсем престанали да идват. Защото,
както понякога става с неразумните синове, момъкът си намерил майстора. Обикнал най-хубавата мома в
селото, а онази не искала да го види
такъв, какъвто го знаела от хорските приказки.

Един баща имал буен и неразумен
син. Вместо да оре нивата или да помогне с нещо вкъщи, по цял ден синът му обикалял селото и правел
бели на хората – с този ще се скара, с
онзи ще се сбие, куче ще разлае или
чужд плет ще събори, градините с
кон ще прегази или ще разтури хорото на мегдана... Как ли не му говорил
белокосият му баща, как ли не го увещавал, опитал и с блага дума, и с дрянова тояга, ала момъкът си знаел
своето... Цяло село пропищяло от него – беля след беля, злина след злина и
само като го видели, хората отдалече го заобикаляли. Никой не смеел да
му каже дума напряко и всички на
стария му баща се жалвали: „Твоят
син така, твоят син иначе... Ръце
сме вдигнали от него, баща си му –
вкарай го в правия път“.
Слушал старият човек и мълчал,
мълчал и слушал, гледал в земята и
32
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емането на творбата. Кои са героите? Къде се развива действието? Как се развива действието?
4. Самостоятелен прочит от учениците със за
дача да открият непознатите думи. След прочита
обясняват непознатите думи.
5. Прочит на първия епизод със задача да опи
шат неразумния син. Коментират се белите му, опи
тите на баща му да го вразуми, недоволството на
селяните, мъката на баща му. Отговарят на въпро
са Къде баща му изкарвал яда си? Всеки отговор
доказват с четене от текста. Подборно четене.
6. Предлага се на учениците да направят харак
теристика на момъка – неразумен, лош, пакостник
и др.
7. Работа в тетрадката – упражнение 3.
8. Работа в тетрадката – упражнение 4.
9. Озаглавяване на епизода.
10. Прочит на следващия епизод – Кое е накарало момъка да се промени? Разказват за промяна
та. Твърденията си подкрепят с прочит от текста.
Какво правел момъкът, след като се променил?
11. Озаглавяване на епизода.
12. Прочит на последния епизод. Прави се ана
лиз на съдържанието.

Оженил се момъкът за изгората си,
добър къщовник станал, челяд му се
народила. И всеки ден правел по някоя добрина – на този ще помогне да
избута кола през брода, на друг ще
измайстори нов палешник, на трети торба с орехи ще донесе... И след
всяка добрина вадел от вратата по
един гвоздей. Днес един, утре друг,
докато съвсем ги махнал.
– Е, тате – рекъл един ден той, – я
погледни вратата – един гвоздей не
остана по нея!
Старецът приближил до дъбовата врата, прекарал ръка по нея, поклатил глава и му отвърнал:
– Гвоздеите ги няма, синко, но
дупките са останали!

И станала с него голяма промяна –
укротил се момъкът, и не само той –
и конят му станал по-кротък, и ергенският му пищов не се обаждал вече по сватбите. Като видел стари
хора, отдалече шапка свалял, а на хорото дори не се захващал – седял на
един камък и гледал отдалече изгората си. А когато дошло време за оран,
селяните си търкали очите от изненада – той ли е, или не е той. Още
по петляно време запрягал момъкът
и първи излизал в полето. И своята
нива изорал, и на другите помогнал с
воловете си, без думичка да продума.
Ала селото заприказвало – какъв хайманђ беше и какъв златен момък
стана, да му се не начудиш. И така
от дума на дума, от ден на ден приказката стигнала и до хубавата мома. Зарадвала се тя, защото тайно
го харесвала, но не искала да се издава
пред родителите си, защото много
добре знаела какво ще кажат за него
те. Сега работата станала друга, с
други очи вече гледали хората на момъка – та нали нямало по-личен и потрудолюбив ерген в цялото село от
него!
И скоро думнал тъпанът в момковия двор, голяма сватба се вдигнала.

Георги Константинов

гвоздей – пирон
мегдан – площад
тесла – дърводелски инструмент
за дялкане
и чукане
изгора – любим,
обичан човек

,

Коя е причината за промяната в
поведението на момъка?

,

Обясни как разбираш последните
думи на бащата.

,

Защо авторът е избрал това заглавие за приказката?

петляно време – ранни зори,
когато пеят петлите
хайманђ – безделник
пђлешник – остра желязна част
от рало, с която се разравя
земята
брод – място в река, където може
да се прегази
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13. Предлага се на учениците да сравнят пове
дението на момъка в началото на приказката и в
края на приказката. Правят характеристика на
момъка – добър, работлив, послушен. Подкрепят
твърденията си с прочит от текста.
14. Работа в тетрадката – упражнение 5.
15. Цялостен прочит със задача да отговорят на
въпроса Как разбираш последните думи на бащата?

16. Работа в тетрадката – упражнение 1.
17. Защо авторът е избрал това заглавие? – отговор и разсъждение.
Заключителна част
1. Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
2. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.
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ТЕМА: Приказка за гвоздеите –
Георги Константинов
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Затвърдяване на уменията за
анализ на творбата и за характеристика на поведе
нието на героите. Четене по роли.
Ход на урока
Подготвителна част
Учителят чете 2 – 3 откъса от различни приказ
ки. Учениците трябва да познаят кой е от приказ
ката за гвоздеите.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Цялостен прочит на приказката. Актуали
зиране на съдържанието.
3. Разглеждат картините на с. 34 от учебника
и отговарят на въпроса Кой момент от приказката не е нарисуван? Определят го и прочитат.
Определят какво е настроението в тази част на
приказката.
4. Измислят подходящо заглавие за всяка кар

тина. Подкрепят твърденията си с прочит на под
ходящия текст от приказката.
5. Защо момата се е съгласила да се ожени за
момъка? Един или двама ученици доказват твър
денията си. Другите следят за правилността им.
Прочит от текста.
6. Учениците разказват защо момъкът е започ
нал да вади гвоздеите от вратата и отговарят на
въпроса Има ли право момъкът да изважда гвоздеите от вратата? Доказват с четене. Какво
настроение създава тази част от приказката?
Сравняват с началото.
7. Работа по последните две задачи от с. 34.
Какви чувства изпитва бащата в края? Уче
ниците разсъждават върху текста.
8. Цялостен прочит със задача да открият поу
ката от приказката.
9. Изразителен прочит на приказката със задача
да предадат настроението.
Заключителна част
1. Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
2. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

Приказка за гвоздеитe (Георги Константинов)

УПРАЖНЕНИЕ

Приказка за гв*озgиe

■ Кой момент от приказката не е нарисуван?

1 Препиши изречението от края на приказката,
чрез което е изразена поуката.

2 Означи невярното.
Момъкът не се променил и правел беля след беля.

✓

След всяка беля бащата забивал по един пирон на вратата.
Бащата вадел по един пирон след всяка добрина, извършена от сина му.

3 Препиши от първата част на приказката словосъчетанията, които показват колко лош бил
синът и колко злини вършел.

,

Измисли подходящо заглавие за
всеки епизод от приказката.

■ Какво изпитва бащата в края на
приказката?
● тъга
● задоволство
● радост

■ Прочети тази част от приказката, в която се разказва каква
промяна е станала с момъка.

■ Защо момата се е съгласила да се

■ Вярно ли е, че:
● Според бащата останалите

ожени за момъка?

дупки загрозяват вратата.

■ Има ли право момъкът да изважда

● Останалите дупки напомнят

гвоздеите от вратата?

на бащата за времето, когато се е срамувал от хората
заради лошотиите на сина си.
● Според бащата останалите
дупки са повредили
вратата.
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4 Свържи синонимите.
пирон

ерген

мегдан

площад

момък

пакост

беля

гвоздей

5 Подчертай думата с преносно значение.

● добър момък
● златен момък
14

● работен момък
● трудолюбив момък

ТЕМА: Умна девойка –
Ран Босилек
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Възприемане на съдържанието
на народната приказка. Осмисляне на мъдростта в
нея и значението на съобразителността и остроу
мието на героите в живота.
Усъвършенстване на уменията за изразително
четене и отговори на въпроси.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Припомняне на изучени приказки в трети
клас.
2. Споделяне на впечатления от самостоятелно
прочетени приказки.
Основна част
1. Поставяне на темата и записване в тетрадките.
2. Прочитане или разказване на приказката.
Въпроси към съдържанието: Какъв бил царският
син? Защо царят изпратил най-умния царедворец да търси мома? От какво царят се убедил, че
годежникът не е честен?

Умна девойка

нен с вино.
Когато годежникът бил готов,
царят му поръчал:
– Много здраве на царската избраница. Ще є предадеш жълтиците,
погачата и виното и ще є кажеш
тия думи: „У нас годината има дванадесет месеца, месечината изгрява
винаги пълна и козите ни имат четири крака“.
Тръгнал царският годежник.
Минал девет царства. Стигнал в десетото. Намерил умната девойка.
Поклонил се и рекъл:
– Много здраве, хубава девойко, от
нашия цар. Той те избра за снаха.
Праща ти тия дарове и поръча да
ти кажа, че у нас годината има дванадесет месеца, месечината изгрява
винаги пълна и козите ни имат по
четири крака.
Девойката взела даровете и отвърнала:
– Благодаря, пратениче. Влез в къщата да си починеш и да похапнеш
от нашата трапеза!
Девойката нагостила добре цар-

Един цар имал едничък син, умен и
хубав, за чудо и приказ.
Дошло време да се задоми царският син. Царят изпратил най-умния
царедворец да търси мома, лика-прилика на сина му.
Тръгнал сгледникът по всички земи. Обиколил девет царства. Никъде
не харесал мома за царския син. Навлязъл в десетото царство. Чак там
намерил мома, каквато дирел.
Сгледникът се върнал при царя и
рекъл:
– Намерих, царю честити, девойка
умна, хубава и работлива.
Царят поразмислил и казал:
– Ти си най-умният ми царедворец.
Добре си преценил момата. Но не е
зле още веднъж да изпитаме колко е
умна. Ще пратим годежник с поръка
до нея. Ще видим дали ще разбере
каквото є кажем.
Царят избрал годежник. Заповядал
да му дадат дванадесет жълтици,
една голяма погача и кози мех, напъл-

3. Разглеждане на съдържанието на приказката
и вникване в подтекста.
4. Прочетете началото на приказката и отговорете на въпроса: Защо толкова трудно сгледникът намира мома за принца? Изяснява се дума
та „сгледник“. Защо царят праща и годежник?
Обяснява се значението на думата „годежник“.
Работи се в учебната тетрадка – упражнение 1.
5. Чете се следващата част. Обръща се вни
мание на даровете и на поръката на царя. Какви
черти у девойката откриваш, когато тя посреща и изпраща пратеника? Озаглавява се следва
щият момент от приказката.
6. Озаглавява се последната част на приказката.
7. Разглежда се кътът на малкия читател. Про
чита се и се обяснява съдържанието.
8. Прочит на приказката и отговор на въпроса
Защо приказката е озаглавена „Умна девойка“?
9. Знания за Ран Босилек.
Заключителна част
1. Преценка на работата.
2. Домашна работа – страница 15, упражнения
3 и 4 от учебната тетрадка.
3. Използвайте електронния продукт.

ския пратеник. Когато той си тръгнал, тя му рекла:
– Много здраве на царя! Ще му кажеш, че у нас годината има единадесет месеца, месечината изгрява
нащърбена и козите ни имат по
три крака. Кажи му още на гарвана
око да не вади!
Царският пратеник се завърнал и
казал на царя какво отговорила момата. Царят се учудил, че тя е толкова досетлива. Пратеникът, без да
знае, съобщил на момата, че са му
дали да занесе дванадесет жълтици,
че погачата е цяла и че мехът с виното е пълен. А тя получила единадесет жълтици, погачата била
наядена и виното напито – единият крак на меха бил празен. Затова царят получил такъв
отговор.
– Ти не си занесъл даровете, както
ти ги предадох – казал царят на пратеника. – Защо си скрил една жълтица? Защо си ял от погачата?
Защо си пил от виното?
– Прости ми, царю честити!
Полъгах се. Ето жълтицата, която
задържах... Бях много уморен и гладен. Затова хапнах от погачата и
пийнах от виното.
Царят се усмихнал и простил на
пратеника, защото умната девойка
се досетила да поръча – на гарвана

око да не вади.
Още същия ден царският син отишъл да доведе в двореца умната девойка.
Когато девойката пристигнала в
двореца, царят, царицата и всички
царедворци я посрещнали с голяма
радост. Тя била не само умна, но и
много хубава.
Скоро направили сватба. Царят
дал нечувана гощавка. Три дни яли,
пили и се веселили.
Ран Босилек

сгледник – човек, който избира
мома за женене, годежар

Кът на малкия читател
■ Приказки, в които се разказват
случки от живота на хората,
са битови приказки.

■ Защо царят изпратил най-умния
царедворец да търси мома за сина му? Прочети.

● В тях няма вълшебства.
● Героите са или лоши, или

■ Разкажи как царят проверил умна

добри.

ли е девойката.

,

35

● В края на битовите приказ-

ки винаги побеждава доброто.

Защо приказката е озаглавена
„Умна девойка“?
36
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ТЕМА: Умна девойка –
Ран Босилек
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Изразително четене и разказва
не на приказката.
Сравняване на постъпките на героите и в зави
симост от тях характеризирането им с подходящи
думи и изрази.
Усъвършенстване на уменията за разказване и
за ролеви изпълнения.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Четене и обсъждане на домашните работи.
Обръща се внимание на упражнение 3 – правилно
ли са определили думите за девойката и за царя.
Тълкуване на смисъла на пословицата.
2. Поставяне на темата.

Основна част
1. Разглеждане на картините от учебника и
отговор на първия въпрос от с. 37. Упражнение в
изразително четене.
2. Учениците разказват как царят разбрал колко
досетлива е девойката. Правят извод за качества
та ѝ.
3. Учениците четат до края приказката и отго
варят на въпросите от втората част на страница 37.
4. Изразителен прочит, а след това изразително
разказване.
5. Разказване по роли.
Заключителна част
1. Преценка на работата в урока.
2. Домашна работа – илюстрация на любим
епизод от приказката.

Умна девойка (Ран Босилек)

УПРАЖНЕНИЕ

Умна gв*ойка
1 Оцвети илюстрацията. Напиши заглавие към
нея.

2 Постави заглавия на останалите части от приказката.
за чудо
и приказ – много
хубаво и добро
задомявам се –
женя се

3 Препиши думите, с които се описват царският
син и девойката.

4 Свържи думите, които са синоними.
,

По какво се различава поръката на
царя от поръката на девойката?
Прочети.

■ Прочети края на приказката и отговори на въпросите:

● Защо всички посрещнали девойката с голяма радост?

■ По какъв начин царят разбрал

● Кое побеждава в края на приказ-

колко досетлива е момата?
Разкажи.

ката?

■ Прочети изразително приказката.

■ Защо царят простил на пратеника? Прочети.

■ Разкажи епизода, който ти е харесал най-много.

37
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погача

посланик

пратеник

угощение

гощавка

пита

Ум d с пари b купув*а,
а най-много пари струв*а.
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ТЕМА: Малкият беломорец –
Ангел Каралийчев
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Възприемане на съдържанието
на разказа. Отговор на въпроси, отнасящи се до
преживявания на определена напрегната ситуа
ция. Преценка на смела постъпка и отговорност
да се поеме риск.
Ход на урока
Подготвителна част
Осъществява се чрез беседа върху аналогична
постъпка или споделяне на лични впечатления,
или гледан филм.
Основна част
1. Поставяне на темата. Записване.
2. Прочит на разказа.
Защо семейството на Влади живее в село
Войводене? Защо край реката има разтревожени
хора? Кой спасява детето?
3. Четене по логически части със задачи.
4. Първа част. Как е преживявал Костадин
Вълков до идването си в селото? Отговори с
четене. Как изгражда новия си дом, живота си
и семейството? Разкажи. Какво прави впечатление на Влади? Прочети.

