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ПРЕДГОВОР
Книгата за учителя по български език за 5. клас
(по-нататък: Книгата) има предназначение да
подпомага работата на учителя при планиране
и осъществяване на уроците по български език в
петия клас на прогимназиалния етап на основната
училищна степен според концепцията на учебната
програма от 2015 г. (по-нататък: Програмата).
Основна задача на Книгата е да предлага информация за важни методически, лингвистични, педагогически, психологически и социокултурни факти
и закономерности. Те са предпоставка за разкриване на възможностите, които Учебникът по български език за 5. клас на Издателство Булвест 2000
(по-нататък: Учебника) осигурява за оптимално комуникативно, езиково и общокултурно развитие
на учениците. Условие са за пълноценно използване
на Учебника като средство за обогатяване знанията на обучаваните лица за българския език и за подобряване на възможностите им резултатно да
си служат с него при общуване.
Желанието на авторския колектив е чрез найважните теоретични сведения и много конкретни насоки за практическа работа в Книгата ясно и
достъпно да се представят сложните взаимоотношения между цели, учебно съдържание и дидактическа технология на обучението по български
език като първи език. Убедени сме, че така се създава възможност учителят безпроблемно да конструира резултатни варианти на уроци, които
всеки път да са качествени, т.е. успешни в зависимост от конкретните условия на образователния
процес – вид населено място, профил на училището, възрастови особености и езикова подготовка
на учениците, професионална квалификация и личен преподавателски стил на учителя и др.
Книгата включва две относително самостоятелни части.
В първата част се разглеждат важни общи проблеми на обучението по български език в 5. клас
и на учебника по български език, който е инструмент за неговото ефективно осъществяване. Коментира се концепцията на Програмата, прави
се преглед на функционалните и на структурните
особености на Учебника, подробно се представят
частите на учебния комплект – учебник, учебна
тетрадка, книга за учителя, електронен вариант
на Учебника, помагало за избираемите часове по
български език. В тази част на Книгата учителите
ще намерят и примерно годишно разпределение на
темите за учебни занятия по месеци и седмици,
ще се ориентират във вида на уроците според дидактическата и според методическата класифика-

ция, ще се запознаят с новите понятия и съответстващите им термини във всеки урок и др.
Специално внимание в първата част на Книгата се отделя на възможностите, които Учебникът предлага за функционална интерпретация на
постановките, заложени в Програмата. Такива са
например следните:
•• осигуряване на начини и средства за развиване
на функционалната грамотност на учениците
чрез извличане на информация от текстове
при четене с разбиране;
•• прилагане на информацията от текстовете
при решаване на житейски проблеми и задачи;
•• усъвършенстване на критическото мислене на
учениците чрез аналитично вглеждане в информацията от текстове;
•• развиване на социални умения у подрастващите посредством участие в съвместни дейности като работа в малки групи, осъществяване на изследователски проекти, изпълнение на
творчески задачи и др.
За да станат тези идеи реалност в учебния
процес, Книгата предлага алгоритми за четене и
анализ на включените в Учебника цялостни текстове, чиито автори са както известни български писатели, така и чуждестранни творци със
световна слава. Чрез текстовете подрастващите ще научат интересни факти, ще се срещнат
със запомнящи се герои, ще станат свидетели на
занимателни случки и истории. От особена важност е също така, че когато четат и анализират
текстовете, учениците ще обогатяват знанията си за човека и природата, ще изразяват собствено мнение по различни въпроси, ще се учат
да използват информацията при решаване на задачи от всекидневието. Така текстовете ще се
превърнат в основа на всички учебни дейности
по време на образователния процес по български
език, но те могат също да служат и за извънкласно четене, да бъдат опора за усъвършенстване
техниката на четене при ученици, които все още
трудно се справят с това. Искреното пожелание
на авторския колектив към ученици и учители е
тези текстове да бъдат използвани така в часовете по български език, че в хода на работата
подрастващите да развиват и да усъвършенстват способностите си успешно да се справят с
предизвикателствата на съвременния свят.
В първата част на Книгата се прави методическа интерпретация на информацията, която
Учебникът предлага за средствата, закономерностите и правилата на езика, за упражненията за
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разпознаване, анализ, редактиране и създаване на
текстове, за тестовите задачи, схемите и таблиците за справка, за приложенията, в които има
допълнителни сведения, чието предназначение е
да улеснят работата на учители и петокласници.
Обосновава се мястото в учебното съдържание
на богатството от начини, по които българският език се използва в многообразието от ситуации на речевото общуване. Изтъква се ролята на
резултатното използване на българския език като
следствие от овладяването на информация: за
същността и строежа на текста, за думата като
част на речта и като част на изречението, за правописните и правоговорните особености на думата, за пунктуацията на изречението. Водеща тук
е идеята, че наученото с помощта на Учебника ще
допринесе подрастващите по-добре да си служат
със съвременния български книжовен език и да повишават културата на собственото си речево
поведение.
Първата част завършва с три документа –
Държавния образователен стандарт за прогимназиалния етап на средното училище, Учебната програма по български език и литература, компонент
български език, за V клас (общообразователна подготовка) и Примерното годишно разпределение
на темите по български език за 5. клас.
Втората част на Книгата включва подробни
методически разработки на предвидените урочни
занятия. Дават се конкретни насоки за организация и провеждане на работата в уроците за нови
знания, за начален и годишен преговор, за упражнение, за обобщение, за контрол, за проверка и оценка на знанията и уменията.

Всяка разработка осигурява информация за образователните цели, за възможните методически
варианти както на цялостната дейност, така и
на отделни нейни фрагменти, прави се коментар
на спецификата на учебното съдържание, като акцент се поставя върху новите понятия и начините за тяхното въвеждане и използване. Анализират се възможните конкретни звена, обобщават
се идеи за изпълнение на упражненията, коментират се задачите от раздела за проверка и оценка,
както и задачите, предлагани за домашна работа.
Особено внимание се отделя на упражненията, отбелязани със знак за повишена трудност, определени като изследователски или творчески задачи или
като работа по проект.
В края на втората част има библиография на
методическа и лингвистична литература, която,
при желание, учителите могат да използват за повишаване на собствената си професионална квалификация.
Авторският колектив се надява, че теоретичните сведения и насоките за конкретни практически дейности по време на занятията по български
език в 5. клас, които Книгата предлага, ще послужат на учителите безпроблемно и резултатно да
изпълняват професионалните си задължения, като
постигат оптимален баланс между съобразяване с
нормативните изисквания към организацията на
учебния процес по български език и творческа реализация на собствените си идеи и лични предпочитания.
Пожелаваме приятна и ползотворна работа!
Авторите
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ПЪРВА ЧАСТ

Учебникът в работата
на учителя
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1. Особености на обучението по български език в 5. клас
(общообразователна подготовка)
Обучението по български език в 5. клас на прогимназиалния етап на основната образователна
степен (общообразователна подготовка) осигурява обогатяване и задълбочаване на процесите,
които са предпоставка за формиране на предвидените социокултурни, езикови и комуникативни
компетентности на учениците. Идеята е чрез
овладяваните от петокласниците знания, умения
и отношения, свързани с общуването, текста и
езика, да се осигурява оптимално езиково и комуникативно развитие на подрастващите.
Съвременният образователен процес по български език в 5. клас притежава особености на комуникативно ориентирано обучение1. Негови по-важничерти са следните:
•• основни ядра в учебното съдържание стават
въпроси на общуването, а системата на езика
придобива инструментална стойност за изяс
няване спецификата на тези проблеми;
•• цел на обучението е развиването на комуникативна компетентност у учениците;
•• водещи средства на обучението са различни
видове анализ – смислов, текстолингвистичен, лингвистичен;
•• най-често използвани са учебни дейности,
които са свързани с решаване на практически
задачи;

•• център на ученето, на преподаването и на
оценяването става изказването като акт на
актуална, социално значима употреба на езика при комуникация.
Комуникативно ориентираното обучение по
български език в 5. клас се характеризира с комплекс
от образователни цели, които накратко могат да
бъдат представени по следния начин:
•• прагматични (функционални) цели – отнасящи
се до необходимостта петокласниците да
овладяват умения за пълноценно участие в речевото общуване;
•• когнитивни (познавателни) цели – свързани
с възможността петокласниците да овладяват познание за съвременния български книжовен езика и за неговите единици и закономерности;
•• аксиологични (възпитателни) цели – предполагащи изграждане на ценностна система у петокласниците като следствие от осмисляне
на ролята, която българският език играе за
развитието на личността и на обществото
като цяло.

2. Особености на учебната програма по български език за 5. клас
Програмата, която е базисен документ за цялостната организация и провеждане на обучението в 5. клас, е конструирана, така че да създава
условия за успешна реализация на обучението. Тя
включва:
•• уводна част с представяне на основния є замисъл;
•• фрагменти от Държавните образователни
стандарти за прогимназиалния етап, подбрани с оглед на учебно-възпитателния процес по
български език в 5. клас (вж. „Очаквани резултати от обучението в края на класа“);
•• теми от учебното съдържание в два кръга –
лингвистична парадигма и комуникативна парадигма (с операционализация на очакваните
резултати по теми и списък с новите понятия);

•• препоръчително процентно разпределение
на учебните часове за годината;
•• таблица със специфичните методи и форми за
оценяване на постиженията на учениците;
•• таблица с дейностите за придобиване на
ключови компетентности, както и междупредметни връзки.
Нов момент в Програмата е идеята връзките
между обучението по български език и другите
учебни дисциплини в 5. клас да се представят посредством типове дейности, чието осъществяване води до формиране на ключови компетентности. Те са наречени така, защото са предпоставка
учениците да се справят успешно с предизвикателствата на днешния ден, като постигат адекватност между своите собствени способности и
лични цели, от една страна, и целите на общес

1 Вж. по тези проблеми по-подробно монографията на А. Петров „Проблеми на комуникативно ориентираното обучение
по български език“, София, Издателство „Булвест 2000“, 2012 г.
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твото, от друга страна. За обучението по български език в 5. клас като релевантни за осъществяване на междупредметни връзки са определени
следните ключови компетентности:
•• умения за общуване на чужди езици;
•• дигитална компетентност;
•• умения за учене;
•• социални и граждански компетентности;
•• културна компетентност и умения за изразяване на творчество.
Програмата е съобразена с новата система
на видовете училищно образование по степени и
етапи, прагматизира схващането за училищната
подготовка като „знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в
следващ клас, етап и/или степен на образование и
свързани с постигане на целите на училищното образование.“2 Като съставна част от една цялостна
програма по български език за периода 1. – 12. клас
на СОУ Програмата съдейства да се обособи относително завършен цикъл в езиковата подготовка на
обучаваните лица в края на всеки отделен етап:
•• на прогимназиалния етап (след 7. клас);
•• на първия гимназиален етап (след 10. клас);
•• на втория гимназиален етап (след 12. клас).
Съществена особеност на Програмата е стремежът чрез нея да се ограничи (в рационално допустими граници) теоретичното претоварване
на обучението по български език с нефункционална
теоретична информация, т.е. информация, която
няма инструментална стойност за повишаване на
комуникативната компетентност на подрастващите и следователно няма пряко отношение към
целите и задачите на съвременното обучение по
български език. Във формален план тази тенденция
е отразена чрез инструкцията за препоръчително
разпределение на часовете: 37% от учебното време е за нови знания; 44% – за практическа работа
с езика (упражнения). Реалните предпоставки за
такава редукция на теорията в учебното съдържание за 5. клас обаче са следните:
•• по-малък е броят на новите езикови понятия
и закономерности (в сравнение с предишната
учебна програма по български език за 5. клас);
•• отстранени са и са пренасочени към учебната програма по литература теми, свързани
с писане на някои видове текст, теми, които
се дублираха в предишните програми (по български език и по литература);
•• преместени са теми и понятия от програмата за 5. клас в програмите за следващи по-горни класове.
Идеята е освободеното от такива теоретични въпроси учебно време да бъде оползотворено,
2

като се насити с дейности, имащи отношение
към:
•• развиване на умения за четене на текстове от
различни източници (вкл. електронни) с цел извличане и осмисляне на информацията;
•• усъвършенстване на езиковия усет посредством предотвратяване и редактиране на
стилно-езикови слабости (работа с грешки);
•• практикуване на езика чрез създаване на текстове от различни функционално-смислови типове реч и предназначени за различни функционални сфери и комуникативни ситуации.
Реализацията на прагматичните цели на обучението по български език в 5. клас се осъществява
посредством предвидените в Програмата съдържателни ядра, които дават информация за:
•• елементите на речевата ситуация и за начините, по които петокласниците да се ориентират в нея;
•• признаците на официалното и на неофициалното речево общуване;
•• специфичните особености на езиковия текст
– тема, подтеми, абзаци, ключови думи;
•• етикетните речеви формули, които са маркери на учтивото речево поведение.
Резултатното развиване на уменията на учениците да възприемат и да създават текстове
(като съществен елемент от прагматичните
цели на обучението) е заложено в часовете по български език в 5. клас посредством предвидените
инструкции за дейности в рамките на следните
съдържателни ядра:
•• разбиране на смисъла на текст при слушане и
при четене с определена комуникативна цел;
•• създаване на текстове за представяне и за самопредставяне, писане на отговор на житейски въпрос;
•• съставяне на план на текста.
Ефектите от реализацията на прагматичните
цели на обучението в 5. клас са обобщени в графите Социокултурни компетентности и Комуникативни компетентности в таблица, която носи
названието „Очаквани резултати от обучението
в края на класа“.
Осъществяването на когнитивните цели на обучението по български език в 5. клас става с помощ
та на предвидените в Програмата учебни теми
от т.нар лингвистична парадигма. Това е проблематика, ориентирана към овладяване от учениците на основни езикови единици като условие за:
•• осмисляне на базисни правописни, правоговорни и пунктуационни правила;
•• изграждане на умения за прилагането на тези
правила в речевата практика.