Малкият беломорец

тата налитаха на орляци.
Бежанецът спря каруцата пред
старата запустяла воденица край
Войводене, разпрегна коня и стовари
покъщнината си на полянката. Запретнаха се и тримата, преградиха
една стаичка под стряхата на воденицата, измазаха я и се наредиха.
Тръгна рибарят Костадин отново да
лови риба по Марица. Влади се записа
в селското училище, запозна се с новите си другарчета и те го обикнаха, защото беше весело и смело
момче. Владевата майка шъташе
вкъщи, събираше зимнина, кърпеше
рибарската мрежа.
– Мамо – думаше є Влади, – и днес
видях една девойка, че носи на кобилица две кошници жълто грозде.
Много ми се яде грозде, ние кога ще
имаме?
– Потрай, чедо – отвръщаше май-

В Тракия върху брега на тихата
Марица се намира живописното село
Войводене. В туй село подир войните се настани бежанецът Костадин
Вълков с жена си и малкото си момче
Влади. В своя роден край той ловеше
риба с мрежа, караше я на пазара в
близкия град и със спечелените пари
хранеше семейството си. Когато лоши хора потопиха лодката му и отнеха дървената му вехта къща край
брега, злочестият рибар натовари
покъщнината си на една каруца,
впрегна единствения си кон, прости
се със земята, гдето се беше родил, и
потегли на север. Беше есен, когато
минаха границата. Тракийци тъкмо
бяха привършили вършитбата.
Гроздето зрееше по хълмовете, а
над жълтите просени ниви врабче42

5. Прочит на следващата част (от дъждовете до
тръгването на Влади към къщи).
Въпросите и задачите се записват на дъската.
Опиши как си представяш есенните дъждове.
Каква е реката? Какво правят хората, когато
виждат падналото дете във водите?
Прочети текста, който разкрива действията
на Влади при спасяване на детето. Какво е отношението към Влади?
6. Прочит на последната част.
Защо родителите на спасеното момче идват
у Владеви? Прочети думите на бащата. Какво
изразяват? Защо майката на Влади се разплаква?
7. По време на анализа се изясняват непозна
тите думи.
8. Прочита се и се обяснява „Кът на малкия
читател“ – диалог и монолог.
9. Работа в учебната тетрадка – упражнения 1
и 2, с. 17.
10. Знания за Ангел Каралийчев.
Заключителна част
1. Преценка на работата в урока.
2. Домашна работа – в учебната тетрадка с. 17,
упражнение 9.
3. Използвайте електронния продукт.
ше да не би удавничето да го хване за
крака и да го повлече надолу, смелият
плувец се гмурна под водата. Приповдигна с гръб потъналото момче, извърна се ловко, хвана го за дрехата с
една ръка, а с другата заплува към
брега. Със затаен дъх всички следяха
как едно дете се бори с водната стихия, за да спаси живота на друго дете, и никой не им се притичваше на
помощ. Най-сетне подир няколко мъчителни минути Влади стигна брега, подаде спасеното момче и сам
излезе от водата. Когато – измокрен
до кости – той се изправи на брега,
радостта на селяните избухна.
Всички почнаха да викат. Мъжете го
тупаха по рамото, жените го прегръщаха и целуваха по челото. Старците му думаха „юначина“. Няколко
опитни стари жени се заеха с удавничето, почнаха да го разтриват
чевръсто, раздвижиха ръцете и нозете му. Детето повърна погълнатата вода и отвори очи.
Влади, като видя, че момчето е
живо, грабна торбичката си, измъкна се от навалицата и се затече към
къщи. От крачолите му шуртеше
вода...
На другия ден във воденицата, гдето се беше настанило сиромашкото
семейство на рибаря, пристигнаха
двама души: мъж и жена – бащата и
майката на спасеното дете.
Бащата дълго милва Влади по главата и рече на Владевата майка:
– Цяла нощ мислихме с жената как
да ви се отплатим. Ние имаме на
тоя свят само една радост – нашето дете. То е вече в първи клас. Ако
бяхме го загубили, животът ни щеше да стане страшен. Не сме богати
хора, за да наградим Влади, както
трябва, ала имаме три декара хубаво
лозе на Белия бряг. Решихме да дадем

ката. – Тези дни, когато баща ти
тръгне на пазар да продава риба, ти
му заръчай да ти купи едно гроздче.
Заваляха поройни есенни дъждове.
Марица препълни бреговете си и
нейните мътни води повлякоха надолу дървета, жълти тикви, цели купи със сено. Забуча като градоносен
облак.
Един ден, когато удари училищният звънец на обед и децата като
шумен поток се втурнаха навън,
Влади се промъкна между навалицата. Той бързаше да се прибере вкъщи
и да помогне на майка си, която плетеше нова мрежа. Като наближи реката, малкият беломорец забеляза
голямо вълнение по крайбрежната
селска улица. Цяла тълпа от хора се
трупаше на едно място и викове,
пълни с ужас, цепеха въздуха. Какво
има, какво се е случило?
Влади се втурна. И щом надникна
през навалицата, страшна картина
се разкри пред очите му: сред широката река, повлечено от бурното
течение, се давеше едно малко дете.
Никой не смееше да се хвърли в мътната дълбока вода, за да го спаси. Нещастното паднало дете ту потъваше, ту се показваше отново, а край
него плаваше калпачето му.
Без да мисли много, Влади смъкна
от гърба си торбата с книгите, разбута тълпата и се хвърли във водата.
Всички хора наоколо ахнаха. Не се
мина дори една минута и малкият
рибарски син, който беше пораснал
на беломорския бряг и знаеше да плува като риба, наближи мястото, гдето се мяташе удавничето. То се
беше загубило под водата и само по
едрите мехури, които излизаха един
след друг, Влади разбра къде е. Почна
да го търси. И защото се страхува43
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ТЕМА: Малкият беломорец –
Ангел Каралийчев
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Изразително четене и разказва
не. Проследяване и описание на емоционалните
преживявания на Влади по време на критичната
ситуация. Преценка на постъпката на Влади.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Разглеждат се домашните работи. Учениците
се изказват доколко сполучливо е изпълнена зада
чата – рисуван филм по текста.
2. Поставяне на темата.
Основна част
1. Разглеждане на илюстрацията на с. 45 от
учебника. Изпълнява се първа задача – да съотне
сат илюстрацията към текста.

Опишете как се чувстват родителите на спасеното момче, Влади и майка му.
2. Второто упражнение изисква последовате
лен разказ по текста.
3. Работа по групи – затвърдяване на знанията
за диалог и монолог.
4. Последните две упражнения имат тестов
характер.
5. При изпълняване на упражненията се ана
лизират емоционалното състояние на хората
пред страшната картина на давещото се дете и
състоянието на Влади. Преценява се смелата му
постъпка.
6. Учениците преразказват текста и изразяват
лично отношение.
Заключителна част
1. Преценка на работата по време на урока.
2. Домашна работа – рисунка по момент от раз
каза.

Малкият беломорец (Ангел Каралийчев)

УПРАЖНЕНИЕ

Малкият kломоhц

■ Кой момент от разказа е нарисуван? Прочети го.

1 Кое твърдение не е вярно?
Семейството на Влади се изхранва с много труд.
Влади е глезено, мързеливо момче.
Влади, без да мисли, смело се хвърля в реката.

2 Свържи синонимите.

■ Какво се случва един ден след училищния звънец?
Разкажи.

■ Работете по групи.
● Първа група

Прочетете диалога между Влади и
майка му.

,

● Втора група

Прочетете монолога на бащата на
спасеното дете.

Кои епитети ще избереш за Влади?
● малък
● непослушен
● добър
● безстрашен

Влади е:
● смелчага
● юначина
● страхливец

смелчага

ужас

страх, паника

думам

казвам

втурвам се

нещастен

ловко

сръчно

надничам

впускам се

живописен

ято

орляк

надзъртам

юначина

китен

3 Направи рисуван филм по разказа.

● скромен
● лош
45
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■ Според старците

злочест
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ТЕМА: Иринчето –
Станка Пенчева
Вид на урока: за нови знания
Цели на урока: Учениците да осмислят иде
ята, заложена от автора в разказа. Да се формира
у тях положително отношение към постъпките на
героите. Затвърдяване на знанията на учениците
за логическата връзка между частите на текста.
Наблюдение на различни стилистични фигури в
художествения текст.
Ход на урока
Подготвителна част
Подготовката на урока може да се осъществи
по няколко начина:
– Учениците отгатват гатанки за кучето.
– Разглеждат снимки на кучета и разказват
какво знаят за тях.
– Осъществява се беседа за домашните любим
ци и грижата за тях.
Основна част:
1. Обявяване на темата.
2. Работа в тетрадката. Записват се заглавието и
името на автора.

Иринчето

... Иринчето спи на сеното, а към
босото є краче се промъква змия!
... Иринчето излиза на пътя и се чуди накъде да поеме. Задават се каруци, пълни с мургави хора, грабват
Иринчето, а то пищи: „Мамо! Мамо!“
Сърцето ми щеше да се пукне от
мъка. Реших: ще търся Иринчето,
докато я намеря! Дори на баба няма
да кажа къде отивам. Сбогувах се мислено с теб и с баба. Какви ли изпитания ме очакваха?
Ето ги и ливадите. Вдигнах муцунка и почнах да душа на всички страни. И ето че зад една копђ долових
мириса на Иринчето. Тръгнах по него
като по конец. По-бързо, по-бързо!
Горкото дете не бе ни яло, ни пило
от вчера. А какъв ли страх е брало самичко през нощта!
И както тичах по следата, нишката изведнъж се скъса. Едва не се строполих от един стръмен бряг. Познах
мястото – викаха му Жълтата глина. Там жените от селото ходеха да
си изкопаят жълта пръст за измазване. И изведнъж ми светна: дупките! Бях ги виждал – целият стръмен
бряг е надупчен като с малки пещери.
Заспусках се по стръмното, надничах във всяка дупка, премятах се през
глава. Ето го! Иринчето спеше, свито в пещерката, хубаво като картинка! Бузките му – мокри от сълзи...
Нататък, бате, всичко стана като
на кино. Хукнах с всички сили, а като
излязох на пътя, видях няколко каруци с хора – отиваха да събират сено.
В първата каруца, за мой късмет, седеше бай Стефан.
– Я, Джерито! Що щеш тука? – И
скочи от каруцата.
Аз изтичах на пет-шест крачки и
залаях, после пак хукнах. Бай Стефан
се досети, че го водя нанякъде и
тръгна след мен... А Иринчето още си

Писмо деветнадесето
25 юли
Бате, петното е завинаги изтрито!
Но да разказвам поред, че иначе нищо няма да разбереш.
Сутринта пристигна с колело леля
Янка, да ни донесе мляко от нейната
крава и пресни яйчица. Седна, помълча и каза с въздишка:
– Иринчето изчезна...
– Как така изчезна? – викна баба.
– Ами вчера майка є отишла с други жени да събират сеното на копє.
Взели и Иринчето, да си поиграе на
слънчице. Детето цял ден тичало,
играло на криеница из копєте. И надвечер изчезнало. Майка є викала, обикаляла, всички жени викали и търсили – нищо. Стъмнило се, жените се
прибрали...
– После? – нетърпеливо пита баба.
– После бащата на Иринчето и други мъже се качиха на един камион и
хайде в ливадите. До среднощ обикаляли със запалени фенери – от Иринчето ни следа! Горката є майка плаче
и се тръшка, цялото село е в тревога!
Иринчето. Най-милото същество
в селото! Бяло, русо като глухарче. И
все засмяно. Ти знаеш, бате, че много
не си падам по малките деца. Уж те
милват, милват, па току ти бръкнат в окото или почнат да ти скубят опашката. Но при Иринчето
направо се разтапям! Като ме гушне,
затварям очи от блаженство. А как
сладко мирише! Пред очите ми се заизреждаха най-страшни картини:
... Иринчето върви през ливадите,
дребно като калинка с червената си
рокличка. А откъм могилата търчи
към нея разярен бик!
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3. Прави се прочит на разказа от учителя. Уче
ниците посочват героите и определят кой е глав
ният герой.
4. Самостоятелен прочит от учениците със
задача:
– Първа група – да определят в каква форма е
написан текста.
– Втора група – от чие име се разказва.
5. Прочит на първия епизод – Какво се е случило в селото? Коя е Иринчето? Какво е правило
детето през деня? Подкрепят твърденията си с
четене на подходящ текст. Правят анализ и отго
варят на въпроса Защо кучето не обича децата?
Озаглавяване на епизода.
6. Работа в тетрадката – упражнение 2.
7. На учениците се предлага да направят устно
описание на Иринчето.
Какво си представя кучето, че може да се случило на Иринчето и какво решение взема? Прочит
от текста.
8. Прочит на следващия епизод. Откъде започва търсенето на Джери? Какво си представя,докато я търси? Къде Джери открива Иринчето?
Как изглежда Иринчето? Проследява се пове

спеше. Побутнах я с муцунка, тя отвори ясните
си очички, засмя се и ме прегърна. Бай Стефан взе
на ръце и двама ни и хайде в село! Като минавахме
край нас, взехме набързо и баба в каруцата.
Бате, да можеше да видиш как майката на Иринчето се хвърли да я прегръща и целува! Аз стоях
скромно настрана, но бай Стефан ме избута напред. Бяха се събрали всички от селото, които не бяха на полето. И стана един купон, не ти е работа!
Иринкината майка ми донесе чисто нова възглавница, да съм си полегнел. Съседите надонесоха кой
прясно сиренце, кой пържена филийка – да съм се
подкрепял. А други идваха само да ме видят и да ме
почешат зад ушите. Баба, седнала на стол зад мен,
сияеше от гордост и току си бършеше очите.
Изтрих петното от името си, бате! Но не това е най-важното. Важното е, че Иринчето е живо
и здраво, че сега чурулика в техния двор. А майка є
и цялото село я слушат и є се радват.
Послепис: Не че нещо съм се възгордял, но да ти
кажа: край нашия двор току минават разни непознати кучета и ме гледат с уважение.
Твой Джери – Личност на деня
Станка Пенчева,
из „Писма на един дакел“

Станка Пенчева

■ Кой е главният
герой?

■ Защо кучето тръгва
да търси Иринка?

■ Прочети какви

страшни за Иринчето опасности си
представя дакелът.

,

Ако Иринчето напише писмо на дакела,
какво според теб ще
му каже? Напиши
писмото.

■ Кажи какво е отношението на
селяните към
кучето.

● Ядосват му се.
● Благодарни са
му.

● Безразлични са.
● Горди са с него.
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дението на кучето. Вниманието на учениците се
насочва към епитетите, които използва авторът.
Избягването на повторението.
9. Работа в тетрадката – упражнение 3.
10. Озаглавяване на епизода. Работа в тетрадка
та – упражнение 1.
11. Прочит на последния епизод работи се вър
ху него:
– радостта на Иринчето;
– радостта на майката;
– радостта на хората от селото.
Как са благодарили на Джери?
Какво петно е изтрил от себе си Джери?
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12. Озаглавяване на епизода. Работа в тетрадка
та – упражнение 1.
13. Цялостен прочит – Защо Джери е горд от
себе си?
14. Изразителен прочит, за да се предаде нас
троението.
Заключителна част
1. Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
2. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

ТЕМА: Иринчето –
Станка Пенчева
Вид на урока: За упражнение
Цел на урока: Да се затвърдят знанията на
учениците за работата с разказ, написан под фор
мата на писмо, и неговите особености. Умения за
подборно четене и за изразително четене.
Ход на урока
Подготвителна част
Работа в тетрадката – упражнение 4.
Основна част
1. Цялостен прочит на текста с цел актуализи
ране на съдържанието.
2. Разглеждат се илюстрациите и отговарят
на първия въпрос под тях. Подреждат ги по реда
на действието. С помощта на учителя се работи
върху въпросите след картините. Четат подборно
и анализират текста. Разказват се отделни момен
ти.

3. Прави се описание на малкото момиче и на
кучето.
4. С четене се доказва какво е настроението в
началото и в края на разказа.
5. Обръща се внимание и се работи върху
поставените задачи в дясното поле на страницата.
6. Обясняват как разбират думите на кучето,
написани в послеписа.
7. Прочит на разказа, като отговарят на въпроса
Защо авторът е избрал това заглавие? Може ли
да предложат друго?
Заключителна част
1. Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
2. Поставя задача на учениците, ако са чели
подобни случки, да се подготвят да ги разкажат
следващия път.
3. Да направят илюстрация на момент от разка
за, който харесват най-много.
4. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

Иринчето (Станка Пенчева)

Иринsто
1 Озаглави моментите в разказа.

2 Джери е привързан към Иринчето, защото:
скубе опашката му

✓

си пада по малките деца
нежно го прегръща и милва
момиченцето мирише сладко

3 Попълни изреченията с подходящ епитет, като избереш от дадените.
нещастна
горката
стръмен
полегат
красиви
ясни
светли

Едв*а b d строполих от ____________________
бряг.
___________________ майка плаs, цялото dло
w в тhв*ога.
Тя отв*ори ___________________ си очички и
d засмя.
4 Подреди думите в изречение и го напиши.
верен
от

на
времена

кучето
приятел

човека
стари

е
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ТЕМА: История с куче –
Петя Дубарова
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Изразително четене на разказа.
Любов към животните. Правилно отношение към
тях.
Ход на урока
Подготвителна част
Разглеждане на снимки на различни породи
кучета и други животни.
Четене на стихотворение за домашните любим
ци.
Споделяне на впечатления и случки с домашни
любимци.
Поставяне на темата. Записване в тетрадките.
Основна част
1. Прочит и въпроси за разбиране. Кой говори в разказа? Къде отива момчето с кучето?
Опиши гледката, която се открива пред тях. Как
завършва случката с двете момчета?

2. Тих прочит и определяне на епизодите в раз
каза. („На плажа“, „Среща с момчетата“, „Спа
сение“).
3. Работа в учебната тетрадка, упражнение 1,
с. 19. Записване на част от случката, изобразена
на картината.
4. Каква картина бихте нарисували по първия
епизод? Прочети и опиши с думи.
5. Прочит на втория епизод. Определяне на
вида на текста – повествование. Разказване на
епизода. Осмисляне на последното изречение.
6. Работа върху въпросите след разказа.
7. Изразителен прочит на разказа.
8. Знания за авторката Петя Дубарова.
Заключителна част
1. Преценка от учителя.
2. Домашна работа – с. 19, упражнения 2 и 3.
3. Може да се използва електронният вариант.

не помня. Хвърлих се да спася Хирш
от ръцете на нахалниците. За миг
те бяха объркани и при един по-силен напън Хирш се изплъзна и скочи.
Една секунда те и аз стояхме като
вкаменени. Не смеех да мръдна. Знаех, че те сигурно ще си отмъстят.
Когато един от двамата се опомни
от първото вцепенение, приближи
се до мен, изгледа ме, готов да ме удари. Като видя това, кучето се хвърли към него и го задърпа за крачола,
като лаеше страшно. Захапа го за
крака. Текна кръв. Другият, изглежда,
се уплаши. Той хукна назад. Първият
го последва. Хирш затича след тях.
Повече нищо не видях.
След няколко минути кучето беше
в прегръдките ми. Сълзи се стичаха
по лицето ми. Аз бях по-щастлива
от всякога!

История с куче

хвърли сянка в мен. Разтреперана
от ужас, аз затичах по брега. „Хирш!
Хирш!“ – виках аз. Сълзи ме задавиха.
Задъхвах се. Устата ми пресъхна.
Но… нищо…
И изведнъж пред мен изникнаха
две момчета. Те стояха с гръб към
мен и не можеха да ме видят. В ушите ми звънна познатият глас на
Хирш. Ясно беше, че е в ръцете на
момчетата. Той лаеше сърцераздирателно. Видях как хапеше и дращеше мъчителите си по лицата и
ръцете. А те не го пускаха. В този
момент той ме видя. Залая още посилно, сякаш ме молеше за помощ.
Но аз бях безсилна пред двете момчета. Не знаех какво да правя. Сърцето ми биеше усилено. Не ми
стигаше въздух.
И в този миг, без да мисля за нищо
друго освен за кучето си, аз изскочих
пред момчетата. Какво съм казала,

Това се случи отдавна. Още когато
в дома ни живееше прекрасното куче
Хирш.
Слънцето печеше, а ние с верния
ми другар вървяхме по пътя към плажа. Хирш подскачаше пред мен, въртеше радостно опашка, лаеше по
всяка котка.
Не след дълго пред нас вече се разстилаше топлият пясък и шумеше с
вълните си морето. Гледката беше
чудна…
В далечината небето се допираше
до водната шир и сливаше синината
си с водата. Само слънцето беше
увиснало над нея като златен грозд.
Всичко това беше необяснимо красиво. И загледана в далечината, аз съвсем не забелязах, че Хирш не е до мен.
Сепнах се. Огледах наоколо. Кучето го
нямаше. Изведнъж страшна мисъл
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сепвам се – стряскам се
сърцераздирателно – силно, много
развълнувано

■ Какво дава сили на момичето да се
изправи срещу двете момчета?

■ Как се отблагодарява Хирш на
своята спасителка?

,

Петя Дубарова

50

Какво друго заглавие е подходящо
за този разказ?

ТЕМА: История с куче –
Петя Дубарова
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Изразително четене и разказва
не на текста. Формиране на отношение към геро
ите в случката.
Откриване на художествените средства; епите
ти, сравнение, възклицания.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Беседа по домашната работа.
2. Поставяне на темата.
Основна част
1. Припомняне на съдържанието на разказа,
чрез четене и разказване по въпросите от учебни
ка – с. 51.

Четене и разказване по илюстрацията на с. 51
от учебника.
По упражнение 3 се припомнят видовете реч,
като се чете текстът.
Формиране на лично отношение към героите –
упражнение 4, с. 51.
Четене и разказване по последните две задачи
от учебника.
Цялостен прочит и разказване на текста.
Заключителна част
1. Преценка на работата в урока.
2. Домашна работа – рисунка по текста.

История с куче (Петя Дубарова)

УПРАЖНЕНИЕ

История с куs

■ Кой епизод от разказа е илюстриран?
Разкажи го.

1 Кой момент от случката е нарисуван?

2 Какви чувства изпитват един към друг момичето и кучето? Свържи.
привързаност
обич
враждебност
омраза

■ Петя Дубарова разказва случката от името на:
● кучето Хирш

● момичето

3 Избери подходяща мисъл за разказа и я запиши.

■ Каква реч използва Петя Дубарова в разказа?
● монологична

● диалогична

■ Работете по групи.

● устна
,

● Първа група

Направете илюстрации за всеки момент от
разказа. Колко епизода ще илюстрирате?

● Втора група

Направете сценарий за анимационен филм по
разказа. Колко кадъра ще включите?
51

приятелство

● двете момчета

● Каквото повикало, такова се обадило.
● Приятел в нужда се познава.
● На зла круша, зъл прът.

Открий и прочети
сравнението, което използва авторката при описанието на природната
картина в първата
част на разказа.

■ Разкажи подобна
случка.
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ТЕМА: Шведска шейна –
Георги Райчев
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Усвояване на съдържанието на
разказа. Съпреживяване на настроението и чув
ствата на героите в творбата.
Ход на урока
Подготвителна част
Беседата може да се проведе по няколко начи
на:
– Разглеждане на снимки със зимни пейзажи и
весели пързалки.
– Весела зимна песен.
– Беседа за настъпващия коледен празник и
подготовката за него.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Работа в тетрадката – записване на заглавието
и автора. Учителят разказва за Георги Райчев.
3. Първи прочит от учителя за цялостното въз
приемане на творбата.

Шведска шейна

по-добре облечени ученици. Другите
бяха все деца на бедни работници.
На Бранковия чин седеше едно такова момче. Казваха го Тома. Той носеше закърпени и стари обуща, но
никак не приличаше на другите бедни момчета. Онези играеха, викаха,
псуваха, а Тома седеше на мястото
си тъжен и замислен. Но той и инак
не приличаше на другите. Лицето му
беше изпито и бледо, а очите – уморени, като у недоспал човек.
Полека-лека двете момчета се
опознаха и се обикнаха като братя.
Веднъж Бранко го отведе у дома. И
майка му също много хареса момчето. Разпита го за дома му. Тома каза,
че баща му работи на гарата, а майка
му е чистачка в една голяма къща.
Тома често идваше у Бранкови,
учеха заедно уроците си или играеха
на двора с Бранковата голяма футболна топка.
Бранко много пъти беше молил Тома да го отведе в дома си, да види ба-

Към края на миналата зима Бранко
счупи шейната си. Стара беше тя, с
високи железни рамки. Дъските є се
разковаха, желязото се изкриви и
Бранко се зари в снега. Другарите му
се изсмяха. Най-много му се смя едно
чуждо момче. То имаше голяма шведска шейна, цяла от лакирано дърво,
обкована отдолу с яки гладки железа.
Оттогава Бранко гореше само от
едно желание – да спести пари и догодина да си купи шведска шейна. Веднъж той повери тайната на майка
си, а тя обади на татко му.
Бащата се засмя.
– Добре, Бранко – рече той весело, –
още утре ще ти купя касичка. Събирай си там пари. Ключът ще стои у
мене. Колкото по-послушен бъдеш и
колкото по-добри бележки получиш,
толкова по-хубава шейна ще можеш
да си купиш.
На другия ден Бранко получи касичката. Вътре дрънкаха парите на
първия дар от баща му.
Родителите му бяха заможни хора. Имаха голяма триетажна къща в
един от по-крайните квартали на
столицата.
В този квартал учеше и
Бранко. В целия клас
имаше само няколко
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4. Прочит от учениците със задача да открият
непознатите думи и героите.
5. Разясняване на непознатите думи освен тези,
които са обяснени в учебника, и други думи и изра
зи, които не са познати на учениците.
6. Беседа – Кои са героите? Къде и кога се развива действието? Защо Бранко и Тома са главните
герои?
7. Цялостен тих прочит от учениците със задача
да определят кои са основните моменти в разказа.
8. Беседа и отговор на въпросите Кога Бранко е
счупил шейната си? Как са се държали другарите
му? Кой се е смял най-много? Какво е желанието
на момчето? Кой му помага в изпълнението на
неговото желание?
9. Работа в тетрадката – упражнение 1.
10. Работа в тетрадката – упражнение 2.
11. Озаглавява се епизодът.
12. Чете се следващият епизод и се отговаря
на въпросите: Как живее Бранко? Как живее
Тома? Какво правят заедно двамата приятели?
Отговорите се подкрепят с подборно четене от
текста.

къщичка; там живеят те.
Бранко заобиколи къщата и видя
една ниска кирпичена барака, покрита с ръждива ламарина, неизмазана,
само с едно опушено прозорче и разкривена дъсчена врата.
Момчето не смееше да приближи и
да почука. Струваше му се, че там не
е възможно да живеят хора. Наистина над бараката стърчеше нещо като комин, но пушек не излизаше. „Да
не съм сгрешил?“ – помисли той.
В това време вратата се отвори и
оттам надникна полуголо дрипаво
момиченце.
– Ей, тука ли живее...
Но момиченцето се скри и тръшна вратата. Тогава Бранко се реши и
открехна вратата, но бързо се отдръпна. Вътре, в мрачевината, той
видя сгушени на пода три премръзнали деца, а по-нататък, в ъгъла, на
прост железен креват лежеше още
някой.
– Влезте! Влезте! – чу той да го
подканя изнемощял женски глас.
Бранко пристъпи. На кревата лежеше болна жена. Той попита за Тома.
– Тук, тук живеем – отвърна му
стенещата жена. – Аз съм майка му,
болна съм – тези ми са другите деца.
– Ами Тома къде е? – попита Бранко
смутен, като мислеше за съвсем друго.
– Пратих го у едни роднини, да ги
помоли, ако имат, да ни дадат пет
лева назаем. Малките от вчера не са
кусвали трошица хляб... Ти да не си
Бранко?
– Аз съм.
– Той, наш Тома, много те обича,
все с тебе се хвали. Казва, че и майка
ти била добра жена – мълвеше болната като на себе си.
Бранко не знаеше какво да є каже,

ща му и майка му. Но Тома отвръщаше стеснено, че рядко бивали дома,
че късно се прибирали от работа.
Пък и много далече живеели.
До зимата Бранковата касичка съв-сем натежа от пари. Един ден баща
му я отключи и преброи парите –
двеста и осемдесет лева!
Тази случка беше няколко дни преди Коледа. Бранко повери радостта
си на Тома.
– Слушай – рече му Тома, – в нашия
квартал има голяма работилница за
шейни. Доставят ги на спортните
магазини, а те ги продават двойно
по-скъпо – уж от странство идели.
Ще те отведа да си купиш шейна
оттам – и по-голяма, и по-евтина.
След няколко дни ги разпуснаха за
Коледа. Още същия ден Тома го отведе и му показа работилницата.
На другия ден Бранко взе пари и
отиде да купи шейна. Той си избра една за трима души – цяла от дърво и с
железни подложки отдолу, също като на онова горделиво момче. Но
шейната не беше съвсем готова –
трябваше да я лакират и да є поставят марка.
– След един час е готова! – рече господарят.
Бранко остави залог и излезе. Отвън се сети, че Тома живееше някъде
наблизо – ул. „Здравец“ № 77.
„Ще го доведа – рече си той, – да видим дали ще я хареса и Тома.“
Тръгна из квартала, пита този-онзи, намери улицата, намери и седемдесет и седмия номер.
– Моля, тук ли живее ученикът Тома Алипиев? – попита той една слугиня, застанала на пътната врата.
Навътре се виждаше хубава двуетажна къща.
– Тука – отвърна момичето. – Ето
там, зад къщата, има друга, малка
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13. Учениците устно описват как изглежда Тома.
Озаглавява се епизодът.
14. Прочит на следващия епизод и се отговаря
на въпросите по текста: Къде е отишъл Бранко?
Какво си е поръчал? Кой го е завел в работилницата? Какво решава Бранко? Защо иска да покаже
шейната на Тома? Озаглавява се епизодът.
15. Прочит на следващия епизод. Намира ли
Бранко къде живее приятелят му? Каква е обстановката в къщата?
– Учениците разказват устно какво е видял
Бранко.
– Обясняват защо Тома не е казал на Бранко
истината.
– Доказват кое го измъчва най-много.
– Озаглавява се епизодът.
16. Работа в тетрадката – упражнение 3.

17. Прочит на последния епизод. Какво прави
Бранко? Защо Тома отказва? Защо Бранко се
отказва от шейната? Как разбирате думите на
бащата: „Който прави добро, добро намира“?
Защо бащата си пожелава синът му да бъде
такъв и когато порасне?
18. Описват коледната картина и в двете семейс
тва. Кой е донесъл радостта в семейството на
Тома?
19. Цялостен прочит на разказа и отговор на
въпросите в дясното поле на с. 60.
Заключителна част
1. Учителят обобщава наученото в часа. Прави
оценка на работата.
2. Правят илюстрация на момент от разказа,
който харесват най-много.
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.
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ТЕМА: Шведска шейна –
Георги Райчев
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Да се разбере от учениците ду
шевното състояние на героите; да оценят правил
но постъпките им. Изразителен прочит на разказа.
Ход на урока
Подготвителна част
Работа в тетрадката – упражнение 5.
Основна част
1. Цялостен прочит от един или няколко уче
ници на текста с цел припомняне на основните
герои, на техните постъпки, мисли и чувства.
2. Работа върху въпроси 1, 2, 3, и 4 от с. 61 на
учебника. Разказват. Твърденията си обосновават
с четене от текста.

3. Разглеждат четирите илюстрации и прочитат
изреченията, които се отнасят към всяка от тях.
4. Отговор на въпросите от дясното поле горе
на с. 61. Отговорите се подкрепят с текст от раз
каза.
5. Работа в тетрадката – упражнение 4.
6. Цялостен прочит със задача да изразят нас
троението.
7. Прочит на разказа по роли.
Заключителна част
1. Обобщение на наученото за часа и преценка
на работата от учителя.
2. Да направят илюстрация на момент от разка
за, който харесват най-много.
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

Шведска шейна (Георги Райчев)

УПРАЖНЕНИЕ
■ Къде се развива действието в началото на раз-

,

■ С кои герои ни запознава авторът?

■ Ти за какво мечта-

каза? Прочети.

■ Каква е мечтата на Бранко? Разкажи.
■ Опиши Тома. Как изглежда и как е облечен?
■ Прочети изреченията, които се отнасят към
всяка илюстрация.

Шlдска tйна

Как оценяваш постъпката на Бранко?

1 Каква е мечтата на Бранко?

еш?

■ Какво е настроението в разказа?

2 Какво прави момчето, за да постигне мечтата си?

■ Прочетете разказа
по роли.

добър
пестелив
стеснителен
състрадателен
щедър
работлив
беден
уморен
блед

3 Подбери епитети, за да покажеш какъв е:

●

Бранко

●

Тома

4 Краят на разказа поражда у теб:

✓

тъга

щастие

задоволство

вяра в доброто у човека

радост

вяра в приятелството

5 Препиши изреченията, които описват обстановката в бедната барака на Бъдни вечер.
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ТЕМА: Крали Марко си избира
невеста – легенда
Вид на урока: за нови знания, възприемане на
легенда
Цел на урока: Възприемане на легенда. Ос
мисляне на съдържанието и особеностите на тек
ста, които го определят като легенда.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Беседа за Крали Марко – споделяне на впе
чатления за прочетеното или разказаното за героя.
2. Поставяне на темата. Записване в тетрадката.
Основна част
1. Изразително четене или разказване на леген
дата.
Къде минал Крали Марко и докъде стигнал?
Какво направил Марко за Елена?
2. Четене и отговор на въпроси за разбиране на
легендата.

Защо махлата е наречена „Гладни рид“?
Прочети и разкажи как си представяш Елена.
Кои думи ще ти помогнат да я нарисуваш?
С кое сравнение е показано как Марко понася
Елена по Витоша?
Как Елена проверила силата и юначеството
на Марко? Прочети.
Какво е останало от онова време?
3. Прочет на легендата и отговор на въпроса.
Кои случки са фантастични?
4. Разглеждане на „Кът на малкия читател“. Из
води за същността на легендата.
5. Работа в учебната тетрадка – с. 25, упражне
ния 1, 2 и 3.
6. Разказване на легендата.
Заключителна част
1. Преценка на участието в урочната работа.
2. Домашна работа – с. 25 от учебната тетрадка,
упражнение 4.
3. Може да се използва и електронен продукт
към учебника.

Крали Марко си избира невеста (Легенда)

ЛЕГЕНДИ

Крали Марко си избира blста

Крали Марко си избира невеста
спомен от нашия облог да остане.
Събрала Елена камъни, а Марко изградил чешмата. Маркова чешма я
нарекли. (И до днес така се нарича.)
– А сега искам, юначе, ей този камък да хвърлиш, та в наше село да
падне – посочила Елена един голям
камък. – Искам да разбере и старо, и
младо, че аз на юнак невеста ще стана.
Грабнал Марко големия камък като перце и го хвърлил не в селото, а
оттатък селото, в река Клисура, където се влива във Ведена. (На този
камък до ден днешен се вижда следата от малкия пръст на Крали
Марко.)