Вж. Закон за предучилищното и училищното образование. – ДВ, бр. 79/13.10.2015 г.
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Въвеждат се следните понятия: граматично значение на думата, омоними, морфема и морфемен
анализ на думата, местоимения – лично, възвратно
лично, притежателно, възвратно притежателно; причастия – минало свършено деятелно и минало несвършено деятелно; глаголни времена – минало свършено
и минало несвършено; неизменяеми части на речта
– наречие и предлог; второстепенни части на простото изречение – допълнение, обстоятелствено пояснение и определение. Предвидените за овладяване
в 5. клас знания за езика (преди всичко за съвременния
български книжовен език) са основа за усъвършенстване на езиковата и на езиковедската компетентност на подрастващите, за обогатяване на техните познавателни способности и за усъвършенстване
на логическото им мислене. Тези знания имат важна
общокултурна стойност. Те са сигурен фундамент,
върху който петокласниците ще развиват и ще усъвършенстват своята комуникативна компетентност във връзка с овладяването на чужди езици.
Резултатите от реализацията на когнитивните
цели на обучението са обобщени в графата Езикови
компетентности в таблица с названието „Очаквани резултати от обучението в края на класа3“.
Залог за успешна реализация на аксиологичните
цели на обучението по български език в 5. клас са раз-

лични инструкции в Програмата, които интерпретират българския език като средство за изграждане
у подрастващите на утвърдени през годините в обществото ценности – любов към родината, толерантно отношение към другите народи и държави,
уважение към природата и институциите, осмисляне на категориите добро – зло, хуманно – нехуманно,
красиво – грозно, отговорно отношение към бъдещето на планетата и на човечеството и др.
Неизчерпаеми са възможностите чрез обучението по български език в 5. клас да се възпитава грижливо отношение към езика, чувство
на непримиримост към грешките при неговата
употреба, почит и преклонение пред дейците на
словото, които в най-голяма степен са допринесли за запазването, развитието и усъвършенстването на изразните възможности на родната
реч. Подходящи средства за реализация на такива
възпитателни въздействия по време на учебните
занятия в 5. клас са както богатството от текстове на художествената словесност (предимно
с патриотична насоченост), така и внушенията
за ролята на българския език като фактор за офор-
мяне и развитие на нацията, за запазване на традициите, за укрепване на националните дух и самосъзнание.

3. Особености на учебния комплект по български език за 5. клас
на издателство „Булвест 2000“

Учебният комплект по български език за 5. клас
на издателство „Булвест 2000“ включва учебник,
книга за учителя, комплект работни листове, електронен вариант на учебника, помагало за избираемите часове по български език. Всички елементи
от Учебния комплект са съобразени с Държавните
образователни стандарти за учебно съдържание
по български език за 5. клас и с учебната програма
по български език за 5. клас от 2015 г.

3.1. Учебникът по български език
за 5. клас – съдържателни, структурни
и функционални особености
Важното място на учебника по български език
сред останалите педагогически средства, използвани от учители и ученици по време на учебната
работа по български език в 5. клас, се определя от
неговите специфични функции:

•• да бъде източник на основна учебна (езикова,
текстова, общокултурна и др.) информация,
която е инструмент за обучение и самообучение;
•• да моделира отделните елементи на учебния
процес – учене, преподаване, оценяване – посредством маркираните похвати за дейност
чрез инструкции, примери, въпроси, упражнения, тестови задачи и пр.
„Работата с учебника е отправна точка в анализа на учебното съдържание при подготовката
на урока от страна на учителя. За учениците учебникът е източник на информация, средство за управление и самоуправление на самостоятелната
им дейност.“3
Учебникът по български език за 5. клас на издателство „Булвест 2000“ е създаден от авторския колектив, след като е отчетено влиянието на различни

К. Димчев, „Основи на методиката на обучението по български език“, София, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, 2010 г., с. 187.
3
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постоянни и променливи фактори, оказващи силно
влияние върху образователните процеси по време
на езиковите занятия. Сред факторите като посъществени могат да бъдат посочени няколко:
• общите цели на обучението по български език
в прогимназиалния етап на основната образователна степен;
• нормативните изисквания на новата учебна
програма от 2015 г.;
• възрастовите и психофизиологичните особености на петокласниците (деца на 12 години).
Важна роля за успешната работа на учители и
ученици играят Пътеводителят и „легендата“ с
условни знаци, използвани в Учебника.
Пътеводителят предлага факсимилета на няколко разтвора от Учебника с линии, които насочват към пояснителни карета. В тях е разположено
кратко представяне на същността и функциите
на учебната информация от съответните части
на разтворите (лява и дясна страница).
Подробното представяне на условните знаци
дава възможност учители и ученици да се запознаят с особеностите на семиотичната парадигма
в Учебника. Знаците са разположени до текстове,
анализи, въпроси, задачи, таблици и пр. Те дават
представа за същността и функциите на конкретното учебно съдържание от определено място в
урочната разработка.
Такива знаци са например следните:
а)
– четене и извличане на информация от
текст;
б) – речник с непознати думи;
– определение;
в)
– изследователска задача;
г)
– дискусия;
д)
– нови знания;
е)
– задача с повишена трудност;
ж)
– работа по групи;
з)
– творческа задача;
и)
– работа по проект;
к)
– знак за проверка, оценка и самооценка
л)
и др.
Към семиотичната парадигма на Учебника се
отнасят и цветовете на различните подложки и
ограничителни линии, които маркират спецификата на определен тип информация например:
а) с карета и ограничителни линии в различни нюанси на кафявия цвят са маркирани

страниците, върху които са разположени
съдържателни ядра, свързани с текстове за
водене на дискусии, и съдържателни ядра,
представящи теоретични сведения от
т.нар. лингвистична парадигма на учебното
съдържание;
б) с карета и ограничителни линии в различни
нюанси на зеления цвят са маркирани страниците, върху които са разположени съдържателни ядра, свързани с различни по вид
дейности (упражнения) – за учебен лингвистичен анализ, за преобразуване и редактиране, за контрол, оценка и самооценка и др.;
в) с карета и ограничителни линии са маркирани страниците, върху които са разположени
задачи за контрол, оценка и самооценка (в
два варианта) за начален преговор, след всеки раздел в Учебника и за годишен преговор.
В съдържателно отношение предвиденият в
Програмата учебен материал в Учебника е разпределен в шест раздела (модула):
1. раздел: Текст. Изречение. Дума (Начален преговор);
2. раздел: Текстът и общуването;
3. раздел: Думата и нейните значения;
4. раздел: Думата като част на речта и като
част на изречението;
5. раздел: Възприемане и създаване на текстове;
6. раздел: Годишен преговор.
Във всеки раздел в зависимост от заложените
в Програмата теми и свързаните с тях очаквани резултати от обучението и нови понятия са
разположени различен брой урочни статии (разработки на уроци) например: в първия раздел – една
разработка (за начален преговор), във втория и в
третия раздел – по пет разработки (за нови знания, за упражнение, за преговор, за обобщение, за
контрол и оценка), в четвъртия раздел – 9 разработки и т.н.
Новият раздел винаги започва на нечетна страница, на която в синтезирана форма се представят основни моменти от учебното съдържание,
разположено в поредица от урочни разработки,
които следват. Целта е още в самото начало на
цикъла от урочни занятия учители и ученици да
се запознаят с ядрото от специфични проблеми,
които ще са в основата на предстоящата учебна
работа например:
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С помощта на текстове, кратки определения, въпроси и задачи за упражнение ще
си припомните най-важното от изученото
в 4. клас за текста, изречението и думата в
българския език.
(с. 10)

Всички урочни разработки в Учебника започват на четна страница и са разположени на два
последователни разтвора4, а сведенията върху
разтворите са структурирани еднотипно. Това
е предпоставка учители и ученици бързо и лесно
да се ориентират в информацията и безпроблемно да откриват необходимите им езикови факти,
особености и закономерности, които са разположени винаги на съответното място в урочната
статия.
Информацията в урочните разработки е позиционирана в две колони – широка и тясна. В широката колона са разположени текстове, лингвистични анализи, езикови примери, схеми, таблици,
правила, упражнения, които ще бъдат използвани
в уроците, предвидени за практическа работа с
езика. В тясната колона са представени целите
на урока, непознати думи и изрази, определения на
лингвистични понятия, също така има снимки на
автори на текстове, илюстрации към текстовете и др.
В началото на всяка урочна статия, горе, в началото на лявата по-тясна колона, има кратко представяне на целите на конкретния урок например:

Това, което отличава Учебника от други учебници по български език, използвани досега в образователната практика на средното училище, са
по-дългите цялостни текстове, с които започва
всяка урочна разработка. Откъсите от популярни художествени творби са подбрани, така че да
отговарят на потребностите, възможностите и
интересите на петокласниците.
Текстовете, въведени със знак за четене и извличане на информация от текст, са разнообразни по
тематика. Те принадлежат към художествената
словесност, която обикновено се определя като
„литературна класика за деца и юноши“. Предлагат интересни идеи и внушения, които привличат
вниманието на обучаваните лица и оказват позитивно когнитивно и емоционално въздействие
върху тях. Автори на текстовете са изявени български писатели и творци от световната литературна класика.
Предпочетени български автори са например
следните: Елисавета Багряна – „Първият учебен
ден“, Ангел Каралийчев – „Майчина сълза“, Йордан
Радичков – „Чешма“, Емилиян Станев – „Повлекана и Бързоходко“, Георги Райчев – „Катеричкина
Коледа“, Светослав Минков – „Сапунени мехури“,
Николай Райнов – „Най-хубавата на света“, Георги
Данаилов – „Деца играят вън“ и др.
От чуждестранните автори, чиито текстове
са намерили място в Учебника, ще посочим следните: Джеймс Матю Бари – „Питър Пан“, Оскар
Уайлд – „Рибарят и неговата душа“, Феликс Залтен
– „Бамби“, Марк Твен – „Приключенията на Том Сойер“, Корней Чуковски – „Доктор Охболи“.
Като въвеждащи текстове към новите теми
са включени също така откъс от енциклопедия за
подводниците, старогръцки мит, ученическо съчинение и др.
Текстовете, оформящи тематичната парадигма в Учебника, имат няколко функции. Една от
тях е да станат основа за усъвършенстване на
уменията и навиците у петокласниците, свързани с четене на текстове. Факт е, че не са малко
учениците, които в началото на прогимназиалния

Изключение прави само разработката на тема „Второстепенни части в простото изречение“, която е разположена върху
три последователни разтвора.