Минал Крали Марко през село Железница и дочул песни и свирни, па
тръгнал към Гладни рид, откъдето
идвала свирнята, за да види как се веселят момите и ергените. И си харесал най-хубавата девойка, която се
казвала Елена, от Царевата махала,
прочута с хубавите си моми. Постоял, погледал Крали Марко как Елена
кърши стройна снага, как, като
играе, на земя не стъпва. Погледал, па
рекъл:
– Щеш ли, хубава Елено, у Прилепа
града да те отведа, на Марко невеста да станеш?
Засмяла се хубава Елена, светнали
зъби като мъниста, погледнала
Марко юнака с очи черни череши, па
свела мигли надолу и тихо продумала:
– Не дава ме моят баща на всекиго,
юначе. Ако можеш да ме изнесеш на
връх Витоша, може и да склони да ме
вземеш за невеста...
Скокнал Марко от радост. Метнал
Елена на рамо, па я понесъл като китка на калпак по Витоша, до
местността Котара. Елена
видяла едно бистро изворче,
припило є се студена вода и
рекла на Марко:
– Я ме свали, юначе, вода
студена да пийна.
Свалил я Марко на поляната. Елена се навела над
кладенчето, гребнала с
шепи бистрата като
кристал вода. Усладила
є се водата и рекла на
Марко:
– Я направи, Марко,
на този извор чешма,

1 Защо Крали Марко отишъл към Гладни рид?
За да види приятелите си.

✓

За да види как се веселят момите и ергените.
За да огледа момите.

2 Бащата на Елена на кого би склонил да я даде?
Който е най-работен.

✓

Който я изнесе на Витоша.
Който може да изгради чешма.

3 Свържи синонимите.

Легенда

,

Знаеш ли кой е Крали Марко?

■ Защо хубавата Елена се е съгласила да стане невеста на Крали Марко?
■ Кое от разказаното е невероят-

но, фантастично и кое – действително събитие?

фантастично приказно съдържание.

● В основата на легендата стои

квартал

да склони

бас

облог

заговорила

махала

да се съгласи

4 Допиши сравненията от текста на легендата.

●

сlтнали зъ*би

●

поbсъл като

●

Xабнал Марко гоfмия камък

Кът на малкия читател
● Легендите са повествования с

продумала

действително (истинско) събитие или историческо лице.
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ТЕМА: Крали Марко си избира
невеста – легенда
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Осмисляне на значението и ро
лята на легендите в народното творчество.
Откриване на ключови думи.
Свързване на героя с историческото лице.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Разглеждане на домашните работи и пре
ценка.
2. Поставяне на темата.
Основна част
1. Работа по задачите в учебника. Прочитане
на епизода във връзка с рисунката в учебника на
с. 64. Разказване и изводи за качествата на Марко
и Елена.

УПРАЖНЕНИЕ

■ Кой епизод от легендата е илюстриран?
Разкажи го.

,

Открий и прочети ключовите думи в легендата. За кого се отнасят?

■ За какво се отнася сравнението „понесъл я като
китка на калпак по Витоша“? Разкажи епизода.

■ Кои от дадените думи за кой герой се отнасят?
● решителност
● неувереност
● увереност

● честност
● завист
● сила

● смелост
● хубост
● почтеност

■ Кое е историческото лице, за което се отнася
легендата?

■ Преразкажи легендата.
64
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■ Кой от героите в легендата е описан със
словосъчетанията:
● очи черни череши
● стройна снага
● зъби като
мъниста

2. Откриване на ключови думи и съотнасяне
към героя.
3. Разглеждане на словосъчетанията. Връзка на
епитетите с изобразяваните предмети, личности.
4. Работа по групи. Характеризиране на герой с
помощта на дадените думи.
5. Разказ за историческата личност Крали Мар
ко.
6. Урокът завършва с преразказ на легендата.
Заключителна част
1. Преценка на работата.
2. Домашна работа – да потърсят легенди, свър
зани с български личности или местности.
3. Може да се използва електронен продукт
към учебника.

ТЕМА: Магаре и славей –
Иван Крилов
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Упражняване на знанията за
басня – особености, герои, поука.
Изразително четене с разбиране на баснята.
Осмисляне на мъдростта в баснята.
Ход на урока
Подготвителна част
Припомнят се героите в баснята „Похвали“ и
техните качества. Споделят впечатления за четени
басни.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Изразително изпълнение на баснята. Кои са
героите в баснята? Къде магарето праща славея?
3. Работа върху текста.
Какво казва магарето на славея? Прочети.
Какво иска да провери то?

Магаре и славей
Магарето съгледа славея веднъж
и рече му:
– На шир и длъж
по цялата земя за теб разказват всички,
че бил си най-велик певец от всички птички
и на певците цар. Бих искал сам да чуя
твойта песен, да видя истина ли имаш
дар небесен.
И славеят показа своя дар:
запя, зачурулика той
посред вечерния покой
вълшебните си нежни трели –
ту морни, трепетни, ту смели,
като планински бърз порой.
Омая целий свят певецът –
заслушаха се птички, хора,
утихна даже и ветрецът
пред вечния любимец на зората.
Певецът млъкна, а магарето,
глава навело към земята,
тез слова премъдри рече:
– Чуй, не ще сгреша,
ако реша, че слушах те без мъка;
ала за жал, че с нашия петел не си се запознал:
голяма полза ще получиш,
ако при него се поучиш…

Каква е песента на славея? Прочети. Защо
всички се заслушват в песента на славея?
Прочети словосъчетанията и изреченията,
които разкриват красотата на славеевата песен.
Защо славеят е любимец на зората?
С какво са сравнени нежните звуци на песента? Какви чувства поражда у всеки песента на
славея? Прочетете каква е оценката на магарето за славеевата песен. Защо то не оценява
таланта на славея? Как разбирате словосъчетанието „слова премъдри“?
4. Извод за особеностите на баснята.
5. Изразително четене по роли.
Заключителна част
1. Преценка на участието в урочната дейност.
2. Домашна работа – рисунка по текста на бас
нята според желанията на учениците.

дар – дарба, талант
покой – спокойствие, тишина
трели – мелодична
украса в песните,
славеева песен
омая – очарова, завладява чувствата и
мислите на някого

■ Кого омайва славеят
със своята песен?

■ Защо магарето пра-

ща славея при петела?

,

Защо магарето не
може да оцени таланта на славея?

Иван Кирилов
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ТЕМА: Когато бях дете –
Иван Вазов
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да осмислят идеята
на автора; формиране у учениците на отношение
към родината, към нейните красоти. Да усетят лю
бовта на автора към България.
Ход на урока
Подготвителна част
Подготовката за възприемане на творбата може
да стане по различни начини:
– Снимки от различни краища на страната.
– Песен за родината.
– Стихотворения за родината.
– Припомняне на произведения за родината,
изучени в предишните класове.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Записване в тетрадката на заглавието и авто
ра. Припомняне на знанията на учениците за Ив.
Вазов.

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!

Когато бях дете...

съм роден в най-хубавата земя и като се гордеех с нея, аз я и обикнах. Аз
бих я обичал и грозна да беше, обичал
бих я за страданията є вековни, за
миналото є славно и тъжно, обичал
я бих за надеждите є и за вярата є в
светлото бъдеще и за борбите, чрез
които то щеше да се постигне. Но аз
тогава бях малък и всичко това ми
беше неизвестно, та и непонятно.
Хубостта обаче беше достъпна за
моите детски възприятия. А там,
дето е красота, наблизо стои и съчувствие, обич.

Когато бях дете още, майка ми
често ми говореше за България.
– България е най-хубавата земя на
света, затова всичките народи ни
завиждат.
Тия думи се втълпиха тогава в ума
ми.
Отде знаеше тя това? Тя не беше
видяла България; тя знаеше от България само родния ни градец Сопот;
нито беше чела някаква книга с описанието на България, защото тогава
нямаше такава. Но тя ми твърдеше
това с такава увереност! И аз є повярвах.
И в моята крехка детска душа отрано се вкорени убеждението, че България, моето отечество, е най-хубавата земя на света. Кои „всички народи є завиждаха“, как є „завиждаха“ –
това не знаех и не се питах. Доста
ми беше да зная онова, което знаех. И
се гордеех, че имаме такава земя, че

Иван Вазов

втълпявам – внушавам

■ По какъв начин в детската душа
на поета се оформя убеждението, че България е най-хубавата
земя на света?

■ Защо той се гордее с нея?
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3. Първи прочит от учителя. Учениците отгова
рят за кого се говори в текста.
4. Самостоятелен прочит от учениците със за
дача да открият непознатите думи и героите.
5. Отговарят на поставените въпроси.
6. Тих прочит на теста със задача да отговорят
и напишат упражнение 1 от тетрадката.
7. Отговаря се на въпросите: Кой говори за красотата на България и нейните хубости? Защо
авторът е повярвал? Откъде майката знае това?
8. Ученик разказва как майката на автора му е
внушила, че България е най-хубавата страна.
9. Работа с тетрадката – упражнение 2.
10. Защо е използвано повторението на глагола
завиждаха? Какво внушава това?
11. Учителят иска от учениците да прочетат с
какви думи е описана България (родина, най-хубава земя, моето отечество) и защо някои се повта
рят. Какво чувство е изразено? Прочит.
12. Работа в тетрадката – упражнение 3.
13. Как Иван Вазов е обичал родината си като
малък и как – когато пораснал?
14. Работа в тетрадката – упражнение 4.
15. Цялостен прочит със задача да предадат
настроението в разказа.
Защо авторът се гордее със своята родина?
Заключителна част
1. Преценка на работата в часа.
2. Презентация за красивите места в България.
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

ТЕМА: Когато бях дете –
Иван Вазов
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Затвърдяване на начина на въз
приемане на литературната творба. Изразителен
прочит. Изразяване на чувствата в творбата.
Ход на урока
Подготвителна част
На фон на музика се осъществява прочит на
откъси от творби. Учениците трябва да познаят
кой текст са учили предишния час.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Прочит на текста от няколко ученици със зада
ча да открият коя е темата в творбата. Учениците
отговарят на въпроса.
3. Припомнят си къде е роден Иван Вазов. Раз

глеждат картините от град Сопот и Стара планина.
Коментират красотите на родината.
4. Работа с малкото дясно поле на с. 80 – Кой
разказва в творбата?
5. Няколко ученици описват красотите на Бъл
гария. Други подборно четат от текста.
6. Отговор на въпроси 1 и 2 от въпросите под
снимките.
7. Прочитат монолога, в който писателят изра
зява обичта си към родината.
8. Цялостен прочит. След него отговарят на
последния въпрос Какво изпитваш ти към своята родина? Разкажи.
9. Изразителен прочит със задача да предадат
чувството – любовта на автора към родината.
Заключителна част
1. Преценка на работата в часа.
2. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника

Когато бях дете (Иван Вазов)

Когато бях ge
1 Какво говори майката за България? Напиши изречението.

България w

2 В какво се убеждава детето? Напиши изречението.

България, м√то
3 Какви чувства изпитва детето към родината
си? Прочети и напиши.
гордеех
обикнах

4 Препиши последните две изречения от разказа.
Обясни как ги разбираш.
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ТЕМА: Мила Родино
Химн на Република България –
Цветан Радославов
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Да осъзнаят значимостта на сим
волите на родината – герб, химн, знаме. Да разбе
рат подтекста на творбата. Да почувстват гордост
от красотата на родината и обич към всичко родно.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Съобщаване на факти от живота на автора на
стиховете и обстоятелствата при написването им.
2. Разясняване защо и как се изслушва изпъл
нението му.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Пуска се изпълнение на химна на електронен
носител. Назовете с една дума как звучи българският химн. Учителят насочва децата и пояснява
думата „тържествено“.
3. Разглеждане на текста.
Как бихте нарисували назованите обекти?
Кои думи ще ви помогнат? (горда, синей, пламе-

Мила родино

Песен за родината

Химн на Република България

Там, където връх издига Рила
и синее морска далнина,
там е мойта татковина мила,
мойта свидна българска страна.

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Там ухаят рози и пшеница,
в равнините там блестят води,
лесовете там са пълни с птици,
а небето цяло е в звезди.

Мила родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край!

Тръгнеш ли по пътищата бели,
като свой ще бъдеш ти навред,
свои хора в ниви и по скели
ще те срещнат с радостен привет.

Цветан Радославов

С тях човек за всичко има сили,
с тях сама се ражда песента.
Никъде от теб, родино мила,
няма по-обичан край в света!

нен, огрява) Как е назована родината във втория
куплет? (мила, земен рай...) Защо са употребени
повторения и синоними? (хубост, прелест) Каква
емоция изразяват те, а също и възклицанията?
4. Изразително четене на стихотворението и из
пяване на химна. Обръща се внимание на начините
на изразяване чрез интонация, изреждане и т.н.
5. Разглеждане на знамето и герба. Отбелязват
се особеностите. Набляга се на поведението по
време на изпълнението на химна. Обяснява се
подредбата на цветовете в знамето.
6. Чете се стихотворението „Песен за родината“ и се разглеждат стиховете, които възхваляват
красотата ѝ. Защо за всеки родината е най-скъпа
на света?
7. Работа в учебната тетрадка – с. 32, упражне
ния 1 и 2.
8. Изразително четене.
Заключителна част
1. Преценка на участието в урочната дейност.
2. Домашна работа – рисунка на един от сим
волите – по желание и от учебната тетрадка с. 32,
упражнения 3 и 4.
3. Може да се използва електронният вариант
на учебника.
Мила родино (Цветан Радославов)

Мила ро*дино
1 Напиши имената на природните забележителности, за които се пее в химна.

Песен за родината (Веселин Ханчев)

Edн за ро*дината
1 Препиши епитетите от стихотворението.

Веселин Ханчев

,

В кои случаи се изпълнява химнът
на Република България?

■ Научи стихотворението
наизуст.

,

С кои епитети се разкрива любовта на поета към родината?

,

С каква цел са употребени повторенията?

2 Препиши възклицателното изречение от стихотворението.

3 Напиши имената на други забележителности в
нашата страна, които познаваш и с които се гордееш.

3

98

32

ТЕМА: Край огнището –
Валери Петров
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Обогатяване на представата за
апостола на свободата.
Запознаване с особеностите в композицията на
стихотворението: авторска реч, разказвач; думи на
бабата; авторска реч.
Възхищение от Левски и делото му.
Ход на урока
Подготвителна част
Беседа по предварителната задача (да си при
помнят изученото и да потърсят нови разкази, сти
хотворения, снимки за Васил Левски).
Основна част
1. Обявяване на темата. Записване в тетрадката.
2. Изразително изпълнение.
Кой разказва за Левски? Кой посреща турците
и отговаря на въпросите им?
3. Разглеждане на текста. Чете се първият куп
лет. Описва се обстановката. Обясняват се думите
„собата“; „пошавва“.

4. Четат се следващите два куплета.
Кои думи са на дядото? На кого разказва
той? Как изглежда дядото на светлината от
огнището?
5. Четене на следващите два куплета. Какво
разказват повторенията? А възклицателните
изречения? Какъв си представяш Левски според
описанието? Изясняват се думите пруст, плещит.
6. Четат се следващите три куплета. Какво
поражда тревога? Опишете как си представяте
картината? Какво е поведението на прабабата?
Как го оценявате? Обяснение на думите резе,
дивит, хабер.
7. Четене на последния куплет. Какво се проме
ня в стаята след разказа на дядо Димо?
8. Работа в учебната тетрадка – упражнения 1
и 2.
9. Изразителен прочит.
Заключителна част
1. Преценка на работата.
2. Домашна работа – учебна тетрадка с. 36,
упражнения 3 и 4.
3. Може да ползвате електронния продукт.

Край огнището
Във собата мирише на погача,
приспивно черното котле къркори
и седнал, дядо Димо Разказвача
пошавва със ръце и ми говори:

И ето: по среднощ по калдъръма
пристигат заптиета от конака
и тежко удрят вратнята ни тъмна,
и гърлено тревога сипват в мрака.

„Послушай що ще ти разкажа, сине!
То бе по времената комитетски,
аз бях дете, ти чуй, преди години
във тази стая е нощувал Левски...“

Прабабата повдигнала резето,
а турците насреща є я питат –
защо прозорецът е горе светъл
и мяркал ли се е към тях комита.

Пращят и съскат буковите съчки,
червена е на дядото брадата,
а черни са челото му набръчкано
и сянката, изкривена в стената.

А хитро им отвръща тя: „Комити
не са идвале, а пък свети горе,
че Христо наизвадил е дивити,
хабер да праща до сина в Загоре.“

И чувам: леко портата се траква,
по стълбата проскърцва бързо някой
и ето гост на пруста неочакван,
та гост ли е кат гост –
сам Левски, Дяконът!

Замлъква дядо Димо Разказвача,
но погледът му в собицата свети
и лъха тя не вече на погача,
а на барут, на бунт и комитети.
Валери Петров

Какъв е хубав! Строен и плещит е,
протегнал към стопанина десница,
и уж навъсен, а блестят очите му,
същински сини шарки от паница!

со`ба – стая
пруст – част от жилище, от която се влиза в другите стаи
плещит – плещест
калдъръм – каменна настилка
резе – желязна закопчалка
дивит – стара мастилница с кутийка за пера за писане
хабер – вест

■ За кого говори дядо Димо Разказвача?

■ Как си представяш Левски според
описанието в петия куплет?

■ Какво в малката стая се променя
след разказа на дядо Димо?

8
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ТЕМА: Край огнището –
Валери Петров
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Учениците да усвоят съдържа
нието по необичайната композиция. Да открият из
разните средства (епитети, архаизми, възклицания,
повторения) и ролята им за разбиране на текста.
Да осмислят мястото на Левски в освободителна
та борба.
Ход на урока
Подготвителна част
Разглеждане и обсъждане на домашната работа.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Упражняване в изразително четене и при
помняне на непознатите думи.

Край огнището (Валери Петров)

Край огниuто
1 Кой куплет е илюстриран? С кой стих от него е
изразено възхищението от Левски?

красив
силен
сърдечен
честен

приспивно
гърлено
хитро
тежко

✓

2 Препиши стиховете, които показват какъв е
Левски.

3 Препиши думите от текста, които образуват
словосъчетания с дадените думи.

4 За кого ще използваш епитетите: хитър, смел,
съобразителен?
дядото

Левски
36
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бабата

3. Разглеждане на илюстрацията на с. 9 от чи
танката. Работа по задачите в урока.
4. Отговор на първи и втори въпрос. Отговори
с четене.
5. Описание на Левски – прочит и устно опи
сание.
6. Изразително четене на стихотворението и
обяснение защо стаята е променена.
7. Решаване на тестовите задачи. Отговорите се
обосновават.
8. Какво знаят за Левски? Учителят задава въп
рос, а учениците отговарят въз основа на самостоя
телните търсения и изученото в клас.
Заключителна част
1. Оценка на работата по време на урока. Теку
ща преценка се прави след всяко упражнение.
2. Може да се използва електронният продукт
по учебника.

ТЕМА: Шипка – Дора Габе
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да осмислят идеята,
вложена от автора; положително отношение към
подвига на опълченците. Наблюдаване на различ
ни стилистични фигури в художествен текст.
Ход на урока
Подготвителна част
Възприемането на разказа може да се осъ
ществи по няколко начина:
– Припомняне на историческите факти.
– Подходящи стихотворения.
– Снимки на Шипка и прочит на откъси от твор
би по темата, посветени на подвига на българите.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Записване в тетрадката на заглавието и авто
ра. Думи за авторката Дора Габе.
3. Първи прочит от учителя. Учениците комен
тират за какво се говори и кои са героите.
4. Самостоятелен прочит от учениците със
задача да открият непознатите думи и кои са
основните епизоди.
5. Отговарят на въпроса Кои са основните
части? Обясняват се непознатите думи.
6. Прочит на първия епизод. Отговарят на въп

Шипка

гърди.
Падат войници, падат офицери –
цели редове изчезват!
– Помощ! – викат офицерите.
– Няма пушки, няма патрони – викат опълченците.
– Хвърляйте камъни, трупове,
хвърляйте пушките си! – крещи някой.
И момчетата почват да къртят
горещите камъни и да ги хвърлят
върху врага. Едни грабват мъртвите си другари, издигат ги и ги тласкат върху главите на ония, които
току-що са ги убили. Въздухът почернява от тях. А над всичко ечат
гранатите, дигат във въздуха живи
и умрели, смесват кръвта със земята, напояват я.
Ужасени от тоя ураган, турците
се спират в суеверен страх и правят една крачка назад.
Ето ги – момчетата налитат
отново и турците се сриват по

Късно вечерта пристигнаха двама юнкери и разказаха за събитията
на Шипка.
Колко атаки са отбивали днес! Защитниците излизали от окопите
си под град от снаряди и куршуми.
Отляво са падали по десет гранати
едновременно, отдясно също, а мястото е тясно и малко. Имало ли е
късче пръст, имало ли е камъче необстрелвано, недигнато във въздуха, непревърнато в прах, в огън, в
дим? Къде ще си намери място тук
едно живо човешко тяло? А тия тела излизат от окопите на открито.
Изпълзяват отдолу пълчища с остри светещи щикове, измъкват се
из горичките.
Скачат изгорелите от слънце и
жажда орловци и опълченци и за десети път се хвърлят гърди срещу
11

росите Кой разказва за отминалия ден? Къде се
развива действието? С какво се сражават опълченците? Как изглеждат бойците? Кое стряска
турците? Кое ги кара да отстъпят?
7. Учениците разказват, за да докажат твърде
нията си с подборно четене.
8. Учителят обръща внимание на епитетите,
които използва авторът.
9. Озаглавява се епизодът.
10. Работа в тетрадката – упражнение 2.
11. Четат втория епизод. Отговарят на въпро
сите Откъде са атаките към опълченците и
орловците? Какво измъчва бойците? Как нападат турците? Какво свършва едно след друго?
Какво спасяват опълченците?
12. Описват боя в най-напрегнатия момент.
Озаглавяват епизода.
13. Работа в тетрадката – упражнение 3.
14. Четат третия епизод. Озаглавяват го.
15. Работа в тетрадката – упражнение 3.
16. Цялостен прочит.
17. Работа в тетрадката – упражнение 5. Отго
варя ли картината на текста?
Заключителна част:
1. Преценка на работата в часа.
2. В хода на урока учителят може да използва
и електронния продукт към учебника.
Никой не отстъпва, макар да вижда как долу, откъм тила, планинската батарея вече се спуща, как заедно
с ранените се нареждат и здрави, как
бързо като светкавица се носи вестта, че има общо отстъпление. Грабнати от суеверен страх, турците
спират за миг атаките си.
В тоя миг помощта дохожда: летят стрелците на генерал Радецки!
– Помощ дойде! – се разнесе като
магически ток и опълченците се
хвърлят със свръхестествена сила.
Врагът почувства, че нещо ново,
могъщо и непобедимо иде върху му,
и се отдръпна в панически бяг...
Шипка беше спасена.

стръмнината надолу. През това време генерал Столетов иска помощ!
Куриерът лети към Габрово.
– Няма помощ! – му отговарят.
– Помощ иде! – вика той и лъжливата новина ободрява орловците и
опълченците. Зловещият обръч почва да се стеснява и да ги заобикаля
от три страни. Атаки от три
страни едновременно, от прииждащи нови сили, а те горе са все същите, само всеки час все по-малобройни,
все по-изтощени от жегата, от
жаждата, от свръхчовешкото тридневно напрежение!
Всички са вече на крак, до един – няма вече резерви. Двете дълги вериги
се стесняват, едва ли не опират гърбовете си. Те са сега последните. Когато избият и тях, всичко ще бъде
свършено.
Зловещото „Аллах“ иде заедно с барабанния ситен удар. Млъква стоманената батарея на нашите. Последният є снаряд се разнася над скалите
и ехото му пада върху гърдите на
Балкана, безпомощно и осиротяло.
Млъкват и другите оръдия. Настава
минутно мълчание. Страшно мълчание, което предвещава смърт. Всички го разбират, ала никой не се поколебава.
– Счупете дървото на знамето,
приберете го! – извиква командирът
на трета дружина.
Сгъват Самарското знаме и зачакват своята смърт.
– Момчета, от вас чака България
спасение! – извиква един.
– Опълченци, напред, до един да измрем! – вика друг.
Изведнъж се разнася песен! Народна песен, стара, позната от баща и
майка. Поемат я старите букови
дървета, отнасят я до другите хълмове, а те – до по-далечните.

Дора Габе

юнкер – ученик във военно училище
отбивам – отблъсквам
пълчища – множество от
неприятелска войска
опълченец – доброволец от
Освободителната война през
1877 – 1878 година
суеверен – вярвящ в
свърхестествени сили
батарея – военна част от няколко
оръдия
тил – военни части далече от боя
дохождам – идвам

■ Срещу кого се сражават опълченците?

,

Опиши картината на боя в
най-напрегнатия момент, като:

● откриеш сравненията в
текста;

● използваш подходящи епитети от текста.
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ТЕМА: Шипка – Дора Габе
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Да предаде героизма на бойци
те на Шипка. Изразителен прочит.
Умение за гладко и точно преразказване на
текста.
Умение за съотнасяне на текст към илюстра
ция.
Ход на урока
Подготвителна част
Учителят чете част от стихотворението „Опъл
ченците на Шипка“ на Иван Вазов. Провежда се
беседа с учениците. На кого е посветено стихотворението? Какво знаят учениците за тези
събития?
Основна част
1. Обявяване на темата.

Шипка (Дора Габе)

УПРАЖНЕНИЕ

■ Колко дни се води

■ За кое важно историческо събитие разказва
Дора Габе?

■ Прочети епизода, който показва смелостта на
,

● два дни

Защо генерал Столетов не казва на войниците,
че помощ няма?

● три дни

■ Работете по групи. Защо за бойците е важно?
да запазят
знамето

● Втора група

да умрат до един

Шипка

битката?

● много

орловците и опълченците.

● Първа група

2. Цялостен прочит – отговор на въпроса За кое
важно историческо събитие разказва Дора Габе?
3. Отговор на втория и третия въпрос. Доказват
твърденията си с четене на подходящи откъси от
текста
4. Работа по групи от учебника на с. 13.
5. Работа в полето горе – вдясно на страницата.
6. Отговор на последните два въпроса – полето
вдясно.
7. Работа в тетрадката – упражнение 1.
8. Цялостен изразителен прочит със задача да
предадат настроението.
Заключителна част
1. Преценка на работата в часа.
2. Да намерят и други материали – разкази,
снимки, посветени на историческите събития на
Шипка.
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

1 Защо е издигнат паметник на опълченците на
връх Шипка? Кое твърдение не е вярно?
За да помним героизма и родолюбието на опълченците.
За да изразим своята благодарност за великото им дело.
За да е красив върхът.

■ Защо врагът се отдръпва в панически
бяг? Прочети.

2 Открий в началото на разказа думата, с която е
назован врагът.

■ Как днес изразяваме
преклонението си
пред подвига на
опълченците?

3 Подбери епитетите, които се отнасят за:
непобедим
героичен
жесток
родолюбив
кървав
страшен

Самарското знаме

●

б*оя

●

опълsнциe

Паметникът на
връх Шипка

4 Какво дава сили на опълченците да дочакат помощта на генерал Радецки? Отговори на въпроса с
думите на един от бойците към другарите му.

У
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5 Открий името на художника, нарисувал картината на боя за защитата на Шипченския проход.

ПУОУПУОУВ
38

ТЕМА: Мартеници –
Лъчезар Станчев
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Четене с разбиране, при което
се затвърдяват знанията за диалог и се припомня
разликата между диалог и монолог. Създаване на
настроение у учениците, за да почувстват красо
тата на пролетните празници. Да рисуват картина
с думи.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Беседа за пролетта и пролетните празници.
2. Пролетна песен.
3. Разказ за мартениците.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Художествен прочит (рецитиране) на твор
бата.

3. Работа в учебната тетрадка – упражнение 1.
4. Четене на творбата. С кого ще дойде пролет
та? Защо? На какво приличат? Нарисувайте с
думи какви са мартениците. Как изглеждат мартениците? Прочети с какво са сравнени. Прочети
как Баба Марта изприда белите нишки.
5. Работа в учебната тетрадка упражнения 2 и
4, с. 40.
6. Прочит на цялото стихотворение. Защо Баба
Марта раздава дарите? Какво носят те? Какво
е настроението в стихотворението?
7. Изразително четене за предаване на настро
ението.
8. Четене по роли.
Заключителна част
1. Преценка на работата.
2. Домашна работа – с. 40 от учебната тетрадка,
упражнения 4 и 5.

Мартеници (Лъчезар Станчев)

Марeници
1 Кои участват в диалога?
дђри – дарове

2 Препиши куплета, от който узнаваш откъде са
белите и червените нишки за мартениците.

Мартеници
Диалог

– От вълшебната торба
Баба Марта извади
чудни дари и вред ги раздаде.
А на вас дар дали ви донесе?
Даровете ви пъстри къде са?

– Тя изприда в нишки бели
преспите като къдели
и от всеки слънчев ден
тя изприда изгрева червен.
– От вълшебната торба
Баба Марта извади
чудни дари и вред ги раздаде.
Да са нивите с плод изобилни,
да сме здрави, щастливи и силни!

– Вижте ни добре ръцете:
с мартеници са и двете!
Мартеници – радост, красота,
с тях ще дойде тука пролетта!
– Те приличат на цвят
в пъстра горска поляна –
цвят със чашка, в рубини обляна.
От какво Баба Марта ги прави
тъй красиви и толкова здрави?

Лъчезар Станчев

3 Допиши стиховете, за да покажеш кой ще дойде
с мартениците.

От вълtбната торб*а
4 Какво пожелание отправя Баба Марта заедно с
мартениците? Препиши последните два стиха.

рубин – червен скъпоценен камък

■ Между кого се води диалогът в

– От коприна мека, нежна,
алена и белоснежна –
мартеници мили с две крилца,
две крилца от пухкави перца.

стихотворението? Прочетете го по роли.

■ Защо се носят мартеници?

– Откъде има тя
толкоз много коприна
за децата във нашта родина?
Откъде тези нишки е взела,
толкоз майсторски дето е вплела?

5 Какво знаеш за обичая да се носят мартеници?
Напиши.

■ Какво е настроението в стихотворението?

,

15

С какво сравнява поетът мартениците?
40
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ТЕМА: Есенна приказка –
Ангел Каралийчев
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Четене с разбиране за вник
ване в подтекста на творбата. Проследяване на
действието на славейчето и промяната на настро
ението. Оценяване на помощта и доброто, което
правят героите.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Припомняне на четива, в които героите се
подпомагат. Например баснята „Гълъбицата и
мравката“.
2. Четене на стихотворение с подходяща тема
тика.
3. Разглеждане на рисунка на същата тема.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Художествен прочит. Защо славейчето оти
ва в лозето на дядо Радойко? Кого разплаква то?
Как? Какъв съвет дава мравката на славейчето?
Как то изразява своята благодарност?

Есенна приказка
– Славенце – рече болната птичка,
като се надигна от гнездото и погледна със светлото си око надолу към
пилето, което шумолеше в тревата
и миеше с росни капки перцата на
крилцата си, – иди, маминото, в лозята да ми намериш едно зрънце от
жълт грозд, че ми е изгоряла душицата за сладко нещо!
– Отивам, мамо. Додето се дигне
росата от жълтите листа на брезовата горичка, ще си дойда. Ти лежи в
гнездото и чакай.
Славейчето пъргаво разпери своите малки криле и се упъти към дядовото Радойково лозе, където под
лозите зрееха най-едрите жълти
гроздове. Седнал под една праскова,
дядо Радойко плетеше кошница от
лозина. От време на време посягаше
нагоре с ръка, откъсваше някоя мека
праскова, разхапваше я и пак се навеждаше над кошниците. До гърба
му лежеше гътната празна газена
тенекия. От време на време старецът я удряше с тоягата си и
плашеше косовете да не кълват
гроздето. Тя му беше барабан.
Славейчето кацна на едно клонче
над дядовата Радойкова глава и почна тънко да чурулика.
– Дядо Радойко – думаше то, – ще
ми позволиш ли да откъсна едно
зрънце грозде за болната си майка?
Тя лежи в гнездото и чака. Може ли?
19
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Но старецът не му отвърна нищо,
защото не разбираше славеев език.
Молбата на славейчето му се стори
песен.
– Брей, че хубаво пее крилатичкото! – въздъхна той, бутна калпака
на темето и посегна да откъсне още
една праскова.
Птичето пръпна нагоре, побягна
към долния край на лозето и реши да
открадне едно зърно. Слезе под една
кичеста лоза с бяло грозде и устата
му се наляха, като погледна натегналите надолу кехлибарени гроздове.
Но то не посмя да клъвне от гроздето, ами се огледа да види няма ли на
земята някое отронено зърно – него
да вземе. Под лозата обаче нямаше.
Славейчето подскокна под друга и
там намери едно. Туй зърно беше
паднало отвисоко и тъй силно се бе
ударило, че се беше пукнало. Протегна шия нашето пиле и разтвори човка. Но щом докосна плода за
кожицата, над главата му изгърмя
дядо Радойко с празна тенекия. Разтреперано от ужас, славейчето остави зърното и хвръкна да бяга с
всички сили. Върна се при болната си
майка и почна да є разправя премеждието си.
– Нищо – въздъхна майка му и почна да го милва нежно с крилото по
главата, – нищо, пиленце, друг път
ще ми донесеш грозде. Когато дядо
Радойко обере лозето си, там няма
да има никого. Ти ще идеш, ще претърсиш всичките лози и ако имаме
късмет, ще намериш някое забравено зърно. Нищо, чедо – говореше тя и
очите є потъваха във влага.
Славейчето се нажали, хвръкна навътре в гората и кацна на една лешникова вейка над горския път.
Въздъхна. Мъката, която се беше
натрупала в душата му, натежа и

3. Четене с разбиране на логически завършени
части.
4. Прочети диалога между славейчето и майка
му. Какво разбираш от прочетеното: какви са
отношенията между тях, какво моли майката,
какво ще направи то?
5. Прочети какво се случва в лозето на дядо
Радойко: какво прави той; какво върши славейчето; какво вижда; какво се случва? Определи какъв
е дядото.
6. Прочети и отговори. Защо камъкът плаче?
Как се отнася мравката към случката? Какво
съветва славейчето? Какви са мравкара и славейчето?
7. Работа в учебната тетрадка – упражнения 1
и 2.
8. Работа върху двете тестови задачи в учебни
ка.
Заключителна част
1. Преценка на урочната работа.
2. Домашна работа – с. 43, упражнения 3, 4 и 5.
3. Може да се използва електронният вариант
към учебника.