4
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етап все още не умеят добре да четат на български език. Те имат недобра техника на четене, при
тях отчетливо се забелязват проблеми, свързани с
възприемането и тълкуването на информация от
текст. Други петокласници не умеят да четат
достатъчно бързо, затрудняват се при четене на
по-дълги и по-сложни текстове.
Образците за четене, които Учебникът предлага, могат да се използват от учителя и от учениците както за четене в часа по български език,
така и за четене у дома. Могат успешно да послужат за подобряване техниката на четене, като
спомогнат да се увеличи бързината на четенето.
Централна обаче е функцията на текстовете
към всяка тема, която е свързана с използването
им като средство за развиване и усъвършенстване на функционалната грамотност на петокласниците.
Както е известно, проблемите, свързани с необходимостта от системна работа върху подобряване на функционалната грамотност на българските
ученици, излизат на преден план в родната педагогическа практика, когато през първото десетилетие на двадесет и първи век у нас неколкократно
се провежда изследване на качеството на отделни
аспекти от системата на училищното образование, като се прилага методика, разработена според изискванията на Програмата за международно
оценяване на ученици (PISA) на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие.
Резултатите от различните етапи на изследването са известни на широката общественост5. Те
създават предпоставки за множество коментари,
дискусии, спорове. Регистрираните постижения на
българските ученици (в сравнение с постиженията
на техни чуждестранни връстници) са основание
за сериозни анализи на нашата образователна система като цялост, на нейните методологични основания и философия, на стратегическите є цели и
задачи, на визията, която представители на държавните институции имат за компетентностите, които трябва да притежава младият човек,
когато напуска средното училище.
Централно понятие в концепцията на PISA за
оценяване на четивните умения на учениците е понятието за функционална грамотност. Същностен
признак на това понятие е не толкова способност
та да се чете и да се пише, както традиционно се

разбира думата „грамотен“ в българската езикова
практика, а възможността да се използва рационално познанието и уменията от различни сфери за
осъществяване на ефективни дейности в рамките
на общественото и личното битие на човека.
Функционалната грамотност на петокласника,
реализирана чрез четенето на текстовете от
Учебника и чрез извличането на информация от
тях с цел прилагането є при решаване на конкретни задачи от ученическото всекидневие, е кон
цепт, който се изгражда от различни елементи,
но като основни сред тях изпъкват следните:
•• умението да се идентифицира информация;
•• умението да се възприема информация;
•• умението да се тълкува информация;
•• умението да се осмисля информация;
•• умението да се оценява информация.
За да се осъществяват резултатно посочените
процеси по време на часовете по български език в
5. клас, е необходимо в обучението акцентът да се
постави върху четенето на текстовете от тематичната парадигма на Учебника с оглед на възможността да се работи ефективно върху следните по-важни процеси:
•• разбиране – петокласникът открива смисъла
на текста при четене както на равнището
на отделни думи и изрази с техните буквални значения, така и на равнището на смисли в
рамките на цялостния текст;
•• осмисляне – петокласникът „прекарва“ извлечената от текста информация през „решетката“ на своя личен опит – интелектуален и/
или практически; превръща тази информация
в елемент от своето познание във връзка с
конкретната проблематика; трансформира
смисли от информацията, като ги оформя в
ново знание; тълкува и приписва оценка на
информацията от позицията на определени
ценностни устои; изразява становище доколко информацията е полезна (или вредна) с оглед решаването на конкретна задача и пр.;
•• използване (т.е. прилагане) – петокласникът
си служи с информацията, ексцерпирана от
текста, при разрешаване на проблем, при изразяване на становище, при участие в спор
или в дискусия за постигане на конкретна прагматична цел.6

Самите резултати и анализ на тези резултати са публикувани от Светла Петрова в книгата „Училище за утрешния ден.
Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009“, София, 2010 г.

5

Вж. Петрова, С. Училище за утрешния ден. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на
учениците PISA 2009. София, 2010 г., с. 13, с. 23.

6
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С цел да се постигне по-добра рецепция на смис
лите, вложени от авторите в подбраните текстове, в тясната колона на първата страница от
всяка урочна статия (вляво от текста) има речник на непознати думи и изрази, употребени в тек
ста например:
лознєца – лозово дърво, вдигнато да се
увива по дървена или желязна рамка; асма
кахњрен – загрижен, тревожен, угрижен
(с. 18)
Под знак за дискусия след всеки текст са разположени няколко въпроса, изискващи тълкуване на
отделни факти и идеи в текста например:
•• Защо е тъжно лястовичето в старото гърне?
•• Какво нещастие е сполетяло малкото пиленце
през лятото?
•• В коя част на разказа проличава най-ярко майчината любов? (с. 18)
Въпросите насочват вниманието на петоклас
ниците към идентифициране, възприемане, осмисляне и репродуциране на конкретна информация
в различни части на текста, в някои случаи те са
насочени към трансформация на информация от
текста с цел тя да бъде използвана като основа
за собствени разсъждения и изводи, свързани с житейски въпроси и проблеми например:
•• Защо чувствата между деца и родители винаги са толкова силни? (с. 18)
Въпросите към текстовете в Учебника, наричани в тестологията въпроси за четене с разбиране,
имат предназначението да стимулират познавателната активност на учениците, но също така и
да засилят интереса им към факти, идеи и проблеми, които литературата и животът предлагат
за анализ, осмисляне, разбиране, съпреживяване.
Водещ принцип в работата с Учебника е всеки
урок по български език в 5. клас да започва с диску-

сия върху смислите, които се съдържат в изходните текстове и чак тогава да се търси корелацията между интерпретираните смисли и езиковите
средства, употребени за тяхното изразяване.
Убеждението на авторите е, че приложението на
такъв подход създава в оптимална степен предпоставки обучението по български език в 5. клас
да се превръща от обучение по нормативна граматика в обучение по словесност, в обучение по
култура.
Информацията от лингвистичната парадигма
на Програмата, във връзка с конкретната тема
(заглавието на урочната статия и респективно
на урока), е разположена след знака за нови знания в
дясната половина на разтвора върху една страница. Това са сведения за:
•• признаци на езиковите единици и на закономерностите, обект на овладяване в конкретния урок – същност (семантика) и видове,
структура и др. (образуване);
•• алгоритмите на учебния лингвистичен анализ,
приложен при осмисляне на езиковите единици и закономерности – опора в познавателните процеси на учениците при овладяване на
езиковите понятия; алгоритмите показват
какво, как и в каква последователност да се
изследва, когато се проучват езикови или текстови характеристики на някакво изказване;
•• правилата за книжовно използване в речевата
практика на изучаваните по време на урока
езикови единици и закономерности – употреба
(функция).
За по-лесно възприемане и осмисляне на лингвистичната информация от учениците много от сведенията в тази част на урочната статия са представени с помощта на схеми, таблици и чертежи
например:

Какво искат участниците да постигнат чрез общуването?

Желанието на старата лястовица е да даде съвети на
своето дете как да оцелее, докато ятото е на юг през
зимата.

Предмет

За какво се разменя информация чрез
общуването?

Героите на разказа разменят информация за старото
гърне и за опасностите, които дебнат в градината.

Участници

Кой създава текста и кой е неговият
получател?

Участници в общуването са лястовицата, малкото
лястовиче и сълзата, която носи заръката на майката
до нейната рожба.

Условия

Кога, къде и как се осъществява общуването?

Героите разговарят в началото на есента в градината
пред старото гърне.

Цел

(с. 19)
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Представените под формата на определения
признаци на овладяваните по време на урока езикови единици и закономерности имат предназначението наученото да се концептуализира в съзнанието на учениците и така да бъде по-лесно
осмислено, разбрано и запомнено. Това осмисляне и
запомняне на най-важната част от информацията

на страницата за нови знания се улеснява от следния факт. Всички определения на нови понятия и
закономерности от лингвистичната парадигма са
изведени в дясната по-тънка колона на страницата и винаги се намират на едно и също ниво с информацията, която вляво представя разсъждения
и разяснения върху същите проблеми:

(с. 19)
Маркираните със знак за упражнения две поредни страници от един разтвор, който следва този
с въвеждащия текст и с теоретичните сведения
за проблема от лингвистичната парадигма на Програмата, съдържа поредица от дейности, в основата на които стоят операциите за разпознаване,
анализ, редактиране и създаване на изрази (думи, изречения, текстове).
Упражненията са подбрани и са подредени така,
че да градират познавателната дейност на петокласниците по трудност, да създават оптимални
условия осмислените теоретични сведения да бъдат системно и планомерно прилагани в речевата
практика.
Сред предлаганите упражнения с особена важност се отличават следните:
•• упражнение с повишена трудност, което е
предназначено за ученици с изявени езикови
интереси, развит езиков усет и с изградени
умения за самостоятелна работа например:
Опишете новия си домашен любимец:
а) на приятел, когото срещате на улицата;
б) на учителя и съучениците си в час по български
език.
Представете особеностите на речевите ситуации,
при които създавате всеки от текстовете. (с. 21)
•• упражнение с изследователска цел, чието предназначение е да съдейства за развиване на уменията на петокласниците сами да обогатяват
знанията и уменията си, да търсят и да откриват информация по интересуващи ги проблеми, като използват различни източници на
информация – енциклопедии, речници, публикации в медиите и пр. например:
Потърсете повече информация за таралежите в
интернет. Напишете текст, в който да посочите
с кои свои качества животното е подходящо за до-

машен любимец, с кои – не е. (с. 28)
•• упражнение за работа по групи, чието предназначение е да бъде предпоставка учениците да се научат да работят в малки групи,
като разпределят задачите помежду си, всеки
поема отговорност за изпълнението на някоя
от тях и накрая излъчват говорител, който
докладва общото решение на задачата пред
класа например:
Разделете се по двойки и представете диалозите
между героите от илюстрациите към упр. 1. С кои
особености на официалното и на неофициалното общуване ще се съобразите? (с. 24)
•• творческо упражнение, чието предназначение е да подтикне учениците да създават
текстове и така да съдейства за развиване и
усъвършенстване на техните речетворчески
способности например:
Какъв съвет е дал според вас бухалът на старата гарга? Допишете текста от упр. 7 по даденото
начало. (с. 55)
•• упражнение за работа по проект, чиято функция е да обедини ученици, изпълняващи различни дейности в рамките на обща тема; такива
упражнения в най-голяма степен съдействат
за развиване на функционалната грамотност
на петокласниците например:
Предстои ви екскурзия до исторически или
културен обект, който се намира в близост до
вашето населено място – музей в съседен град,
манастир в околностите на селището, местност, свързана с историческо събитие. Разделете се на групи и проучете:
а) историята на обекта – събития и личности, свързани с него;
б) други интересни места в близост до целта
на екскурзията;
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в) на колко километра е обектът, как ще се
осъществи пътуването, с какъв превоз, за колко
време, срещу каква сума.
Представете събраната информация пред
класа. Направете програма на предстоящото
пътуване. (с. 65)
На последната, четвърта страница от всяка
урочна статия горе вдясно се предлагат по две задачи за домашна работа.
Урочната разработка завършва с 5 тестови
задачи със структуриран отговор, предназначени
за контрол, оценка и самооценка на наученото по
време на урока. За да могат успешно да се самооценяват петокласниците, авторите предлагат
три възможни знака, всеки от които отговаря на
степента на усвоеност на учебния материал от
конкретния ученик:
•• знак със зелен цвят си поставя ученик, който
е решил правилно всичките 5 тестови задачи, а значението на зеления знак е: Справям се
отлично!
•• знак с оранжев цвят си поставя ученик, който
е решил правилно 3 или 4 тестови задачи, а
значението на оранжевия знак е: Мога и по-доб-
ре!
•• знак с червен цвят си поставя ученик, който е
решил правилно по-малко от 3 тестови задачи, а значението на червения знак е: Трябва да
положа още усилия!
В края на всеки раздел се предлагат обобщителни упражнения, разположени върху три страници от
Учебника, и по два варианта на тест за проверка и
оценка на знанията и уменията, овладени чрез обучението върху уроците от раздела, със задачи, които
имат структурирани отговори. Конкретни идеи за
оценяване се дават във втората част на Книгата.
Учебникът завършва с упражнения за годишен
преговор, чиято функция е да подпомогне учениците чрез теоретично обобщаване на овладяната
учебна информация и много практически дейности
с езика да си припомнят по-важните моменти от
учебното съдържание и да обогатят уменията си
да използват нормативно правилно и стилистично целесъобразно българския език.
Приложенията съдържат допълнителни сведения, които са нужни на учениците да осмислят
преподаваната по време на уроците информация,
но ще им бъдат полезни и всеки път, когато им
се налага да правят справки по интересуващи ги
езикови въпроси.
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3.2. Особености на книгата за учителя
към учебника по български език за 5. клас
Книгата за учителя към учебника по български
език за 5. клас предлага:
•• информация за съдържателните, структурните и функционалните особености на Учебника;
•• примерно годишно разпределение на учебния
материал по български език за 5. клас;
•• подробни методически разработки към темите в Учебника с анализ на задачите и отговори на всяка от тях;
•• библиография с методически трудове, които
да подпомогнат учителите в процеса на тяхното професионално израстване.

3.3. Особености на комплекта работни
листове към учебника по български език
за 5. клас
Комплектът работни листове към учебника по
български език за 5. клас е съобразен с Програмата
и затова може да бъде използван като учебно средство от всички петокласници, т.е. без значение с
кой вариант на учебник по български език за 5. клас
работят.
Комплектът работни листове съдържа 24 теми,
които отговарят на темите от Програмата.
Всяка част от Комплекта включва упражнения
и тест, разположени върху два листа, които при
необходимост или желание могат да бъдат отделяни (късани) от книжното тяло за по-лесно използване например при проверка и оценяване на изпълнението.
Упражненията са за разпознаване, анализ, редак
тиране и конструиране на изрази и могат да бъдат изпълнявани както по време на уроците, така
и при подготовката на учениците в домашни условия. Комплектът работни листове не подменя
Учебника. Той създава допълнителни условия за работа с ученици, които бързо се справят със задачите от Учебника.
Авторите са се стремили да подберат такива текстове и така да структурират задачите в
Комплекта, че да са максимално полезни на учениците, а на учителите – да спестят време и сили
при подготовката и организацията на уроците.

3.4. Особености на електронния вариант
на учебника по български език за 5. клас
Електронният вариант на Учебника е предназначен за работа в клас под непосредственото ръководство на учителя. Той е съставен от всички
съдържателни елементи на Учебника и предлага
допълнителни разяснения, анализи, упражнения и
тестови задачи, които са озвучени или анимирани с цел да привлекат вниманието на учениците
и по-добре да ги мотивират за учебна работа.
Така чрез електронния вариант на Учебника традиционният езиков код за предаване на учебната
информация се заменя с визуален код, чиято специфика се състои в образното начало.
Електронният вариант на Учебника е информационно педагогическо средство, което съчетава
повече от една медия, т.е. създава условия за конфигуриране на многомерна образователна среда за
представяне на предвидената от Програмата за
5. клас учебна информация:
•• текстова информация: текстове с цел информиране на учениците, упражнения за работа
по прилагане на наученото или ученически
текстове, които електронната система
помни, обработва, преобразува, редактира
и т.н.; редактиране и саморедактиране, проверка и оценка на езиковата култура;
•• графики (неподвижни илюстрации) – таблици,
схеми, картини и всякакви статични изображения, които се използват с информативна
или конструктивна функция;
•• интерактивност – възможност петокласникът да контролира хода на действието; той
определя от менюто как ще работи и така се
създават условия процесът на овладяване на
информацията да не е само линеен;
•• звук – запис на говор и музика, които звуково
онагледяват проблеми от фонетиката и правоговора на българския книжовен език;
•• анимация и видео – записани комуникативни
ситуации, които създават импулси у учениците да анализират речеви ситуации или да
създават текстове, подходящи за конкретни
социални контексти.
Структурата на електронния вариант на Учебника по български език за 5. клас включва:
•• модулно разпределение на учебното съдържание съгласно тематиката и образователните
цели;

•• подредба на модулите в определена последователност;
•• наличие на подкрепа за обучаваните при възникнала необходимост;
•• от едно общо начало следват връзки към други информационни единици;
•• механизъм за проверка на овладените знания
и умения.
Чрез използването на електронния вариант на
Учебника се прилага на практика дидактическият
принцип нагледност в обучението по български
език, съдейства се за формиране на предметно
ориентирано съзнание у учениците, стимулира се
тяхната познавателна активност, улесняват се
процесите на осмислянето и на запомнянето на
учебната информация.
Работата с електронния вариант на Учебника
не трябва да е самоцелна. Необходимо е използването му по време на урока по български език да
се съчетава функционално с традиционните средства на обучение.

3.5. Особености на помагалото
за избираемите часове по български език
за 5. клас
Като част от учебния комплект по български
език за 5. клас помагалото за избираемите часове е
съобразено с Програмата и затова може да се използва от всички петокласници, т.е. без значение с
кой вариант на учебник по български език за 5. клас
работят.
Помагалото за избираемите часове съдържа:
•• 17 части (по една тема за всеки от предвидените 17 учебни часа за избираемите часове
по български език в 5. клас), включващи упражнения за анализ, редактиране и създаване на
текстове, за работа върху осмисляне на книжовно-езикови правила и предотвратяване на
стилно-езикови грешки в устната и в писмената реч на петокласниците;
•• тестови задачи и ключ с верните отговори,
които да улеснят подготовката и самоподготовката по различни езикови проблеми на
обучаваните лица;
•• таблици и схеми, които обобщават и систематизират учебната информация и дават
възможност за нейното по-лесно осмисляне,
запомняне и прилагане при общуване в различни сфери на комуникативна дейност.
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Из приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет
български език и литература, компонент български език
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

				

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

Специфични цели на обучението по предмета в съответния етап
•• Придобиване на знания за системата и за структурата на българския език с цел разширяване езиковите ресурси в речта на ученика
•• Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика на ученика

Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и
отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности
1 Компетентности в областта на българския език
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и
на технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетент
Знания, умения и отношения
ност
Социокултурни Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата
компетент ситуация и ги използва в съответствие с нея.
ности
Разпознава вида на текста според сферата на общуване.
Владее речевия етикет при публично общуване.
Разказва, преразказва, описва, задава въпроси и дава отговори по
поставена от друг или по избрана от него тема.
Изразява твърдения и се аргументира.
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видо
ве текст и от различни информационни източници за решаване
на комуникативни задачи.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в
извънучилищна среда.
Езикови ком
петентности Познава видовете текст – описание, повествование, разсъждение.
Познава и прилага книжовни езикови правила.
Открива и редактира езикови грешки.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични,
със синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в
речевата практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва
синонимни варианти според целта на общуване.
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Област на
компетент
Знания, умения и отношения
ност
Комуникатив Слушане
ни компе
Умее да изслушва и да сравнява различни мнения при участие в
тентности
диалог и в дискусия.
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с
определена комуникативна задача.
Четене
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене с
определена комуникативна задача.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача.
Говорене
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена
комуникативна цел.
Участва в диалог и в дискусия, умее да оспори мнение, различно
от своето, като проявява толерантност и учтивост в общува
нето.
Създава в устна форма:
– текст за представяне и текст за самопредставяне;
– отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и
отговор на нравствен въпрос.
Писане
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Спазва изучените книжовни езикови правила. Използва уместно
езикови средства.

Х

Х

Има формирани правописни навици по отношение на често
употребявани думи и на думи от терминологичната лексика.

Х

Х

Редактира текст.

Х

Х

Създава в писмена форма:

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Планира, структурира, композира и графично оформя текста,
който създава.

Х

Х

– текст за представяне и текст за самопредставяне;
– отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и
отговор на нравствен въпрос.
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Приложение № 8 към т. 8

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЗА V КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по български език в V клас на прогимназиалния етап е насочено към овладяване на базисни
знания, умения и отношения, които са предпоставка за запознаване на учениците със системата на съвременния български книжовен език и за развиване на техните комуникативни компетентности.
Във връзка с развиване на социокултурните компетентности тази учебна програма представя теми
и дейности, насочени към запознаване с елементите на речевата ситуация и усвояване на умения за ориентиране в нея; към осмисляне на разликата между официално и неофициално общуване; към овладяване на
знания за най-общите особености на текста; към прилагане на формули на речевия етикет.
По отношение на развиваните езикови компетентности учебната програма предлага теми и дейности, насочени към изучаване на основни езикови единици, което е предпоставка за овладяване на правоговорни, правописни и пунктуационни правила и за формиране на умения за тяхното прилагане. Въвеждат
се минало свършено време и минало несвършено време на глагола; минало свършено деятелно причастие;
минало несвършено деятелно причастие; предлог и наречие като неизменяеми части на речта; второстепенни части на изречението; представя се думата като единство от речниково и граматично значение. Задълбочават се и се разширяват знанията за местоименията.
В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на
учениците да възприемат и да създават различни текстове.
По отношение на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в V клас
се предвижда усъвършенстване на уменията за уместно използване на формулите на речевия етикет, за
представяне и самопредставяне. Развиват се уменията за разбиране на смисъла на текст при слушане и
при четене с определена комуникативна цел, за създаване на текст: текст за представяне и текст за
самопредставяне, план на текст, отговор на въпрос по житейски проблем.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги
използва в съответствие с нея.
Разпознава особеностите на официалното и на неофициалното общуване.
Владее речевия етикет при публично общуване.
Задава въпроси и дава отговори по поставена от него или по избрана от
друг тема.
Разсъждава, формулира твърдения по житейски въпрос и ги аргументира.
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове текст
и от различни информационни източници за решаване на комуникативни
задачи.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда.

ЕЗИКОВИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Познава видовете текст – описание, повествование, разсъждение.
Разпознава разговорния, художествения и официално-деловия текст.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със
синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в речевата
практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни
варианти според целта на общуване.

КОМУНИКАТИВНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Слушане
Умее да изслушва събеседника и да сравнява различни гледни точки при
участие в диалог. Разбира смисъла на познат и на непознат текст при
слушане с определена комуникативна задача.
Четене
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене с определена
комуникативна задача.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача.
Говорене
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена комуникативна цел.
Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от своето, като
проявява толерантност и учтивост в общуването.
Създава в устна форма:
текст за представяне и текст за самопредставяне
отговор на житейски въпрос.
Писане
Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който
създава. Спазва изучените книжовни езикови правила.
Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани
думи и на думи от терминологичната лексика.
Редактира текст.
Създава в писмена форма:
– текст за представяне и текст за самопредставяне
– план на текст
– отговор на житейски въпрос, включително и на електронни носители.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

1. Езикът – средство за
общуване

Познава строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст).
Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки
речева ситуация – цел,
целта, предмета, участниците и условията на общуване, предмет, участници,
включително и при електронно общуване.
условия

2. Официално и неофициално общуване

Проявява адекватно речево поведение в публично
общуване.
Използва уместно формулите на речевия етикет, включително и при електронно общуване.
Поставя логическо ударение на подходящо място.

официално и неофициално
общуване
речев етикет
логическо ударение

3. Текстът в общуването. Строеж на текста

Осмисля текста като средство за общуване. Умее да
извлича информация от текст.
Може да определя темата, подтемите (микротемите),
ключовите думи и абзаците в текста.

тема на текста
подтеми в текста
ключови думи в текста
абзац

4. Повествованието, опи- Разпознава повествованието, описанието и разсъждениесанието и разсъждението то в текста.
в текста
Възприема, осмисля и обработва информация от описателен текст, от повествователен текст и от текст
разсъждение.
5. Речниково и граматич- Осмисля думата като единство от речниково и грамаграматично значение
но значение на думата
тично значение.
многозначност на думата
Правилно и целесъобразно използва многозначните думи контекст
според конкретния контекст.
Уместно употребява думи в прякото и в преносното им
значение.
Умее да работи с тълковен речник, речник на чуждите
думи.
6. Видове думи според
омоними
Разпознава омоними.
речниковото им значение Уместно използва в речта си синоними и антоними. Коментира употребата на синоними, антоними и омоними
и звуковия им състав
в текст.
Умее да работи със синонимен речник, с речник на
антонимите.
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7. Правопис и правоговор
на думата в зависимост
от нейния морфемен
строеж

Определя, правилно изговаря и пише морфемите в
думата.
Прави морфемен анализ.
Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.

морфема
словообразувателни
морфеми и формообразувателни морфеми
морфемен анализ

8. Звукови промени.
Подвижно Ъ.
Непостоянно Ъ

Правилно пише и изговаря думи с неударени гласни звукове, със струпване на съгласни звукове.
Правилно изговаря и пише думи с непостоянно Ъ, с
подвижно Ъ.
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и
думи от терминологичната лексика.

подвижно Ъ
непостоянно Ъ

9. Изменяеми части
на речта.
Местоимение

Разпознава изменяемите части на речта.
изменяеми части
на речта
Прави морфологичен анализ на съществително име, на
морфологичен анализ
прилагателно име, на числително име, на глагол.
Правилно пише и изговаря частите на речта. Разпознава
местоименията като заместващи и свързващи думи в
изречението и в текста.

10. Лично местоимение.
Възвратно лично
местоимение

Разпознава личното и възвратно личното местоимение и възвратно лично
местоимение
определя граматичните им признаци.
Правилно използва формите на личното и на възвратно
личното местоимение.

11. Притежателно
местоимение.
Възвратно
притежателно
местоимение

Разпознава притежателното местоимение и възвратно
притежателното местоимение и определя граматичните им признаци.
Използва местоименията като заместващи и свързващи
думи; правилно ги изговаря и пише.
Правилно употребява в речта си притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение.

притежателно
местоимение
възвратно притежателно местоимение

12. Време на глагола.
Минало свършено време.
Минало несвършено
време.

Разпознава основната форма и спрежението на глагола. Разпознава и правилно образува формите на минало свършено и
на минало несвършено време.
Целесъобразно използва и съвместно употребява минало
свършено и минало несвършено време при създаване на
свой текст.
Употребява правилно и уместно глаголните времена
(сегашно време, минало свършено време, минало несвършено време и бъдеще време).

основна форма на глагола
спрежение на глагола
минало свършено време
минало несвършено време

13. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено
и на минало несвършено
деятелно причастие в
текста.

Разпознава неличните глаголни форми в текст. Разпознава и образува минало свършено и минало несвършено
деятелно причастие.
Спазва особеностите в правописа и в правоговора на
минало свършено и на минало несвършено деятелно
причастие.
Употребява правилно и уместно минало свършено и минало
несвършено деятелно причастие в текст.

нелични глаголни форми
(причастия)
минало свършено деятелно причастие
минало несвършено
деятелно причастие

14. Неизменяеми части на Разпознава наречието и предлога в изречението. Праречта. Наречие. Предлог вилно и уместно употребява наречието и предлога в
речевата практика.
Прилага правописните и правоговорните правила при
употреба на наречие и предлог.
15. Главни части в простото изречение

неизменяеми части
на речта
наречие
предлог

Открива подлога и сказуемото в изречението.
Умее да изразява подлога с различни части на речта –
съществително име, прилагателно име, числително име,
местоимение.
Прилага правилото за членуване на подлога в изречението в писмен текст, който създава.