почна да напира навън. То отвори уста и запя, но
песента му беше толкова жална, че разплака белия камък, който стоеше забит край пътя с едно
черно число на челото. Едри каменни сълзи затупкаха в прахта и без малко щяха да удавят една
тънконога мравка, която случайно минаваше
край камъка.
Мравката побягна настрана и погледна учудено
с големите си очи.
– Защо плачеш, камъко? – попита тя.
– Славейчето ме разплака. Песента му е тъй
жална, че не мога да сдържам сълзите си. Питай
него.
Мравката дигна очи нагоре към лешника.
– Хей, песнопоецо – провикна се тя, – защо разплакваш камъните? Ела тук да ми разкажеш!
Славейчето слезе, кацна на пътя до мравката и
всичко є разказа.
– Само за едно гроздово зърно ли ти е мъката,
нямаш ли друга грижа? – попита мравката.
– Нямам – отвърна птичето.
– Тръгвай тогава на кладенчето с мъхнатата
коруба, дето е под синора на дядовото Радойково
лозе. На пътеката под самото кладенче ще намериш не едно, а две жълти гроздови зърна. От дядовото Радойково лозе са. Всеки ден по пладне дядо
Радойко слиза на кладенчето да си налее вода в
кратунката. Вчера той донесе един голям грозд и
го потопи в кладенчето да изстине. Когато си
тръгна и дясната му ръка започна да трепери –
нали ръцете на старите хора винаги треперят, –
от грозда се отрониха двете най-сладки зърна и
паднаха на земята. Аз, като ги видях, очите ми останаха в тях. Помислих си: „Ех, да мога някак да
търкулна едното към дома!“ Но няма как. Зърното е тежко, пък аз съм слаба. Не мога да го мръдна.
Иди поне ти. Клъвни едното, а другото занеси в
гнездото на майка си.
Славейчето се втурна към кладенчето и намери гроздовите зърна, зарадва се, пръпна с криле,
грабна ги лакомо с човка и литна назад. Когато
мина край жилището на мравката, то пусна пред
вратата є едното зърно, а другото отнесе на
болната си майка.
Ангел Каралийчев
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пръпна – втурвам
се, впускам се
да гътна – да бутна
теме – горната
част на главата

■ Защо славейчето

отива да търси зърно грозде?

■ Проследи как се

променя настроението на славейчето.

■ Прочети момента,

в който е разкрита
силната мъка на
славейчето.

■ Помисли и кажи
кой помага
на славейчето.

● камъкът
● мравката
● дядо Радойко
● приятел
■ Защо славейчето

пуска едното зърно на мравката?

● Защото две са
му много.

● Защото е добро.
● Защото не са
приятели.

ТЕМА: Есенна приказка –
Ангел Каралийчев
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Четене с разбиране; оценяване
на качествата на героите; четене и разказване по
роли.
Ход на урока
Подготвителна част
Преглед и коментиране на домашната работа.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Работа по текста върху следните моменти.
3. Използване на читанката и тетрадката по че
тене в помощ на разглеждане на текста.

4. Разглеждане на илюстрациите в тетрадката и
съотнасяне към текста в читанката. Всяка част се
чете и разказва.
5. Проследяване на настроението и майстор
ството на разказвача да отразява мислите и чув
ствата на героите.
– Отговаряне на въпросите на с. 21 от читан
ката.
– Изпълнение на последната задача – характе
ризиране на героя с избор на дадени думи.
– Изразително четене (разказване) по роли.
Заключителна част
1. Преценка на работата в урока.
2. Домашна работа – илюстрация по част от
текста.

Есенна приказка (Ангел Каралийчев)

УПРАЖНЕНИЕ

Еdнна приказка
1 Кои герои не са включени в илюстрацията?

2 Напиши пропуснатата буква, за да откриеш как
са представени героите.
__

Молбата на майката
за гроздово зърно

Славейчето при
Дядо Радойчо

Добър съвет

Заслужена награда

лиoтв__hнc

3 Напиши подходящи епитети под картините.

4 Открий различните названия на славейчето.

,

Разкажи епизодите по картините. Откриваш ли пропуснат
епизод?

■ Избери си герой от приказката

(славейчето, дядо Радойчо или
мравката). Опиши го, като си помогнеш с някои от дадените думи:

■ Разкажи защо камъкът се разплаква.

● работлив
● добра
● уплашено
● благодарно
● мило

■ Защо славейчето преодолява толкова трудности? Разкажи.
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● тъжно
● милостива
● песнопоец
● състрадтелно
● добър другар

5 Свържи близките по значение изрази.
изгоряла ми е душата за

прияде ми се

очите ми останаха в тях

силно желая

устата ми се напълниха

много ми харесват

43

105

ТЕМА: Пролетна въртележка –
Георги Струмски
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да изпитат емоционал
ното въздействие на творбата. Да си създадат пред
става за красотата на природата.
Ход на урока
Подготвителна част
Варианти за подготовка:
– Наблюдение на слънчев пролетен ден – може
снимки или художествени картини.
– Припомняне на изучено стихотворение или
песен за пролетта.
– Споделяне на лични впечатления или прежи
вявания за пролетта.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Записване в тетрадката на заглавието и името
на автора.
3. Прочит на стихотворението от учителя. От
говор на въпроса: Какво настроение създава
творбата?
4. Тих прочит от учениците, за да отговорят на

въпроса Кой говори в стихотворението?
5. Работа върху първия куплет на стихотворе
нието. Чете се куплетът. Откриват се словосъче
танията, с помощта на които се рисува природата
– пролетта.
6. Четат следващите два куплета. Работа върху
текста с поставяне на подходящи въпроси.
7. Работа в тетрадката – упражнение 1.
8. Учениците устно описват картината, която
си представят. Определят настроението, което се
внушава.
9. Работа в тетрадката – упражнение 2.
10. Учениците доказват кой идва, кого събира
тя и кой ѝ се радва. Работят върху въпросите под
текста.
11. Работа в тетрадката – упражнение 3.
12. Работа в тетрадката – упражнение 4.
13. Тих прочит от учениците, за да се подготвят
за изразително четене.
14. Изразителен прочит.
Заключителна част
1. Преценка на работата в часа.
2. Да нарисуват пролетна картина.
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.
Пролетна въртeлежка (Георги Струмски)

Пролетна въртележка

Проfтна върefжка

От сън събудих се, защото
почука някой по стъклото.
Не, татко ми това не беше,
не бяха белите череши –
под нашата висока стряха
две лястовички се въртяха,
от слънцето опиянени,
навън те викаха и мене.

1 Препиши от втория куплет стиховете, в които откриваш темата на стихотворението.

Изтичах радостно на двора.
Озърнах се да видя хора,
та първа да им известя,
че прилетява пролетта.

ведро
жизнерадостно
бодро
мрачно

Но там едно момиче вече
дочух да вика отдалече:
– Събудих се от сън, защото
почука някой по стъклото.
Не, татко ми това не беше,
не бяха белите череши –
под нашата висока стряха
две лястовички се въртяха.
Пред порти, къщи и стобори
под лястовичите крилца
отвред се сбираха деца.
И всяко тази вест повтори:
– От сън събудих се, защото
почука някой по стъклото...

2 Какво настроение внушава стихотворението?
Напиши.

3 Попълни изреченията с думи от стихотворението.

Лястовичкиe са от слънoто ___________
.
Mhшите са ____________.
Pцата първи изlстяв*ат, s ___________
______________________________.
____________

Георги Струмски

4 Оцвети вярното. Пролетната картина е:

порта – широка и здрава дворна
врата

спокойна
,

Кои предмети и явления са олицетворени в това стихотворение?

,

Защо поетът е избрал това заглавие?

,

Продължи започнатата въртележка.

оживена

■ Каква мелодия е подходяща за то-
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шумна

живописна

ва стихотворение?

23

раздвижена

44

озвучена

тиха

ТЕМА: Великден – Борис Тричков
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Учениците да почувстват тър
жественото настроение и честването на празници
те. Изразително четене.
Ход на урока
Подготвителна част
Беседа, песни, споделяне на впечатления – раз
нообразни дейности.
Основна част
1. Поставяне на темата.
2. Изразително изпълнение на стихотворението.

3. Разглеждане на стихотворението по следни
те въпроси: Как изглежда земята? Прочети. Как
ще започне празникът? Опиши как си го представяш. Прочети последните куплети. Как продължава празникът? Разкажи. Каква е подготовката за Великден? Разкажи как у вас се празнува
Великден.
Изразително четене.
Заключителна част
1. Преценка.
2. Илюстрация на тема: „Великден“.
3. Може да се използва електронният вариант.

Великден
Зададе се Великдена
през вечните поля
и празнично нагиздена
е цялата земя.

„Христос возкресе!“ – в божи храм
ще екне в нощен час.
„Воистина возкресе!“ – там
ще кажат всички с глас.

Довечера камбаните
със радост ще гърмят.
Във черква пък събраните
молитва ще шептят.

Нас чакат ни краваите
с червените яйца.
Великден е, да знаете!
Великден е, деца!

Борис Тричков

нагизден – украсен

Кукувица кука за Гергьовден
Закукала кукувица
рано ми, рано на Гергьовден.
Закукала на ябълка, на петровка,
на петровка, насред село.
Като кука, какво дума?
– Млади моми и невести
и млади, млади ергени,
рано ми рано на Гергьовден
берете цвеке секакво,
извийте росни венци,
омесете плетени колачи,
заколете вакло агне,
рано ми, рано на Гергьовден.

■ Кои са най-радостни през великденските празници?

Народна песен

цвеке – цвете
вакъл – с черно около очите
,

Защо народният певец използва
повторения?
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ТЕМА: Най-голямото богатство –
турска народна приказка
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Възприемане и осмисляне на
съдържанието на приказката. Откриване на мъд
ростта на стария човек. Усъвършенстване на че
тивната техника.
Ход на урока
Подготвителна част
Четене на откъси от познати приказки с цел да
открият кои са те. Откриване на поуките в приказ
ките.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Записване на заглавието в тетрадката.
3. Прочит или разказ от учителя на приказката
със задача да открият кои са героите в приказката.
4. Прочит от учениците, за да открият непозна
тите думи и основните моменти.
5. Прочит на началото на текста. Разказват
и определят какъв е текстът – описателен или
повествователен.

тебе.
– Защо се окайваш? Ами че ти си
по-богат от мен.
– Как ще съм по-богат от тебе? –
почудил се момъкът. – Кесията ми
винаги е празна, нозете ми се преплитат от умора, ръцете ми са празни,
очите ми винаги блестят като на
гладен вълк.
– Дай да ти отрежа уморените
нозе и ще ти заплатя за тях хиляда
жълтици – предложил старецът.
– Ха! – викнал момъкът. – Дори
да ми наброиш десет пъти по хиляда жълтици, пак не ти ги давам.
– Е, тогава ми продай празните си ръце и аз ще ти платя за
тях толкова злато, колкото
те тежат.
– Не, да ме затрупаш с пари,
ръцете си не давам!
– Продай ми гладните си очи. Ще
ти ги купя за сто кесии жълтици и
ще ти отстъпя моя сарай с градината.
– Не, очите си не давам за всичките съкровища, които пазиш в хазната си! – отговорил момъкът.
– Ех, момко! – рекъл старецът. –
Виждаш ли, че си много по-богат от
мен? Ти си млад, силен и здрав – от
това по-голямо богатство няма на
света. Пък аз съм стар и болен и
всичките си съкровища да дам, не
мога да си купя един ден младост и
здраве.

Най-голямото богатство
Живял някога беден момък, който
все се оплаквал от сиромашията си.
Един ден седял на прага на колибата и
окайвал сам себе си:
– Ах, докога ще се мъча все така?
Дали да се обеся, или да се удавя?
В това време четирима яки роби
минали покрай него. Те носели на носилка един богаташ. Той бил вече
толкова стар и недъгав, че можел да
се движи само с носилка. Чул старецът въздишките и жалбите на момъка и заповядал на робите да
спрат. Попитал:
– Защо въздишаш така тъжно,
млади момко?
– Ех, господарю, как да не тъжа,
като съм сетен сиромах. Какво не
бих дал да стана и аз богат като

Турска народна приказка

окайвам – оплаквам
недъгав – слаб, болнав
сарай – голяма и богата къща
,
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Кое е най-голямото богатство?
Защо?

6. Описват стареца. Подкрепят твърденията си
с прочит на текста.
7. Предлагат заглавие на откъса.
8. Прочит на разговора между стареца и момъ
ка. Какво предлага старецът на момъка? Четат
от текста.
9. Работа в тетрадката – упражнение 1.
10. Продължават да разговарят и разсъждават
върху разговора между двамата.
11. Работа в тетрадката – упражнение 2.
12. Четат думите на стареца към момъка накрая.
Какво иска да каже старецът? Обясняват и под
крепят твърдението си с текста.
13. Работа в тетрадката – упражнение 3.
14. Озаглавяват епизода.
15. Цялостен изразителен прочит.
16. Работа в тетрадката – упражнение 4.
Заключителна част
1. Преценка на работата в часа.
2. Да нарисуват подходяща илюстрация към
текста и да намерят други пословици.
3. В хода на урока учителят може да използва и
електронния продукт към учебника.

ТЕМА: Най-голямото богатство –
турска народна приказка
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Осмисляне на съдържанието на
приказката. Усъвършенстване на четивната тех
ника. Усъвършенстване на уменията за четене по
роли.
Ход на урока
Подготвителна част
Разглеждат се рисунките на учениците от
домашната работа. Четат от текста подходящите
изречения за всяка илюстрация.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Цялостен прочит за припомняне на съдържа
нието на произведението. И отговарят на въпроса
Какъв е момъкът? Четат от текста.

УПРАЖНЕНИЕ

■ С кой герой се запознаваш в на-

■ Прочети какъв е момъкът.

чалото на приказката?

■ Прочети изреченията, които се

● робите
● стареца
● бедния момък

отнасят за началото на срещата между момъка и стареца.

■ Прочетете диалога между стареца и момъка.

■ Какво предлага старецът на момъка?

,

Съгласил ли се е момъкът с предложението на стареца? Защо?

3. Учениците разказват за началото на среща
та между стареца и момъка. Подкрепят с четене.
Четат диалога между стареца и момъка. Защо
старецът прави това предложение на момъка?
4. Разглеждат се илюстрациите вляво. Отговаря
се на въпросите. Съгласил ли се е момъкът с предложението на стареца? Защо? Как разбирате
думите на стареца в края на приказката?
5. Разглеждат се двете илюстрации в дясното
поле. Отговарят на двата въпроса: С кой герой се
запознаваш в началото на приказката? Вярно ли
е, че: Момъкът е...; Старецът е...?
6. Цялостен изразителен прочит.
7. Четат пословиците, които са намерили.
8. Четене по роли.
Заключителна част
1. Учителят обобщава работата за часа и прави
оценка.

Най-голямото богатство
(Турска народна приказка)

Най-голямото б*огатств*о
1 Кои думи се отнасят за стареца и кои – за момъка? Свържи.
стар

беден

здрав

мъдър

болен

млад

2 Свържи думите, които са близки по значение.

■ Как разбираш думите на стареца
в края на приказката?

сетен

оплаквам

барем

поне

окайвам

последен

3 Защо момъкът не продал нищо на стареца?

■ Вярно ли е, че:
Момъкът е:
● богат
● кесията му винаги е празна
● ръцете му са празни
,

4 Подреди думите, за да получиш пословица. Напиши я.

● богатство

● най-голямото

●е

● здравето

Старецът е:
● богаташ
● млад и красив
● стар и недъгав

Открий подходящи за приказката пословици.

■ Прочетете приказката по роли.
41
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ТЕМА: Приказка за рибаря и
рибката – Александър С. Пушкин
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Знания за приказка в стихот
ворна форма. Четене с разбиране за осмисляне на
подтекста на творбата. Усет към ритмиката в сти
хотворната реч.
Ход на урока
Подготвителна част
1. Знания за автора и за произведението.
2. Портрет на А. С. Пушкин.
Основна част
1. Обявяване на темата. Записване на заглави
ето.
2. Изразително изпълнение на приказката. Как
се е отблагодарила златната рибка на дядото?
Как завършва приказката?
3. Разглеждане на приказката по логически
завършени части. Прочети и отговори на въпроси
те. Къде живели бабата и дядото? Какво станало, когато дядото уловил рибката?

Приказка за рибаря и рибката
Живял дядо със своята баба
край брега на морето синьо:
живеели в стара колиба
вече трийсет и три години.
Дядото риба ловял със мрежа,
бабата вњлна предяла.
Веднъж той мрежата хвърлил в морето:
изтеглил с мрежата само тиня.
Втори път мрежата хвърлил навътре,
изтеглил с мрежата морски тревици.
Трети път хвърлил мрежата дядо,
изтеглил с мрежата едничка рибка,
не каква да е рибка – златна.
Замятала се златната рибка,
замолила се с глас човешки:
„Пусни ме, дядо, пак във морето!
Щедра награда ще имаш от мене,
откуп ще дам, какъвто поискаш.“
Смаял се дядо, подплашил се:
рибар бил трийсет и три години,
пръв път чувал, че риба говори.
Пуснал той златната рибка
и така от сърце є рекъл:
„Бог те пазил, златна рибке!
Не ми трябва твоят откуп:
връщай се в морето синьо,
плувай си там на воля.“
Отишъл си дядо при бабата,
разправил туй чудо невиждано...
***
Почнала баба да му се кара:
„Ех, че си глупаво старче!
Трябваше откуп да вземеш!
Да беше искал поне корито,
нашето съвсем е прогнило.“

Върнал се дядото пак край морето,
(силно морето било размътено).
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката, попитала:
Дядото с нисък поклон є отвръща:
„Ох, смили се, рибке, господарке,
още по-люто ме хока бабата,
просто вече мира ми не дава,
къща иска свадливата баба.“
Отговаря му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, хайде сбогом,
тъй да бъде: ще си има къща.“
Върнал се дядо при свойта колиба,
от колибата и следа няма;
вижда дядо спретната къщурка
с тухлен комин и белосана,
с дъбови врати дялани.