16. Второстепенни части Разпознава и осмисля функциите на допълнението,
в простото изречение
обстоятелственото пояснение и определението като
второстепенни части в простото изречение, владее
употребата им.
Прилага правилото за членуване на второстепенните
части в изречението в писмен текст, който създава.
Прави синтактичен анализ на просто изречение.

допълнение
обстоятелствено
пояснение
определение
синтактичен анализ

21

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 17 часа върху следните теми:
Теми
Диалог. Представяне и
самопредставяне

Очаквани резултати
Нови понятия
Участва в диалог в официална и в неофициална обстановка, като
съобразява своите въпроси и отговори с тези на останалите
участници в диалога.
Умее да изслушва събеседника си и да оспорва мнение, различно от
своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с комуникативната
цел.
Представя себе си и друг човек (включително и по електронен път)
според правилата на речевия етикет.

Отговор на житейски
въпрос

Създава в устна и в писмена форма текст, в който изразява лична
отговор
на въпрос
позиция по житейски проблем и подбира подходящи аргументи.
Умее да композира текст разсъждение в определен обем.
Използва езикови средства, подходящи за ситуацията на общуване.
Редактира и оформя писмения текст в съответствие с изискванията
за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне). При
създаване на устен текст спазва правилата на правоговора и поставя
логическо ударение, като се съобразява с комуникативната цел.

План на текст

Осмисля плана като средство за ориентиране в съдържанието и в
структурата на текста.
Умее да прави план на текст.
Редактира и оформя план на текст в съответствие с изискванията
за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в V клас е 170
часа – 85 часа за български език (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности) и
85 часа за литература (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности).
Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в V клас е 5
часа – 2,5 часа за български език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и
2,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности).
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания
37%
За упражнения
44%
За преговор
6%
За обобщение
6%
За контролни и за класни работи
7%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Съотношение при формиране на срочна оценка:
Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания
Оценки от контролни и от класни работи
Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на
домашни работи, работа по групи и др.)
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60%
20 %
20%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Умения за общуване на чужди езици Сравнява и осмисля речникови значения, синтактични конструкции от
българския език и от изучавания чужд език. Използва познанията за езиковите единици и закономерности при усвояване на граматичната система на
чуждия език.
Дигитална компетентност

Умения за учене

Използва книги от електронни библиотеки и други електронно базирани
информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска
задача.
Използва мултимедия за представяне на резултати и продукти от изпълнение на конкретна изследователска задача.
Работи в библиотека. Планира работата си с помощта на справочни
материали. Използва различни видове речници.
Чете и предава на съучениците си информация, получена от различни
източници, включително и електронни.

Социални и граждански компетент- Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
ности
Разбира кодексите на поведение, приети в различните общества и среди,
как и по какъв начин националната културна идентичност взаимодейства
с европейската идентичност.
Проявява толерантност и учтивост към събеседника, независимо от
неговата социална, етническа и полова принадлежност. Съобразява се с
другите участници в комуникативния акт. Проявява уважение към мнението на другите и използва подходящи паралингвистични средства (мимика,
жест, поза).
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
различни текстове.
Културна компетентност и умения Използва познанията си по български език при анализ и коментар на художествени текстове, предвидени за изучаване по литература.
за изразяване чрез творчество
Осъзнава ролята на езика в историческото развитие на българската
общност и използва богатите му възможности за изразяване на различни
чувства, за изказване на мнение и впечатление в разнообразни комуникативни ситуации.
Проявява толерантност и уважение към културната различност.
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Примерно годишно разпределение на темите по български език за 5. клас
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Примерното годишно разпределение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение на учебните часове през учебната година (вж.
Програмата).
Годишният брой часове за изучаване на учебния
предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в 5. клас
е 170 часа – 85 часа за български език (от които
17 часа за развиване на комуникативните компетентности) и 85 часа за литература (от които
17 часа за развиване на комуникативните компетентности). Учебните седмици са 34.

За контролни и за класни работи (контрол и
оценка) 7% (6 часа)
Часовете за развиване на комуникативни умения (17 учебни часа) са върху темите:
Диалог. Представяне и самопредставяне
Отговор на житейски въпрос
План на текст

Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания 37% (32 часа)
За упражнения 44% (37 часа)
За преговор 6% (5 часа)
За обобщение 6% (5 часа)

Забележка: В получерно са изписани темите на
часовете за развиване на комуникативните умения.

1. – 2. Текст. Изречение. Дума (Начален преговор)
3. Контрол и оценка
4. Езикът – средство за общуване (н. зн.)
5. Диалог (н. зн.)
6. Езикът – средство за общуване (н. зн.)
7. – 8. Езикът – средство за общуване (упр.)
9. Официално и неофициално общуване (н. зн.)
10. Диалог (упр.)
11. Официално и неофициално общуване (упр.)
12 – 13. Текстът в общуването. Строеж на тек
ста (н. зн.)
14. Текстът в общуването. Строеж на текста
(упр.)
15. Диалог (упр.)
16. Текстът в общуването. Строеж на текста
(упр.)
17. Повествованието, описанието и разсъждението в текста (н. зн.)
18. Повествованието, описанието и разсъждението в текста (упр.)
19. Обобщителни упражнения (раздел 2)
20. Представяне и самопредставяне (н. зн.)
21. Контрол и оценка
22. – 23. Речниково и граматично значение на
думата (н. зн.)
24. Речниково и граматично значение на думата
(упр.)
25. Представяне и самопредставяне (упр.)
26. Речниково и граматично значение на думата
(упр.)
27. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав (н. зн.)

28. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав (упр.)
29. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж (н. зн.)
30. Представяне и самопредставяне (упр.)
31. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж (н. зн.)
32. – 33. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж (упр.)
34. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ
(н. зн.)
35. Отговор на житейски въпрос (н. зн.)
36. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ
(упр.)
37. Обобщителни упражнения (раздел 3)
38. Контрол и оценка
39. Изменяеми части на речта. Местоимение
(н. зн.)
40. Отговор на житейски въпрос (н. зн.)
41. Изменяеми части на речта. Местоимение
(упр.)
42. – 43. Лично местоимение. Възвратно лично
местоимение (н. зн.)
44. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение (упр.)
45. Отговор на житейски въпрос (упр.)
46. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение (упр.)
47. – 48. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение (н. зн.)
49. Притежателно местоимение. Възвратно
притежателно местоимение (упр.)

Използвани съкращения:
н. зн. – нови знания
упр. – упражнения

50. Отговор на житейски въпрос (упр.)
51. Притежателно местоимение. Възвратно
притежателно местоимение (упр.)
52. – 53. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време (н. зн.)
54. Време на глагола. Минало свършено време.
Минало несвършено време (упр.)
55. Отговор на житейски въпрос (упр.)
56. Време на глагола. Минало свършено време.
Минало несвършено време (упр.)
57. – 58. Нелични глаголни форми (причастия)
Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста (н. зн.)
59. Нелични глаголни форми (причастия). Упот
реба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста (упр.)
60. Отговор на житейски въпрос (упр.)
61. Нелични глаголни форми (причастия). Упот
реба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста (упр.)
62. Неизменяеми части на речта. Наречие.
Предлог (н. зн.)

63. Неизменяеми части на речта. Наречие.
Предлог (упр.)
64. Главни части в простото изречение (н. зн.)
65. План на текст (н. зн.)
66. Главни части в простото изречение (н. зн.)
67. – 68. Главни части в простото изречение (упр.)
69. Второстепенни части в простото изречение (н. зн.)
70. План на текст (упр.)
71. – 72. Второстепенни части в простото изречение (н. зн.)
73. – 74. Второстепенни части в простото изречение (упр.)
75. План на текст (упр.)
76. – 77. Обобщителни упражнения (раздел 4)
78. Контрол и оценка
79. План на текст (упр.)
80. Обобщителни упражнения (раздел 5)
81. Контрол и оценка
82. – 84. Упражнения за годишен преговор
85. Контрол и оценка
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26
УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)

Текст.
Изречение.
Дума
(Начален
преговор)

1

1

1

1

2

3

Входно
равнище

Тема на
урочна
единица
Текст.
Изречение.
Дума
(Начален
преговор)

№ Учебна
седмица

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Актуализиране на знания
и умения, придобити
в началния етап на
обучение.

преговор

контрол
и оценка

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Актуализиране на знания
и умения, придобити
в началния етап на
обучение.

Урочна
единица
за
преговор

Нови
понятия

Разбира инструкции.

Осъществява
самоконтрол при
изпълнение на
дейностите по
актуализиране на
знания и на умения.

тест

оценка на домашна
работа

работен лист

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
Осъществява
самостоятелна
самоконтрол при
работа
изпълнение на
оценка на работа
дейностите по
по групи
актуализиране на
дискусия
знания и на умения.

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 5. клас
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Тема на
урочна
единица
Езикът –
средство за
общуване

Диалог

№ Учебна
седмица

2

2

4

5

нови
знания

Урочна
единица
за
нови
знания

Участва в диалог
в официална и
в неофициална
обстановка, като
съобразява своите
въпроси и отговори с
тези на останалите
участници в диалога.
Умее да изслушва
събеседника си и
да оспорва мнение,
различно от своето,
като проявява
толерантност
и учтивост в
общуването. Поставя
логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Познава строежа на
езика (звукове/букви,
думи, изречения, текст).
Ориентира се в ситу
ацията на общуване,
определяйки целта,
предмета, участниците
и условията на общува
не включително и при
електронно общуване.
речева
ситуация –
цел,
предмет,
участници,
условия

Нови
понятия

Умее да изслушва
събеседника и да
съпоставя гледни
точки. Проявява
толерантност при
общуване в официална
и в неофициална
обстановка. Развива
социални умения.

дискусия

ролева игра

устен и писмен
текст

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
Разбира зависимостта оценка на работа
на езиковите сред
по групи
ства от речевата
дискусия
ситуация.
участие в проект
Умее да работи в
екип.
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Езикът –
средство за
общуване

2

3

3

6

7

8

Езикът –
средство за
общуване

Тема на
урочна
единица
Езикът –
средство за
общуване

№ Учебна
седмица

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Познава строежа на
езика (звукове/букви,
думи, изречения, текст).
Ориентира се в ситу
ацията на общуване,
определяйки целта,
предмета, участ
ниците и условията на
общуване включително
и при електронно
общуване.
Познава строежа
на езика (звукове/
букви, думи, изречения,
текст). Ориентира
се в ситуацията на
общуване, определяйки
целта, предмета,
участниците и
условията на общуване
включително и при
електронно общуване.
Познава строежа
на езика (звукове/
букви, думи, изречения,
текст). Ориентира
се в ситуацията на
общуване, определяйки
целта, предмета,
участниците и
условията на общуване
включително и при
електронно общуване.

Урочна
единица
за
нови
знания

упражнение

упражнение

речева
ситуация –
цел,
предмет,
участници,
условия

речева
ситуация –
цел,
предмет,
участници,
условия

речева
ситуация –
цел,
предмет,
участници,
условия

Нови
понятия

Извлича информация
от електронни
източници.

Създава текстове,
като се съобразява
със ситуацията на
общуване.

Умее да работи в
екип.

Извлича информация
от електронни
източници.

самостоятелна
работа

Задава въпроси и
отговаря на въпроси
по определена тема.
Умее да работи в
екип.

работен лист

тест

проект

дискусия

оценка на работа
по групи

проект

дискусия

оценка на работа
в група

Извлича информация
от електронни
източници.

Създава текстове,
като се съобразява
със ситуацията на
общуване.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
тест
Умее да работи в
екип.
текст
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Диалог

3

4

4

9

10

11

Официално и
неофициално
общуване

Тема на
урочна
единица
Официално и
неофициално
общуване

№ Учебна
седмица

Участва в диалог
в официална и
в неофициална
обстановка, като съоб
разява своите въпроси
и отговори с тези на
останалите участници
в диалога. Умее да
изслушва събеседника
си и да оспорва мнение,
различно от своето,
като проявява толе
рантност и учтивост в
общуването.
Проявява адекватно
речево поведение в
публично общуване.
Използва уместно
формулите на речевия
етикет включително
и при електронно
общуване. Поставя
логическо ударение на
подходящо място.

упражнение

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Проявява адекватно
речево поведение в
публично общуване.
Използва уместно
формулите на речевия
етикет включително
и при електронно
общуване. Поставя
логическо ударение на
подходящо място.

упражнение

Урочна
единица
за
нови
знания

ударение

логическо

речев
етикет

официално
и неофи
циално
общуване

Нови
понятия

Развива умения за
работа в екип.

Разграничава
официално и
неофициално
общуване.

Работи в
екип. Проявява
толерантност към
чуждото мнение.
Овладява стратегии
за оспорване на чуждо
мнение.

оценка на работа
по група

оценка на домашна
работа

ролева игра

симулация

текст

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
устен текст
Разпознава
особеностите на
писмен текст
официалното и на
ролева игра
неофициалното
общуване. Съпоставя
оценка на работа в
формули на речевия
група
етикет в чуждите
езици, които изучава. тест

30

Текстът в
общуването.
Строеж на
текста

4

5

5

12

13

14

Текстът в
общуването.
Строеж на
текста

Тема на
урочна
единица
Текстът в
общуването.
Строеж на
текста

№ Учебна
седмица

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Осмисля текста като
средство за общуване.
Умее да извлича
информация от текст.
Може да определя
темата, подтемите
(микротемите),
ключовите думи и
абзаците в текста.
Осмисля текста като
средство за общуване.
Умее да извлича
информация от текст.
Може да определя
темата, подтемите
(микротемите),
ключовите думи и
абзаците в текста.
Осмисля текста като
средство за общуване.
Умее да извлича
информация от текст.
Може да определя
темата, подтемите
(микротемите),
ключовите думи и
абзаците в текста.

Урочна
единица
за
нови
знания

нови
знания

упраж-
нение

абзац

ключови
думи в
текста

подтеми в
текста

тема на
текста

абзац

ключови
думи в
текста

подтеми в
текста

тема на
текста

абзац

ключови
думи в
текста

подтеми в
текста

тема на
текста

Нови
понятия

Осмисля значението
на строежа на текс
та като средство за
пълноценно извличане
на информация. Учи
самостоятелно.

Развива умения за
работа в екип.

Извлича информация
от познат/непознат
текст и я прилага
в съответствие с
комуникативната
задача.

работен
лист

работа по група

участие в дискусия

оценка на работа
в група

самостоятелна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
участие в дискусия
Извлича информация
от познат/непознат
оценка на работа
текст и я прилага
по групи
в съответствие с
комуникативната
задача.
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Тема на
урочна
единица
Диалог

Текстът в
общуването.
Строеж на
текста

№ Учебна
седмица

5

6

15

16

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Участва в диалог
в официална и
в неофициална
обстановка, като
съобразява своите
въпроси и отговори с
тези на останалите
участници в диалога.
Умее да изслушва
събеседника си и
да оспорва мнение,
различно от своето,
като проявява
толерантност
и учтивост в
общуването.
Осмисля текста като
средство за общуване.
Умее да извлича
информация от текст.
Може да определя
темата, подтемите
(микротемите),
ключовите думи и
абзаците в текста.

Урочна
единица
за
упражнение

упражнение

абзац

ключови
думи в
текста

подтеми в
текста

тема на
текста

Нови
понятия

Учи самостоятелно
чрез извличане на
информация от
текст, включително
от електронни
източници.

оценка на работа в
група

самостоятелна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
самостоятелна
Извлича информация
работа
от диалози в
художествен текст.
симулация
Използва знанията си
по български език при ролева игра
анализ и коментар на
художествени текс
тове.
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Повествова
нието,
описанието и
разсъждението
в текста

6

6

7

17

18

19

Текстът и
общуването

Тема на
урочна
единица
Повествова-
нието,
описанието и
разсъжде
нието
в текста

№ Учебна
седмица

Осмисля текста като
средство за общуване.
Познава строежа на
текста. Възприема,
осмисля и обработва
информация от различни
видове текст.

Разпознава
повествованието,
описанието и
разсъждението в
текста. Възприема,
осмисля и обработва
информация от
описателен текст,
от повествователен
текст и от текст
разсъждение.

упраж-
нение

обоб
щение

Компетентности като Нови
понятия
очаквани резултати
от обучението
Разпознава
повествованието,
описанието и
разсъждението в текс
та. Възприема, осмисля и
обработва информация
от описателен текст,
от повествователен
текст и от текст
разсъждение.

Урочна
единица
за
нови
знания

Обобщава и
систематизира
информацията
за текста в
общуването. Прилага
в нови ситуации
уменията си за
възприемане и за
създаване на текст
в зависимост от
речевата ситуация.

Учи самостоятелно,
като възприема,
осмисля и прилага
информация от
описателен текст,
от повествователен
текст и от текст
разсъждение. Развива
умения за изразяване
чрез творчество.

дискусия

проект

тест

работен лист

оценка на
домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
писмен текст
Учи самостоятелно,
като възприема,
дискусия
осмисля и прилага
информация от
описателен текст,
от повествователен
текст и от текст
разсъждение. Развива
умения за изразяване
чрез творчество.
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Текстът и
общуването

7

7

8

20

21

22

Речниково и
граматично
значение на
думата

Тема на
урочна
единица
Представяне
и самопред
ставяне

№ Учебна
седмица

контекст

Сравнява и осмисля
речникови значения
на думи от различни
езици. Самостоятелно
обогатява езиковата
си култура чрез
работа с речници.
многознач
ност

Осмисля думата
като единство от
речниково и граматично
значение. Правилно и
целесъобразно използва
многозначните думи
според конкретния
контекст. Уместно
употребява думи в
прякото и в преносното
им значение. Умее да
работи с тълковен
речник, речник на
чуждите думи.

нови
знания

Проверява равнището
на усвоени знания
и умения. Овладява
инструменти за
самооценка.

Развива езиковите и
социокултурните си
компетентности.

Осмисля текста като
средство за общуване.
Познава строежа на
текста. Възприема,
осмисля и обработва
информация от различни
видове текст.

контрол
и оценка

участие в дискусия

устно
изложение

тест

писмено изпитване

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
устен и
Осмисля същността
писмен текст
на текстовете за
представяне и за
ролева игра
самопредставяне във
дискусия
връзка с определена
комуникативна
задача. Проявява
толерантност
и уважение към
различието.

грама
тично
значение

Компетентности като Нови
понятия
очаквани резултати
от обучението
Представя себе си и
друг човек (включително
и по електронен път)
според правилата на
речевия етикет.

Урочна
единица
за
нови
знания

34

9

9

25

26

Речниково и
граматично
значение на
думата

Представяне
и самопред
ставяне

Речниково и
граматично
значение на
думата

8

24

23

Тема на
урочна
единица
Речниково и
граматично
значение на
думата

№ Учебна
седмица

Компетентности като Нови
понятия
очаквани резултати
от обучението
Осмисля думата
като единство от
речниково и граматично
значение. Правилно и
целесъобразно използва
многозначните думи
според конкретния
контекст. Уместно
употребява думи в
прякото и в преносното
им значение. Умее да
работи с тълковен
речник, речник на
чуждите думи.
Осмисля думата
като единство от
речниково и граматично
значение. Правилно и
целесъобразно използва
многозначните думи
според конкретния
контекст
Представя себе си и
друг човек (включително
и по електронен път)
според правилата на
речевия етикет.
Уместно употребява
думи в прякото и в
преносното им значение.
Умее да работи с
тълковен речник, речник
на чуждите думи.

Урочна
единица
за
упраж
нение

нови
знания

упраж
нения

упраж
нение

Развива умения за
изява на творчески
способности.

Създава текстове,
като се съобразява с
речевата ситуация.

Умее да създава
текст за представяне
и за самопредставяне
в дигитална среда.

Самостоятелно
обогатява езиковата
си култура чрез
работа с речници.
Развива творческите
си заложби. Използва
мултимедия.

творческа задача

самостоятелна
работа

ролева игра

симулация

презентация

проект

оценка на писмен
текст

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
работен лист
Развива умения за
работа с речници,
включително и
електронни. Прави
съпоставка на
речникови и на
граматични значения
на думи от различни
езици.
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Видове
думи според
речниковото
им значение
и звуковия им
състав

9

10

10

27

28

29

Правопис и
правоговор
на думата в
зависимост
от нейния
морфемен
строеж

Тема на
урочна
единица
Видове
думи според
речниковото
им значение
и звуковия им
състав

№ Учебна
седмица

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Разпознава омоними.
Уместно използва в
речта си синоними и
антоними. Коментира
употребата на сино
ними, антоними и
омоними в текст.
Умее да работи със
синонимен речник, с
речник на антонимите.
Разпознава омоними.
Уместно използва в
речта си синоними и
антоними. Коментира
употребата на сино
ними, антоними и
омоними в текст.
Умее да работи със
синонимен речник, с
речник на антонимите.
Определя, правилно
изговаря и пише
морфемите в думата.
Прави морфемен
анализ. Умее да работи
с правописен и с
правоговорен речник.

Урочна
единица
за
нови
знания

упраж
нение

нови
знания

морфема,
словообра
зувателна
морфема,
формо
образу
вателна
морфема,
морфемен
анализ

омоними

омоними

Нови
понятия

Осмисля морфемния
анализ като средство
за повишаване на
правописната и на
правоговорната си
култура. Работи с
правописен речник.

Умее да работи в
екип.

Развива умения за
работа с речници.
Прави съпоставка на
езикови единици от
различни езици.

участие в дискусия

устно
изложение

индивидуална задача

работен лист

изследователска
задача

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
участие в дискусия
Прилага познанията
си по български език
устно
в часовете по чужд
изложение
език. Самостоятелно
коригира грешки
при употреба на
синоними, омоними и
антоними.
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Правопис и
правоговор
на думата в
зависимост
от нейния
морфемен
строеж

10

11

11

30

31

32

Правопис и
правоговор
на думата в
зависимост
от нейния
морфемен
строеж

Тема на
урочна
единица
Представяне
и самопред
ставяне

№ Учебна
седмица

Определя, правилно
изговаря и пише
морфемите в думата.
Прави морфемен
анализ. Умее да работи
с правописен и с
правоговорен речник.

Определя, правилно
изговаря и пише
морфемите в думата.
Прави морфемен
анализ. Умее да работи
с правописен и с
правоговорен речник.

упраж
нение

морфема,
словообра
зувателна
морфема,
формо
образу
вателна
морфема,
морфемен
анализ

морфема,
словообра
зувателна
морфема,
формо
образу
вателна
морфема,
морфемен
анализ

Компетентности като Нови
понятия
очаквани резултати
от обучението
Представя себе си и
друг човек (включително
и по електронен път)
според правилата на
речевия етикет.

нови
знания

Урочна
единица
за
упраж
нение

Подобрява
правоговорната си
култура.

Работи с правописен
речник. Открива и
редактира грешки в
собствени текстове.

Използва мултимедия
за представяне на
резултати по проект.

Работи с правописен
речник. Открива и
редактира грешки в
собствени текстове.

Прави съпоставка
между текстове за
представяне и за
самопредставяне в
реално общуване и по
електронен път.

изследователска
задача

творческа задача

презентация

проект

казус

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
писмен текст
Развива социални
умения.
ролева игра

37

Тема на
урочна
единица
Правопис и
правоговор
на думата в
зависимост
от нейния
морфемен
строеж

Звукови
промени.
Подвижно Ъ.
Непостоянно
Ъ

№ Учебна
седмица

11

12

33

34

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Определя, правилно
изговаря и пише
морфемите в думата.
Прави морфемен
анализ. Умее да работи
с правописен и с
правоговорен речник.

Правилно пише и
изговаря думи с
неударени гласни
звукове, със струпване
на съгласни звукове.
Правилно изговаря
и пише думи с
непостоянно Ъ, с
подвижно Ъ. Правилно
изговаря и пише
често употребявани
думи и думи от
терминологичната
лексика.

Урочна
единица
за
упраж
нения

нови
знания

Работи с правописен
речник.
Осъществява
самоконтрол при
изпълнение на учебни
задачи.

непосто
янно Ъ

участие в дискусия

самостоятелна
работа

проверка на
домашна работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
самостоятелна
Осъществява
работа
самоконтрол при
създаване на устен и
работен лист
на писмен текст.

подвижно
Ъ

морфема,
словообра
зувателна
морфема,
формо
образу
вателна
морфема,
морфемен
анализ

Нови
понятия
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упраж
Звукови
нение
промени.
Подвижно Ъ.
Непостоянно Ъ

12

12

35

36

Урочна
единица
за
нови
знания

Тема на
урочна
единица
Отговор на
житейски
въпрос

№ Учебна
седмица

Правилно изговаря
и пише често
употребявани
думи и думи от
терминологичната
лексика.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Създава в писмена
форма текст, в който
изразява лична позиция
по житейски проблем
и подбира подходящи
аргументи. Умее да
композира текст
разсъждение в определен
обем. Използва езикови
средства, подходящи
за ситуацията на
общуване. Редактира и
оформя писмения текст
в съответствие с
изискванията за писмено
общуване (правопис,
пунктуация, графично
оформяне).

оценка на работа
по групи

тест

работен лист

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
дискусия
Осмисля и тълкува
информация от
устно изложение
различни източници.
ролева игра
Използва уместно
информацията при
създаване на текст
отговор на въпрос.
Обосновава собствена
гледна точка по
проблем.