прислужват є разни боляри, дворяни,
скъпи задморски вина є наливат,
похапва си бабата медени курабийки;
наоколо стражи стоят страховити,
на рамо държат остри топори.
Като зърнал туй дядо – подплашил се!
Доземи на баба се поклонил,
рекъл є: „Добър ден, страшна царице,
май си насити сега душицата?“
Хич не го и погледнала баба,
смигнала само да го изпъдят.
Скокнали болярите и дворяните,
с юмруци погнали дядото,
на вратата стражите го пресрещнали,
едва с топорите си не го съсекли.
А пък народът му се присмивал:
„Тъй ти се пада, стари глупако!
От днес да си имаш добра поука:
не отивай, дето не ти е мястото!“

Ни да стъпиш, ни да продумаш умееш,
в цялото царство за смях ще станеш.“
Разлютила се бабата още повече,
лепнала на мъжа си плесница.
„Как смееш, селяко, да се противиш?
Върви край морето, ти казвам,
инак насила ще те отпратя.“
Отишъл дядо пак край морето,
(потъмняло морето синьо).
Почнал да вика златната рибка.
Доплувала рибката, попитала:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?“
Дядото с нисък поклон є отвръща:
„Ох, смили се, рибке, господарке,
пак ме хока мойта баба –
иска да стане волна царица.“
Отговаря му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, хайде сбогом!
Добре! Ще стане баба царица!“

Не щеш ли, минала седмица, друга,
още повече бабата пощуряла.
Царедворци при дядо изпратила,
намерили дядото те, довели го.
Рекла баба на дядото:
„Върви да се кланяш на рибката.
Не ща да съм волна царица,
искам да бъда морска властелинка,
да живея в Океан море,
да ми слугува златната рибка,
да я пращам, където поискам.“

Върнал се дядо при бабата.
Що да види! Царски палати.
Гледа в палатите своята баба,
седи на трапезата също царица,

Не посмял дядо да се противи,
не дръзнал дума напряко да каже.
Отишъл той край морето синьо,
гледа, в морето черна буря:
отвред се издуват вълни сърдити,
брега връхлитат и вият ли, вият.
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката, попитала:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?“
Дядото с нисък поклон є отвръща:
„Ох, смили се, рибке, господарке!
Що да сторя с проклетата баба?
Вече не иска да бъде царица,
иска да стане морска властелинка:

***
Не щеш ли, минала седмица, друга,
още повече бабата пощуряла;
пак изпратила дядо при рибката:
„Върви се кланяй на рибката.
Искам да стана волна царица.“
Подплашил се дядо, примолил се:
„Ти какво, бабо, щура ли си?

Върнал се дядо пак край морето,
гледа – морето се леко вълнува.
Почнал да вика той златната рибка,
доплувала рибката и го пита:
„Кажи, дядо, какво ще поискаш?“
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Дядото с нисък поклон є отвръща:
„Ох, смили се, рибке, господарке,
кара ми се мойта баба,
просто мира ми не дава:
прати ме да искам ново корито,
нашето било съвсем прогнило.“
Отвърнала му златната рибка:
„Не тъгувай, дядо, хайде сбогом,
ще има бабата ново корито.“
Върнал се дядото вкъщи,
гледа – бабата с ново корито.
Още по-люто викнала бабата:
„Ех, че си глупаво старче!
Само корито можа да измолиш!
Много ли полза има от него?
Я върви, глупчо, при рибката,
кланяй се, къща поискай!“

4. Изпълнение на упражнение 1 от учебната
тетрадка на с. 54.
5. Прочети втората част. Разкажи какво поискала бабата. Намери думата, с която дядото
нарекъл бабата.
6. Четене на следващата част. Обясни какви са
желанията на бабата. Докъде стига в исканията си?
7. Думите от с. 50 се обясняват по време на ана
лиза.
8. Работа във връзка с въпросите в учебника от
с. 50.
9. Работа в учебната тетрадка – отговор на
упражнения 4 и 5 на с. 54.
10. Цялостен прочит на приказката и връзка
с рубриката „Кой какъв е“. Подбор на думи за
характеризиране на героите – с. 50 от учебника.
Заключителна част
1. Преценка на участието в урока.
2. Домашна работа – учебна тетрадка, с. 54,
упражнения 2 и 3.
3. Може да се използва електронният продукт
към учебника
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ТЕМА: Приказка за рибаря и
рибката – Александър С. Пушкин
Вид на урока: за упражнение
Цел на урока: Затвърдяване на знанията за
приказка в стихотворна форма. Четене по роли
Ход на урока
Подготвителна част
Коментиране на домашната работа. Припомня
не на формата на приказката.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Четене и разказване на текста с обясняване
на думите и отговор на въпросите от с. 51 в читан
ката.

3. Проследява се текстът и се обосновават отго
ворите.
4. Оценява се постъпката на бабата. Описват
как биха я нарисували.
5. Характеризират се качествата на дядото.
6. Коментира се заглавието на приказката.
7. Правят се изводи и се търсят подходящи
пословици.
8. Четене по роли. Преценка на изразителното
четене.
Заключителна част
1. Преценка на участието в урока.
2. Домашна работа. Илюстрация на любим
герой или момент от приказката.

Приказка за рибаря и рибката
(Александър С. Пушкин)

УПРАЖНЕНИЕ
■ Кои моменти от приказката са нарисувани?

Приказка за риб*аря и рибката

Прочети изреченията.

1 Препиши думите на рибката, след като рибарят я уловил.

2 Допиши изреченията.

● Стаhцът изпълняв*а nланията на
б*аб*ата, защото w ________________.
● Б*аб*ата губи в*сичко, защото w ____________.
3 Напиши думата, с която дядото описва бабата.

4 Защо бабата царица не е приела дядото в двореца?

■ Каква е първата молба на стареца?

■ Кое желание е разлютило златната
рибка? Защо?
Прочети.

■ Защо той се връща при рибката няколко пъти?

■ Заслужено ли е нака-

■ Каква е постъпката

зана бабата?

на бабата?

,

● добра
● глупава
● правилна

✓

Защото е беден.
Защото не е изпълнил желанието є.
Защото се страхува от него.

5 Препиши от учебника пословицата, която се
отнася за приказката.

Защо авторът е
озаглавил така приказката?

■ Прочетете текста
по роли.
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ТЕМА: На Кирил и Методий –
Асен Разцветников
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Създаване на подходящо нас
троение в прослава на делото на двамата братя.
Коментиране на изразните средства, с помощта на
които са обрисувани образите на братята, и въз
хваляване на делото им.
Ход на урока
Подготвителна част
Беседа за двамата братя. Портрет на братята.
Песен за Кирил и Методий.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Изразително изпълнение на стихотворение
то. Как са наречени братята? По какъв начин се
изразява почит към делото на Кирил и Методий?
3. Четене на стихотворението на части. Първи
куплет. Защо са наречени учители? А творци? Как
още ги назовава авторът? Защо? Как изразяваме
възторга си от тях? Какви чувства се изразяват
чрез повторенията. Защо цветята са безчет?

4. Прочит на следващите два куплета. С какви
думи са назовани братята? Обясняват се думите
„чутни“ и „безбродна“. Съчетанието „безбродна
тъмнина“ се разяснява. Как разбирате изразите
„запалихте лъчи“ и „дадохте очи“? Какъв е брат
ският зов и какво е „благослов“?
5. Четене на последния куплет. С коя дума
може да се назове тържественото звучене „сла
ва, вечна слава“? Кои други изрази възхваляват
делото на братята?
6. Изразителен прочит.
7. Работа в учебната тетрадка – с. 56, упражне
ния 1 и 2.
8. Четене на „Похвално слово за буквите“ от
Атанас Стоянов. Обяснява се строежът на текста
съобразно реда на буквите в азбуката.
Заключителна част
1. Преценка на дейността в урока.
2. Домашна работа – учебна тетрадка, с. 56,
упражнение 3 и наизустяване на стихотворението.
3. Може да се използва електронният вариант
към учебника.

На Кирил и Методий (Асен Разцветников)

На Кирил и Методий

,

Открий повторенията, които
използва поетът в първия, третия и четвъртия куплет. Какви
чувства изразява с тях?

,

Чутни Солун ви роди,
вие бяхте две звезди,
а над нашата страна
бе безбродна тъмнина.

С какво сравнява авторът двамата братя във втория куплет?
Защо?

,

Вий запалихте лъчи,
вий ни дадохте очи,
пратихте ни братски зов,
пратихте ни благослов.

Повторението на коя дума в последния куплет придава тържествено звучене на цялото стихотворение?

■ Докажи с изразително четене,

О, учители-творци,
смели вїйни и светци,
ний с цветя, цветя безчет
китим образа ви свет.

че и двата текста възхваляват
безсмъртното дело на светите
братя Кирил и Методий.

Слава, слава пеем днес,
вечна слава вам и чест,
ние вием днес венци
вам, о, вїйни и светци!

На Кирил и Nто*дий
1 Препиши куплета, който звучи най-тържествено.

✓

цветя

Асен Разцветников

Похвално слово за буквите
Честит рожден ден, мое родно А,
Бе...
Човек те нашепва и не може да се
наслади на твоята първомелодия:
А – като аз, Д – като добро, З – като земля, Л – като люде, М – като
мислете, С – като слово, Т – като
твърдо... Аз, човекът, съм Добър,
живея на Земята заедно с другите
Люде, Мисля за живота, славя го
в Слово и го отстоявам Твърдо...
Честит рожден ден, мое
родно всеславянско и първобългарско Аз, Буки, Веди...

2 Свържи думите в словосъчетания, използвани
от поета в стихотворението.
слава

две

зов

безбродна

звезди

братски

тъмнина

вечна

безчет

3 Опитай се и ти да напишеш похвално слово за
великото дело на светите братя Кирил и Методий.
А – като аз
Б – като
българско
В – като
велико
Г – като горд
Д – като дете
..........................
С – като слава

По Анастас Стоянов
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ТЕМА: Най-добрите игри –
Михаил Берберов
Вид на урока: за нови знания
Цел на урока: Урок за възприемане на стихот
ворение и осмисляне на съдържанието му. Съпре
живяване на чувствата и настроението в творбата.
Ход на урока
Подготвителна част
Песен за лятото или за летните игри.
Детски рисунки или илюстрации за темата.
Основна част
1. Обявяване на темата.
2. Записване на заглавието и името на автора в
тетрадката.
3. Цялостен прочит от учителя и отговор на
въпроса За кого се говори в стихотворението?
4. Четене на първия куплет. Защо горещото
лято донася най-добрите игри на децата?

5. Работа в тетрадката – упражнение 1.
6. Четат втория и третия куплет – Какво ще
правят децата през лятото?
7. Работа в тетрадката – упражнения 2.
8. Колко пъти поетът е повторил думата
деца? Защо?
9. Прочит на последния куплет. Какво става
вечерта? Децата с помощта на учителя обясняват
защо авторът използва думи с преносно значение,
повторение и как внушава настроението. Къде ще
заспят? Какво ще сънуват?
10. Какво ще сънуват учениците от класа?
11. Цялостен прочит на стихотворението. Как
во е настроението? Какво е изразено чрез стихотворението?
12. Работа в тетрадката – упражнение 3.
Заключителна част
1. Учителят обобщава работата за часа и прави
оценка.

Най-добрите игри (Михаил Берберов)

Най-добрите игри
Има много игри,
на които играят децата.
Най-добрите игри
им донася горещото лято.

и със свойте мечти
до незнайни страни ще доплуват.
И в съня си звезди
цяла нощ, цяла нощ ще сънуват.

Ако има река –
ще се гмуркат в нея децата.
Ако има лъкђ –
цял ден топка ще ритат децата.

Най-до*бриe игри
1 Препиши изречението, от което разбираш кога
са най-добрите игри.

Михаил Берберов

лъкђ – място край река

Ако има море –
цял ден с лодки ще плуват децата.
Планина ли? Добре –
върхове ще изкачват децата.

■ Колко пъти поетът е повторил

2 Напиши глаголите, които показват какво правят децата през лятото.

думата децата? Защо?

■ Защо горещото лято донася найдобрите игри на децата?

А когато денят
зад балканите сини се скрие,
няма в миг да заспят,
а във топлия мрак ще се свият

■ Кои са вашите любими летни
игри?

3 Нарисувай картина за твоите любими летни
игри.

58

58

113

Приложение № 5

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА ІV КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет български език и литература
в IV клас има комплексен характер, който се изразява в изучаване в единство и чрез вътрешнопред
метни връзки между български език и литература.
В IV клас завършва етапът на емпиричното изучаване на езиковите норми и се поставят основите
на системното изучаване на езика и на литературата в прогимназиалния образователен етап. В
резултат на обучението в края на четвърти клас от
ученика се очаква да притежава езикови и литературни компетентности, които са в основата на
функционалната грамотност и са необходими
за по-нататъшното обучение и учене през целия
живот.
Учебната програма за IV клас реализира основни цели на обучението по български език и литература, свързани с:
– усъвършенстване на уменията на учениците
да говорят и пишат книжовно, да четат и слушат с
разбиране, да общуват резултатно;
– задълбочаване на знанията за строежа на
езика и езиковите и речевите единици, за някои
правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми;
– усъвършенстване на уменията за четене, възприемане и интерпретация на кратки по обем и
достъпни като съдържание значими произведения
от българската и световната класика в литературата и фолклора за деца;
– обогатяване на знания, умения и отношения,
свързани с нравствени и естетически ценности;
усъвършенстване на комуникативно-речевите
умения за създаване на собствен текст;
– развитие на личностните качества, познавателните интереси и творческите способности на
четвъртокласниците.
Учебното съдържание, определено с учебната
програма за IV клас, включва знания от различни
дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография, като поставя
акцент върху звуковете (твърди и меки съгласни
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звукове и фонетичните им промени в потока на
речта, особеностите на правописа и правоговора
на гласните и съгласните звукове в различни фонетични позиции), частите на речта (числително
име, определителен член, степенуване на прилагателно име, време на глагола – сегашно, минало
и бъдеще), видовете изречения по състав (просто
и сложно), частите на простото изречение (подлог,
сказуемо), редактирането. Знанията за литературата се отнасят до: определени жанрови проявления от литературата и фолклора за деца (легенда),
някои фигури на речта (олицетворение), видове
текст (диалог, монолог), автор на литературно
произведение. Продължава усъвършенстването на
читателската, литературната и езиковата култура,
както и на уменията за учене.
Съществена особеност на учебната програма
е структурираният контекст, който предполага
методическа свобода при подбора на методи и
средства за постигане на очакваните резултати.
Определени са тематични кръгове (България, българският народ и българският език, приятелството,
знанието, културното многообразие и нравствените добродетели), чрез които се ориентира изборът
на произведения за постигане на целите на литературното обучение. Формирането на знания, умения и отношения се осъществява на емпирико-описателно равнище с опора на сетивния опит и с
приоритет на практически значимото знание.
Реализацията на учебната програма по български език и литература за ІV клас в седмичното разписание се постига по следния начин:
– езиково обучение – 3,5 часа, от тях 1,5 часа за
създаване на текстове;
– литературно обучение – 3,5 часа, от тях 0,5 за
извънкласно четене.
Прилагането на програмата в конкретна образователна среда предполага търсене на гъвкави
функционални решения за преподаване, учене,
оценяване, съобразени с образователните потребности на учениците.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на компетентност

Знания, умения и отношения

Езикови компетентности

• Разбира връзката между книжовен изговор и правопис на звуковете.
• Познава отношенията между звуковете като градивни единици на думата.
• Образува сложни думи.
• Разпознава числителни имена като части на речта – бройни и редни.
• Определя време на глагола (сегашно, бъдеще, минало).
• Употребява правилно частите на речта.
• Прави справка в тълковен речник за значението на определена дума.
• Разпознава в речта думи с противоположно значение (антоними).
• Разпознава подлога и сказуемото като части на изречение.
• Разграничава простите изречения в състава на сложното по броя на сказуемите.
• Разграничава съюзно и безсъюзно свързване на прости изречения в сложно.

Комуникативно-речеви
компетентности

• Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
• Преразказва в устна форма сбито съдържанието на чужд художествен/нехудожествен повествователен текст.
• Съчинява текст: в отговор на въпрос по съдържанието на изучавано литературно или фолклорно произведение; по аналогия, по картина от художник.
• Редактира свой и чужд текст.
• Извлича информация за езикови и литературни факти от различни текстове.