подвижно Ъ Осъществява самоконтрол при създа
непосто
ване на писмен и
янно Ъ
на устен текст.
Открива и редактира
грешки при изговор и
правопис на думи от
терминологичната
лексика.

отговор
на въпрос

Нови
понятия

39

Тема на
урочна
единица
Думата и
нейните
значения

Думата и
нейните
значения

№ Учебна
седмица

13

13

37

38

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Осмисля думата като
единство от речниково
и от граматично
значение. Разпознава
омоними. Определя,
правилно изговаря
и пише морфемите
в думата. Прави
морфемен анализ.
Правилно изговаря
и пише думи с
непостоянно Ъ,
с подвижно Ъ.
Осмисля думата като
единство от речниково
и от граматично
значение. Разпознава
омоними. Определя,
правилно изговаря
и пише морфемите
в думата. Прави
морфемен анализ.
Правилно изговаря
и пише думи с
непостоянно Ъ,
с подвижно Ъ.

Урочна
единица
за
обоб
щение

контрол
и оценка

Нови
понятия

оценка от

Разбира инструкции
и работи по зададен
алгоритъм.

контролна работа

самостоятелна
работа

Разбира инструкции
и работи по зададен
алгоритъм.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
оценка на работа
Работи с различни
по групи
речници.

40

Тема на
урочна
единица
Изменяеми
части на
речта.
Местоимение

Отговор на
житейски
въпрос

№ Учебна
седмица

13

14

39

40

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Разпознава изменяемите
части на речта. Прави
морфологичен анализ на
съществително име,
на прилагателно име,
на числително име, на
глагол. Правилно пише
и изговаря частите
на речта. Разпознава
местоименията
като заместващи
и свързващи думи
в изречението и в
текста.
Създава в устна
форма текст, в
който изразява лична
позиция по житейски
проблем и подбира
подходящи аргументи.
Спазва правилата на
правоговора и поставя
логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.

Урочна
единица
за
нови
знания

нови
знания

отговор
на въпрос

морфо
логичен
анализ

изменяеми
части на
речта

Нови
понятия

Подобрява уменията
си за устно изложение
по определен въпрос,
като се съобразява
с книжовния
изговор. Поставя
логическо ударение.
Изгражда умения
за комуникативно
партньорство.

ролева игра

симулация

устен текст

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
самостоятелна
Изгражда логически
работа
и езиково свързан
текст. Съпоставя
изследователска
езикови единици от
задача
различни езици.
оценка на работа
Работи по зададен
по групи
алгоритъм.

41

Лично
местоимение.
Възвратно
лично
местоимение

14

14

15

41

42

43

Лично
местоимение.
Възвратно
лично
местоимение

Тема на
урочна
единица
Изменяеми
части на
речта.
Местоимение

№ Учебна
седмица

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Разпознава изменяемите
части на речта. Прави
морфологичен анализ на
съществително име,
на прилагателно име,
на числително име, на
глагол. Правилно пише
и изговаря частите
на речта. Разпознава
местоименията
като заместващи и
свързващи думи в
изречението и в текста
Разпознава личното и
възвратното лично
местоимение и
определя граматичните
им признаци. Правилно
използва формите
на личното и на
възвратното лично
местоимение.
Разпознава личното и
възвратното личното
местоимение и
определя граматичните
им признаци. Правилно
използва формите
на личното и на
възвратното лично
местоимение.

Урочна
единица
за
упраж
нение

нови
знания

нови
знания

Разбира инструкции и
работи по определен
модел.

индивидуална задача
Сравнява езикови
единици от български
език и от изучаван
чужд език.

възвратно
лично мес
тоимение

дискусия

устно изложение
дискусия

Сравнява езикови
единици от български
език и от изучаван
чужд език.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
писмен текст
Изгражда логически
и езиково свързан
тест
текст. Прилага
знанията си за
частите на речта
в часовете по чужд
език.

възвратно
лично мес
тоимение

морфо
логичен
анализ

изменяеми
части на
речта

Нови
понятия

42

Отговор на
житейски
въпрос

15

15

16

44

45

46

Лично
местоимение.
Възвратно
лично
местоимение

Тема на
урочна
единица
Лично
местоимение.
Възвратно
лично
местоимение

№ Учебна
седмица

Редактира грешки при
употреба на лично и
на възвратно лично
местоимение.

възвратно
лично мес
тоимение

упраж
нение

Разпознава личното и
възвратното лично
местоимение и
определя граматичните
им признаци. Правилно
използва формите на
личното и на възвратно
личното местоимение.

Търси, извлича и
използва информация
от различни
източници. Подобрява
уменията си за
графично оформяне на
писмен текст.

възвратно
лично мес
тоимение

отговор
Създава в писмена
на въпрос
форма текст, в който
изразява лична позиция
по житейски проблем
и подбира подходящи
аргументи. Умее да
композира текст
разсъждение в определен
обем.

тест

дискусия

изследователска
задача

проверка на
домашна работа

дискусия

писмен текст

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
Редактира грешки при работен лист
употреба на лично и
на възвратно лично
местоимение

упраж
нения

Нови
понятия

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Правилно използва
формите на личното и
на възвратното лично
местоимение.

Урочна
единица
за
упраж
нение

43

Прите
жателно
местоимение.
Възвратно
притежател
но местоиме
ние

16

16

17

47

48

49

Прите
жателно
местоимение.
Възвратно
притежател
но местоиме
ние

Тема на
урочна
единица
Прите
жателно
местоимение.
Възвратно
притежател
но местоиме
ние

№ Учебна
седмица

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Разпознава
притежателното
местоимение
и възвратното
притежателно
местоимение и
определя граматичните
им признаци. Използва
местоименията
като заместващи
и свързващи думи;
правилно ги изговаря и
пише.
Правилно употребява
в речта си
притежателното
местоимение
и възвратното
притежателно
местоимение.

Правилно употребява
в речта си
притежателното
местоимение
и възвратно
притежателното
местоимение.

Урочна
единица
за
нови
знания

нови
знания

упраж
нение

Разбира инструкции и
работи по определен
модел. Умее да
работи в екип.
прите
жателно
местоиме
ние
възвратно
прите
жателно
местоиме
ние

възвратно
прите
жателно
местоиме
ние

Осъществява
самоконтрол
при употреба на
притежателното
и на възвратното
притежателно
местоимение в
собствен текст.

проект

работен лист

дискусия

самостоятелна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
устно изложение
Сравнява езикови
единици от български дискусия
език и от изучаван
чужд език.

прите
жателно
местоиме
ние

възвратно
прите
жателно
местоиме
ние

прите
жателно
местоиме
ние

Нови
понятия

44

Притежа
телно мес
тоимение.
Възвратно
притежател
но местоиме
ние

17

17

50

51

Учебна
седмица

18

№

52

Разпознава основната
форма и спрежението
на глагола. Разпознава
и правилно образува
формите на минало
свършено и на минало
несвършено време.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Правилно употребява
в речта си
притежателното
местоимение
и възвратно
притежателното
местоимение

упраж
нение

Урочна
единица
за

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Използва езикови
средства, подходящи
за ситуацията на
общуване. Редактира и
оформя писмения текст
в съответствие с
изискванията за писмено
общуване (правопис,
пунктуация, графично
оформяне).

Урочна
единица
за
упраж
нение

нови
Време на
знания
глагола.
Минало
свършено
време. Минало
несвършено
време

Тема на
урочна
единица

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Тема на
урочна
единица
Отговор на
житейски
въпрос

№ Учебна
седмица

дискусия

проверка на
домашна работа

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

основна
форма на
глагола
спрежение
на глагола
мин. св. вр.
мин. несв.
вр.

работен лист

казус

ролева игра

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

Осъществява
самоконтрол при
редактиране на
грешки, свързани
с употреба на
притежателното
и на възвратното
притежателно
местоимение.

Редактира
самостоятелно
текстовете, които
създава.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми
и/или раздели
писмен текст
Участва в екипна
дейност.
дискусия

Нови
понятия

възвратно
прите
жателно
местоиме
ние

притежа
телно
местоиме
ние

отговор
на въпрос

Нови
понятия

45

Учебна
седмица

18

19

19

№

53

54

55

Целесъобразно
използва и съвместно
употребява минало
свършено и минало
несвършено време
при създаване на свой
текст.

Създава в устна
форма текст, в
който изразява лична
позиция по житейски
проблем и подбира
подходящи аргументи.
Спазва правилата на
правоговора и поставя
логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.

упраж
нение

Отговор на
житейски
въпрос

Време на
глагола.
Минало
свършено
време.
Минало
несвършено
време

упраж
нение

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Целесъобразно
използва и съвместно
употребява минало
свършено и минало
несвършено време
при създаване на свой
текст.

Урочна
единица
за

нови
Време на
знания
глагола.
Минало
свършено
време. Минало
несвършено
време

Тема на
урочна
единица

отговор
на въпрос

минало
несвърше
но време

минало
свършено
време

спрежение
на глагола

основна
форма на
глагола

минало
несвърше
но време

минало
свършено
време

спрежение
на глагола

основна
форма на
глагола

Нови
понятия

Работи с мултимедия.

Създава отговор на
житейски въпрос на
електронен носител.

Умее да работи в
екип при изпълнение
на съвместни задачи.

Развива умения за
самостоятелно учене.
Работи в екип.

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

презентация

работен лист

устно изложение

оценка на
творческа задача

писмен текст

дискусия

самостоятелна
работа

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

46

20
нови
знания

Нелични
глаголни
форми
(причастия).
Употреба
на минало
свършено
и минало
несвършено
деятелно
причастие в
текста

Урочна
единица
за

57

Тема на
урочна
единица

Време на
упраж
глагола.
нение
Минало
свършено
време. Минало
несвършено
време

Учебна
седмица

56 20

№

Разпознава неличните
глаголни форми в
текст. Разпознава
и образува минало
свършено и минало
несвършено деятелно
причастие.

Целесъобразно
използва и съвместно
употребява минало
свършено и минало
несвършено време
при създаване на свой
текст.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

минало
несвър
шено
деятелно
причастие

минало
свършено
деятелно
причастие

нелични
глаголни
форми
(причас
тия)

минало
несвърше
но време

минало
свършено
време

спрежение
на глагола

основна
форма на
глагола

Нови
понятия

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

Умее да работи в
екип при изпълнение
на съвместни задачи.

творческа задача

участие в дискусия

устно изложение

оценка на работа
по групи

работен лист

проверка на
домашна работа

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

47

Нелични
глаголни
форми
(причастия).
Употреба
на минало
свършено
и минало
несвършено
деятелно
причастие в
текста

59 21

Тема на
урочна
единица

Нелични
глаголни
форми
(причастия).
Употреба
на минало
свършено
и минало
несвършено
деятелно
причастие в
текста

Учебна
седмица

58 21

№

упраж
нение

нови
знания

Урочна
единица
за

Спазва особеностите
в правописа и в
правоговора на минало
свършено и минало
несвършено деятелно
причастие.

Разпознава неличните
глаголни форми в
текст. Разпознава
и образува минало
свършено и минало
несвършено деятелно
причастие.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

минало
несвър
шено
деятелно
причастие

минало
свършено
деятелно
причастие

нелични
глаголни
форми
(причас
тия)

минало
несвър
шено
деятелно
причастие

минало
свършено
деятелно
причастие

нелични
глаголни
форми
(причас
тия)

Нови
понятия

Разбира инструкции,
работи по определен
модел. Осъществява
самоконтрол при
изпълнение на
учебните задачи.

Работи в екип.

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

творческа задача

устно изложение

текст

тест

устно изложение

текст

самостоятелна
работа

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

48

Нелични
глаголни
форми
(причастия).
Употреба
на минало
свършено
и минало
несвършено
деятелно
причастие в
текста

Неизменяеми
части на
речта.
Наречие.
Предлог

22

61

62 23

Тема на
урочна
единица

Отговор на
житейски
въпрос

Учебна
седмица

60 22

№

нови
знания

упраж
нение

упраж
нение

Урочна
единица
за

Разпознава наречието и
предлога в изречението.

Употребява правилно
и уместно минало
свършено и минало
несвършено деятелно
причастие в текст.
Употребява правилно
и уместно минало
свършено и минало
несвършено деятелно
причастие в текст.

Създава в устна
форма текст, в
който изразява лична
позиция по житейски
проблем и подбира
подходящи аргументи.
Спазва правилата на
правоговора и поставя
логическо ударение,
като се съобразява с
комуникативната цел.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

предлог

наречие

неизменя
еми части
на речта

минало
несвър
шено
деятелно
причастие

минало
свършено
деятелно
причастие

нелични
глаголни
форми
(причас
тия)

отговор
на въпрос

Нови
понятия

Съпоставя езикови
явления от различни
езици.

Развива умения за
самостоятелно
учене. Съпоставя
морфологични явления
в езиците, които
изучава.

Използва подходящи
паралингвистични
средства (жестове,
мимики).