Литературни
компетентности

• Открива диалог и монолог в художествен текст.
• Познава легендата като фолклорен и литературен вид.
• Открива взаимовръзката между епизодите в развитието на действието в изучавано произведение.
• Свързва постъпките на героите с мотивите за поведениео им.
• Открива посланието на текста.
• Аргументира отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на художествен и нехудожествен текст.
• Открива олицетворение в художествен текст.
• Познава съдържанието на значими произведения на класиката и съвременната литература за деца и на фолклора, включени в учебното съдържание.
• Изгражда си представа за автора чрез негови значими произведения.
• Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди, картини.

Социокултурни компетентности

• Открива белези на културната различност в изучавани литературни произведения.
• Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална опора във връзка
с изучавано литературно или фолклорно произведение.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

• Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
• Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
• Изговаря книжовно меки съгласни.
• Изговаря книжовно думите без ударение.
• Пише отделно думите без свое ударение (кратки местоименни форми,
частици, предлози, съюзи).

твърди съгласни звукове
меки съгласни
звукове

Езиково обучение
Изговор и правопис на звукове
и думи в българския език

Словообразуване • Познава сложните думи като образувани от два корена.
• Образува сложни думи по различни начини.
• Използва правилно сложни думи в речта си.
• Пише правилно сложни думи.

сложна дума

Думи с противоположно значение

• Познава антонимите като думи с противоположно значение.
• Определя значението на антонимите в езиковия контекст.
• Разпознава антонимни отношения между думи.
• Разграничава синоними от антоними.
• Употребява уместно в речта си антоними.
• Прави справка за речниковото значение на думи в тълковен речник
(включително и електронен).

антоними

Изреченията по
състав

• Разпознава подлога като главна част на изречението.
• Разпознава сказуемото като основа на изречението.
• Познава простото изречение като вид изречение по състав.
• Разграничава просто от сложно изречение.
• Ориентира се за простото изречение в състава на сложно по броя на
сказуемите.
• Преобразува простите изречения в сложни и обратно.
• Отделя със запетая простите изречения в състава на сложното изречение.
• Използва различни словоредни варианти в зависимост от целта на
изказването.

подлог
сказуемо
просто изречение
сложно изречение

Части на речта

• Разпознава пълен и кратък член на съществителното име от м.р. ед.ч. чрез определителен
проверка с личното местоимение той.
член
• Разграничава правилно глаголите в първо, второ и трето лице, единствено и множествено число.
• Прави разлика между изговора и правописа на окончанията -а, -ат,
-я, -ят на глаголите за сегашно време.
• Определя сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
• Употребява правилно формите на глаголите с окончание -а, -я или -м
в първо лице единствено число.
• Открива примери за съвместната употреба на различните глаголни
времена – сегашно, минало, бъдеще.
• Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
• Познава числителното име като част на речта.
• Разпознава видовете числителни имена – бройни и редни.
• Пише правилно числителните имена.
• Употребява правилно частите на речта.
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Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Текст и общуване • Прави изказване по зададена тема, като се ориентира в комуникатив- съчинение по
но-речевата ситуация.
аналогия
• Прави устен преразказ на текст, като предава накратко и последоваредактиране
телно съдържанието му.
• Разказва устно по картина от художник.
• Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен или нехудожествен текст, като посочва аргументи от текста.
• Съчинява текст по аналогия и по словесна опора (две думи).
• Разпознава графически пряка от непряка реч.
• Преобразува пряка в непряка реч.
• Прилага различни начини за поправка (редактиране) на текст – чрез
заместване, добавяне, съкращаване, разместване.
• Употребява правилно букви и цифри при писане на кратки електронни съобщения и писма.
Литературно обучение
Литературни и
фолклорни
текстове

• Разпознава диалог и монолог в художествен текст.
• Открива връзките между мотивите и действията на героите.
• Разпознава легендата като жанр.

епитет
сравнение
пословица

Особености на
художествения
текст

• Открива взаимовръзката между епизодите в развитието на действието в изучавано произведение.
• Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
• Познава съдържанието на значими произведения на класиката и съв
ременната литература за деца и на фолклора, посветени на България,
българския народ и българския език, приятелството, знанието.
• Сравнява случки и герои в литературни и/или фолклорни произведения.
• Открива олицетворение в художествен текст.

автор
олицетворение

Културна осъзна- • Познава произведения от детската литература, свързана с културното
тост
многообразие и нравствените добродетели на българския народ.
• Рецитира стихотворения от български автори (например „Обичам
те, Родино“ на Елисавета Багряна, „Моята учителка“ на Леда Милева,
„Майка ми“ на Иван Вазов).
• Открива основни белези на националната си идентичност в самостоятелно прочетени художествени произведения.
• Изразява предпочитания към автори и заглавия на литературни и
фолклорни произведения на различни култури.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на учебния предмет в IV клас – 238.
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания
За затвърдяване на новите знания и за обобщение
Извънкласно четене
За диагностика на входното и на изходното ниво

45%
45%
7%
3%
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
В IV клас оценяването се извършва текущо и в
края на учебната година. В началото на учебната
година се организира тестово изпитване за установяване на входното равнище на езиковите и на
литературните компетентности, а в края на учебната година се провежда и външно оценяване за
установяване на резултатите от обучението.

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. В резултат
на текущите проверки на знанията и уменията на
учениците се поставят оценки с количествен и
качествен показател.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Обучението по български език и литература в IV клас допринася за формиране на съвременните ключови компетентности чрез комплекс от дейности.
Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в областта – съставяне на прости и сложни изречения по схеми;
на българския език
– разграничаване на сложно от просто изречение чрез посочване на глаголите
в тях;
– участие в дидактически игри за откриване мекостта на съгласните с буквите
ю, я след съгласен звук и с буквата ь в съчетание с о;
– прилагане на начини за проверка на правописа на думи с -ър-, -ръ-; -ъл-, -лъ-;
-стн-, -здн-, -ств-;
– откриване на числителни имена в различни по вид и жанр текстове;
– търсене на думи в тълковен речник, включително и в електронен вид;
– съпоставяне на думи и изрази с противоположно значение;
– свързване на простите изречения в състава на сложното безсъюзно или чрез
съюзни връзки и, но, че и др.;
– изпълняване на упражнения за съвместна употреба на глаголни времена (сегашно, минало и бъдеще);
– използване на езикови и неезикови средства в комуникативна ситуация;
– задаване на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение;
– рецитиране на стихотворение по избор;
– коментаране на въпроси, свързани със съдържанието на художествения текст.
Умения за общуване на
чужди езици

– съпоставяне на български и чужди думи и изрази;
– прилагане на знанията за части на речта от български език в обучението по
чужд език.

Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки
и на технологиите

– разграничаване на единствено и множествено число на имената и глаголите;
– съпоставяне на числително бройно и числително редно име;
– извличане на информация от езикови и неезикови текстове от детски енцик
лопедии, от учебници и др.

Дигитална компетентност

– използване на тълковен електронен речник;
– използване на електронни средства за комуникация при създаването на есемес, поздравителни картички, писма;
– участие в екипна дейност за изготвяне на презентации, свързани с изучавани
произведения;
– прилагане на правилата за речева учтивост в интернет общуването.
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Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Умения за учене

– посочване на варианти за заглавие на текста съобразно темата;
– използване на различни стратегии за извличане на информация от художествен и научнопопулярен текст;
– преразказване на легенда;
– посочване на примери за олицетворение в художествен текст;
– правене на съпоставка на художествен и нехудожествен текст, на диалог и
монолог;
– извършване на съпоставка на две или повече литературни и/или фолклорни
произведения;
– отговаряне писмено на въпрос;
– изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в литературно
и фолклорно произведение;
– четене на откъси от литературни и фолклорни произведения;
– откриване на мотивите за поведение на героите в литературно и фолклорно
произведение;
– разкриване на последователността и връзката на епизодите в изучаваното
или прочетеното самостоятелно литературно или фолклорно произведение.

Социални и граждански
компетентности

– участие в общуването с различни комуникативни роли;
– участие в обсъждане на текстове – преразкази, съчинения;
– мотивирано изказване за чужд ученически текст.

Инициативност и предпри- – участие в извънкласна работа по проекти;
емчивост
– самостоятелен избор на литературни произведения от даден автор;
– изразяване на предпочитания към автори и заглавия на литературни произведения;
– предлагане на идеи за представяне на книга.
Културна компетентност и – изготвяне и оформяне на изложби, училищен вестник;
умения за изразяване чрез – сценично представяне на изучавани произведения;
творчество
– представяне на лично творчество.
Умения за подкрепа на
– съчиняване на текстове на екологични теми по предложена словесна опора
устойчивото развитие и за или картина;
здравословен начин на жи- – създаване на кратки текстове, свързани със здравословния начин на живот.
вот и спорт

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на междупредметни връзки.
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Вече знам от 3. клас

Правя устно изказване по тема

Твърди и меки съглас- • Разграничава твърди и меки съгласни звукове.
ни звукове. Изговор и • Познава начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
правопис
• Изговаря книжовно меки съгласни.

3.

4.

5.

• Прави изказване по зададена тема, като се ориентира в комуникативно-речевата ситуация.

• Входяща диагностика.

Какво научих в 3.
клас (Видове изречения. Текст. Тема и
заглавие)

• Определя изречението, с което се изразяват чувства, като възклицателно.
• Разпознава подбудителните изречения за заповед, молба, съвет, забрана. Разграничава подбудително от възклицателно изречение.
• Преобразува подбудителни и възклицателни изречения.
• Оформя пунктуационно правилно края на подбудителни и възклицателни изречения.
• Употребява видове изречения в съответствие с комуникативната ситуация.
• Определя темата на текста.
• Пише съчинение по зададената тема, като се придържа към нея.

• Разграничава ударена от неударена сричка.
• Пише правилно буквите на гласните звукове със и без ударение и в крайна сричка на думата.
• Прилага начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и на съгласни звукове в
средата на думата.
• Прави разлика между изговор и правопис на неударена гласна.
• Пише правилно беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата.
• Открива несъответствия между изговор и правопис на гласни и съгласни.
• Разграничава корена като най-важна значеща част на думата.
• Разграничава представката като словообразуваща част на думата.
• Разпознава сродни думи по общия им корен.
• Открива правописни особености на сродни думи.
• Пише правилно думи с представки.
• Прави правописна проверка чрез сродни думи.

Компетентности като очаквани резултати

2.

Учебна
Тема
седмица
1.
Какво научих в 3.
клас
(Изговор и правопис
на гласни и съгласни звукове. Строеж
на думата. Части на
речта)

34 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ ПО 1 ЧАС СЕДМИЧНО

твърди съгласни звукове
меки съгласни
звукове

Нови понятия

ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ИЗБИРАЕМИ ЧАСОВЕ, СВЪРЗАНИ С
РАЗШИРЕНАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА ПО БЕЛ ЗА 4. КЛАС
(НАРЕДБА № 5 НА МОН, ЧЛ. 8, АЛ. 3 ОТ 30.11.2015 Г. )

Приложение № 6

121

антоними
Употреба на антоними • Употребява уместно в речта си антоними.
• Определя значението на антонимите в езиковия контекст.
• Прави справка за речниковото значение на думи в тълковен речник (включително и електронен).

12.

Подлог – главна част
на изречението
Сказуемо – главна
част на изречението

14.

15.

Редактиране на текст

13.

подлог
сказуемо

• Разпознава сказуемото като главна част на изречението.

легенда

редактиране

• Разпознава подлога като главна част на изречението.

• Прилага различни начини за поправка (редактиране) на текст – чрез заместване, добавяне, сък
ращаване, разместване.
• Редактира свой и чужд текст.
• Познава легендата като фолклорен и литературен вид.

антоними

• Познава антонимите като думи с противоположно значение.
• Разпознава антонимни отношения между думи.
• Разграничава синоними от антоними.

Антоними. Разграничаване на антоними и
синоними

11.

сложна дума

• Познава сложните думи като образувани от два корена.
• Образува сложни думи по различни начини.
• Използва правилно сложни думи в речта си.
• Пише правилно сложни думи

Правопис и употреба
на сложните думи

10.

монолог

• Разказва устно по картина от художник.
• Разпознава монолог в художествен текст.

Устно съчиняване на
разказ по картина

9.

8.

Изговор и правопис
на кратките думи без
ударение
Сложни думи. Образуване

сложна дума

олицетворение

• Разбира връзката между темата и заглавието на текста.
• Преразказва в устна форма сбито съдържанието на чужд художествен/нехудожествен повествователен текст.
• Прави устен преразказ на текст, като предава накратко и последователно съдържанието му.
• Открива олицетворение в художествен текст.
• Изговаря книжовно думите без ударение.
• Пише отделно думите без свое ударение (кратки местоименни форми, частици, предлози, съюзи).
• Познава сложните думи като образувани от два корена.
• Образува сложни думи по различни начини.
• Използва правилно сложни думи в речта си.
• Пише правилно сложни думи.

Нови понятия

Компетентности като очаквани резултати

7.

Учебна
Тема
седмица
6.
Устен сбит преразказ
на художествен текст
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24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

Компетентности като очаквани резултати

• Аргументира отговора си на въпрос, свързан със съдържанието на художествен и нехудожествен
текст.
• Открива посланието на текста.
• Аргументира отговора си на въпрос.
• Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди, картини.
• Съставя писмен текст с помощта на словесна опора във връзка с изучавано литературно или
фолклорно произведение.
• Отговаря писмено на поставен въпрос към художествен или нехудожествен текст, като посочва
аргументи от текста.
Видове изречения.
• Познава простото изречение.
Разграничаване. Пре- • Разграничава просто от сложно изречение.
образуване
• Ориентира се за простите изречения в състава на сложно по броя на сказуемите.
• Преобразува простите изречения в сложни и обратно.
Употреба на запетая в • Отделя със запетая простите изречения в състава на сложното изречение.
сложното изречение
• Разграничава съюзно и безсъюзно свързване на прости изречения в сложно.
• Използва различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.
Писмено съчиняване • Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална опора във връзка с изучавано литена текст (описание)
ратурно или фолклорно произведение.
по аналогия
• Съчинява текст (описание) по аналогия.
Членуване на същест- • Разпознава пълен и кратък член на съществителното име от м.р. ед.ч. чрез проверка с личното
вителните имена от
местоимение той.
м.р. ед.ч.
Писмено съчиняване • Съчинява текст (приказка) по аналогия.
на текст (приказка) по • Разграничава автора на литературно произведение от неговия герой.
аналогия
• Изгражда си представа за автора чрез негови значими произведения.
• Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди, картини.
• Съставя писмен текст с помощта на словесна или визуална опора във връзка с изучавано литературно произведение.
Преобразуване на
• Открива диалог в художествен текст.
пряка в непряка реч
• Разпознава графически пряка от непряка реч.
• Преобразува пряка в непряка реч.
Устен сбит преразказ • Прави устен преразказ на текст, като предава накратко и последователно съдържанието му.
на нехудожествен
текст
Тълковен речник.
• Използва тълковен електронен речник.
Електронен вариант
• Търси думи в тълковен речник, включително и в електронен вид.
на речник
• Използва езикови и неезикови средства в комуникативна ситуация.

Учебна
Тема
седмица
16.
Писмен отговор на
въпрос по художествен текст

диалог

автор
съчинение по
аналогия

определителен
член

съчинение по
аналогия

просто изречение
сложно изречение

Нови понятия
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34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

• Пише правилно числителните имена.

• Познава числителното име като част на речта.
• Разпознава видовете числителни имена – бройни и редни.
• Открива числителни имена в различни по вид и жанр текстове.
• Съпоставя числително бройно и числително редно име.

Компетентности като очаквани резултати
числително
име числително бройно име
числително
редно име

Нови понятия

• Разграничава правилно глаголите в първо, второ и трето лице единствено и множествено число.
• Употребява правилно формите на глаголите с окончание -а, -я или -м в първо лице единствено
число.
Време на глагола – се- • Определя време на глагола (сегашно, бъдеще, минало).
време на глагашно време, минало • Прави разлика между изговора и правописа на окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите в сегола
време, бъдеще време гашно време.
Съвместна употреба
• Употребява правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
на глаголните вре• Открива примери за съвместната употреба.
мена
Правопис на думи с
• Прилага начини за проверка на правописа на думи с -ър- , -ръ-; -ъл-, -лъ-; -стн-, -здн-, -ств-.
-ър-, -ръ-, -ъл-, -лъ-.
Групи съгласни (-стн-,
-здн-, -ств-)
Електронно писмо
• Използва електронни средства за комуникация при създаването на есемес, поздравителни картички, писма.
Писмен преразказ на • Овладява умения за писмен преразказ на разказ.
разказ
• Определя ключови думи в текста като опора за възпроизвеждане на неговото съдържание.
• Спазва последователността на действието при преразказа.
• Подготвя създаването на писмен преразказ на разказ чрез различни продуктивни и репродуктивни дейности.
• Устно преразказва текст.
• Пише преразказа.
Обобщение
• Определя време на глагола (сегашно, бъдеще, минало).
• Разпознава подлога и сказуемото като части на изречението. Разграничава простите изречения
в състава на сложното по броя на сказуемите. Използва съюзно и безсъюзно свързване на прости
изречения в сложно.
• Разпознава числителни имена като части на речта – бройни и редни.
• Преобразува пряка в непряка реч.
Какво знам в края на • Изходяща диагностика.
4. клас

Правопис на числителните имена
Глагол

Учебна
Тема
седмица
25.
Числително име. Видове
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