Развива умения за
работа в екип.

устно изложение

самостоятелна
работа

тест

работен лист

ролева игра

симулация

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели
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Неизменяеми
части на
речта.
Наречие.
Предлог

Главни части
в простото
изречение

План на
текст

23

63

64 24

65 24

Тема на
урочна
единица

Учебна
седмица

№

нови
знания

нови
знания

упраж
нение

Урочна
единица
за

Осмисля плана
като средство
за ориентиране в
съдържанието и в
структурата на
текста. Умее да прави
план на текст.

Открива подлога
и сказуемото в
изречението. Умее
да изразява подлога
с различни части на
речта – съществително
име, прилагателно
име, числително
име, местоимение.
Прилага правилото за
членуване на подлога в
изречението в писмен
текст, който създава.

Правилно и уместно
употребява наречието
и предлога в речевата
практика. Прилага
правописните и
правоговорните правила
при употреба на
наречие и предлог.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

предлог

наречие

части на
речта

Нови
понятия

Възприема, осмисля
и обработва
информация от
текст.

Съпоставя
синтактични
конструкции в
различни езици. Служи
си с разнообразни
синтактични
конструкции според
целта на общуване.

Работи в екип.

Редактира грешки
при употреба на
неизменяеми части на
речта.

участие в дискусия

самостоятелна
работа

оценка на работа
по групи

самостоятелна
работа

проект

работен лист

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели
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Главни части
в простото
изречение

Главни части
в простото
изречение

25

67

68 26

Тема на
урочна
единица

Главни части
в простото
изречение

Учебна
седмица

66 25

№

упраж
нение

упраж
нение

нови
знания

Урочна
единица
за

Прилага правилото за
членуване на подлога в
изречението в писмен
текст, който създава.

Открива подлога
и сказуемото в
изречението. Умее
да изразява подлога
с различни части на
речта – съществително
име, прилагателно
име, числително име,
местоимение.

Открива подлога
и сказуемото в
изречението. Умее
да изразява подлога
с различни части на
речта – съществително
име, прилагателно
име, числително
име, местоимение.
Прилага правилото за
членуване на подлога в
изречението в писмен
текст, който създава.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Осъществява
самоконтрол при
създаване на писмен
текст. Редактира
грешки.

Разбира инструкции,
прилага алгоритми.

Сравнява езикови
единици от български
език и от изучаван
чужд език.

Умее да работи в
екип.

Съпоставя
синтактични
конструкции в
различни езици.

работен лист

оценка на работа
по групи

оценка на работа
по групи

проверка на
домашна работа

участие в дискусия

оценка на работа
по групи

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

51

27

71

Второсте
пенни части
в простото
изречение

План на
текст

27

70

Тема на
урочна
единица

Второсте
пенни части
в простото
изречение

Учебна
седмица

69 26

№

нови
знания

упражне
ние

нови
знания

Урочна
единица
за

Разпознава и осмисля
функциите на допъл
нението, обстоятел
ственото пояснение и
определението като
второстепенни части
в простото изречение,
владее употребата
им. Прилага правилото
за членуване на вто
ростепенните части в
изречението в писмен
текст, който създава.

Редактира и оформя
план на текст в съот
ветствие с изисквания
та за писмено общуване
(правопис, пунктуация,
графично оформяне).

Разпознава и
осмисля функциите
на допълнението,
обстоятелственото
пояснение и опреде
лението като
второстепенни части
в простото изречение,
владее употребата им.
Прилага правилото за
членуване на второ
степенните части в
изречението в писмен
текст, който създава.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Възприема, осмисля
и обработва инфор
мация от текст.
Прави план на текст
в зависимост от
конкретната комуни
кативна задача.

Разбира и следва
инструкции при
изпълнение на учебни
задачи.

Работи в екип.

синтакти
чен анализ

допълнение Служи си с разноо
бразни синтактични
обстоя
телствено конструкции в зави
симост от комуника
пояснение
тивната задача.
определе
ние

синтакти
чен анализ

определе
ние

участие в дискусия

самостоятелна
работа

творческа задача

самостоятелна
работа

участие в дискусия

оценка на работа
по групи

дискусия

участие в

самостоятелна
работа

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

допълнение Сравнява езикови
единици от български
обстоя
телствено език и от изучава
чужд език.
пояснение

Нови
понятия
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Учебна
седмица

28

28

29

№

72

73

74

Второсте
пенни части
в простото
изречение

Второсте
пенни части
в простото
изречение.

Второсте
пенни части
в простото
изречение

Тема на
урочна
единица

упраж
нение

нови
знания

упраж
нение

Урочна
единица
за

Прави синтактичен
анализ на просто
изречение.

Прави синтактичен
анализ на просто
изречение.

Разпознава и осмисля
функциите на допъл
нението, обстоятел
ственото пояснение и
определението като
второстепенни части
в простото изречение,
владее употребата
им. Прилага правилото
за членуване на вто
ростепенните части в
изречението в писмен
текст, който създава.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Разбира инструкции,
работи по зададен
модел.

работен лист

телствено
пояснение

синтакти
чен анализ

определе
ние

оценка на работа
по групи

самостоятелна
работа

участие в дискусия

оценка на работа
по групи

дискусия

текст

допълнение Прилага алгоритъм за
синтактичен анализ.
обстоя

синтакти
чен анализ

определе
ние

телствено
пояснение

допълнение Прилага алгоритъм за
синтактичен анализ.
обстоя

синтакти
чен анализ

определе
ние

телствено
пояснение

тест

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

допълнение Самостоятелно
редактира грешки.
обстоя

Нови
понятия
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Учебна
седмица

29

30

30

31

31

№

75

76

77

78

79

План на
текст

Думата
като част
на речта и
като част на
изречението

Думата
като част
на речта и
като част на
изречението

Думата
като част
на речта и
като част на
изречението

План на
текст

Тема на
урочна
единица

упраж
нение

контрол
и оценка

обоб
щение

обоб
щение

упраж
нения

Урочна
единица
за

Умее да прави план на
текст. Редактира и
оформя план на текст
в съответствие с
изискванията за писмено
общуване (правопис,
пунктуация, графично
оформяне).

Познава думите като
части на речта и като
части на изречението.

Познава думите като
части на речта и като
части на изречението.

Умее да прави план на
текст. Редактира и
оформя план на текст
в съответствие с
изискванията за писмено
общуване (правопис,
пунктуация, графично
оформяне).

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

презентация

проект

творческа задача

Съставя план на
изучаван художествен
текст.

Осъществява само
контрол при изпълне
ние на задачи. Разбира
инструкции.

Използва мултимедия.

Учи самостоятелно,
обобщава и система
тизира учебна инфор
мация.

работен лист

задача

творческа

контролна работа

тест

презентация

проект

творческа задача

Учи самостоятелно,
самостоятелна
оценява постижени
работа
ята си; обобщава и
работа в групи
систематизира учебна
информация.

Използва мултимедия.

Съставя план с оглед
на конкретната
комуникативна задача.

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели
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Годишен
преговор

83

Годишен
преговор

85 34

преговор

контрол
и оценка

преговор

преговор

Преговор и обобщение
на материала през
учебната година.

Преговор и обобщение
на материала през
учебната година.

Преговор и обобщение
на учебния материал
през учебната година.

Създава план на текст.

Създава текст отговор
на въпрос.

Участва в диалог.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

										

Изходно ниво

84 34

33

Упражнения
за годишен
преговор

82 33

32

Възприемане
контрол
и създаване на и оценка
текстове

Урочна
единица
за

81

Тема на
урочна
единица

Възприемане
обоб
и създаване на щение
текстове

Учебна
седмица

80 32

№

Нови
понятия

дискусия

тест

творческа задача

самостоятелна
работа

дискусия

текст

текст

тест

проект

оценка на работа
в група

работен лист

Разработил: .................................................................
(Име, фамилия, подпис)

Разбира инструкции
и работи по зададен
модел.

Осъществява само
контрол при изпълне
ние на задачи. Разбира
инструкции.

Разбира инструкции
и работи по зададен
модел.

Разбира инструкции
и работи по зададен
модел.

Оценка на знания и на
умения.

Обобщава и систе
матизира знанията
си за диалог, отговор
на въпрос, план на
текст.

Контекст и дейности Методи и форми на Забележка
за всяка урочна единица оценяване по теми
и/или раздели

Втора част
Насоки за практическа дейност

1. РАЗДЕЛ
Първият раздел в Учебника се състои от една урочна статия – „Текст. Изречение. Дума (Начален преговор)“. Той съдържа и два варианта на задачи за входно
равнище. За да бъдат в оптимална степен функцио-

нални, тези варианти са конструирани така, че отразяват модела на теста за Национално външно оценяване по български език, с който се маркира краят на
началния етап на основната образователна степен.

ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА. (Начален преговор)
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 5. клас „Текст.
Изречение. Дума (Начален преговор)“ в примерното годишно разпределение са предвидени 2 учебни часа за преговор и обобщение на изученото в
4. клас. За провеждане на теста за входно ниво – 1
учебен час.
В началото на работата се предвижда да се
отдели достатъчно време, за да могат учениците да разгледат новия учебник по български език за
5. клас и да се запознаят най-общо с неговото съдържание, да вникнат в структурата му, да научат какво означават използваните условни знаци.
Образователни цели:
•• да се припомнят основни понятия и закономерности от лингвистичната проблематика,
обект на преподаване, учене и оценяване по
български език в 4. клас; такива са въпросите
за текста, изречението и думата с техните
най-съществени особености;
•• да се припомнят знанията и уменията, свързани с видовете ученически текст, обект на
възприемане, анализ и конструиране в 4. клас;
такива са преразказът и съчинението; да се припомнят алгоритъмът за редактиране на изрази
и четирите операции на редактирането – за
местване, добавяне, съкращаване и размества
не, посредством които се отстраняват допуснати грешки и се усъвършенстват изрази;
•• да се дискутира върху емоциите, съпътстващи първия учебен ден и срещата с нови съученици и учители, да се споделят мнения за ролята, която училището и предметът български
език играят за интелектуалното и за духовното израстване на петокласниците.
По време на учебната работа не се предвижда
запознаване на подрастващите с нови понятия.
Въпреки това урочната статия предлага систе-
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матизирана и обобщена информация, която да
помогне на учениците по-лесно да си припомнят:
същността на изречението – градивен елемент на
текста, и на видовете изречения – просто и слож
но; същността на думата – градивен елемент на
изречението и на текста, и на някои видове думи
– синоними, антоними, от една страна; съществи
телни имена, прилагателни имена, числителни име
на и глаголи, от друга страна; основните характеристики на съчинението и на преразказа като
ученически текстове.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Като начало учебните дейности включват художествено (изразително) четене на стихотворението от Елисавета Багряна „Първият учебен
ден“ и дискусия върху идеите и внушенията, които
произведението предлага на обучаваните лица.
Кратката визитна картичка, разположена заедно с обяснение на думите орляк и екот върху
по-тясната колона в лявата част на страницата,
имат за цел да обогатят знанията на петокласниците за текста и да направят по-лесно неговото
възприемане.
За резултатното протичане на дискусията могат да съдействат въпросите след текста. Тяхната функция е в две посоки:
•• да насочат вниманието на децата към важ
ни съдържателни и емоционални моменти в
стихотворението например: Защо стихотво
рението е озаглавено „Първият учебен ден?“;
С какво настроение учениците прекрачват
прага на училището?; Какво дава основание на
поетесата да нарече класните стаи „роени ко
шери с пчели“?
•• да подтикнат петокласниците към разсъждения относно собствените си преживявания,
свързани с първия учебен ден: Споделете свои

преживявания от първия учебен ден на насто
ящата учебна година.
Учителят може да състави и да зададе допълнителни въпроси, които да са актуални за конкретната образователна среда, в която работи,
да отразяват индивидуални особености на определени ученици, да са адекватни на интересите и
любопитството на класа като цяло.
За да се стимулира изпълнението на творчески
дейности от учениците, е възможно:
•• да бъде поставена задача за домашна работа –
петокласниците да научат стихотворението наизуст и в часа по български език да се
направи отборно състезание за най-добро рецитиране на творбата;
•• да се постави задача учениците да нарисуват
картина от първия учебен ден в конкретното училище и да се направи в класната стая
изложба с най-хубавите рисунки.
Работата продължава с анализ на учебното съдържание, свързано с лингвистичната парадигма
в урока. Учебната информация е разположена на
една (дясна) страница и включва таблици, схеми и
определения на факти и закономерности, които са
обект на преговор и затвърждаване в началото на
новата учебна година.
Индуктивно чрез работа върху предварително
създадени от петокласниците текстове учителят би могъл да обобщи най-важните особености
на думата, на изречението и на текста в българския
език. В зависимост от конкретните образователни условия преподавателят би могъл да предпочете и дедуктивен подход – да припомни основното
от езиковедските сведения за текста, за изрече
нието и за думата, като използва информацията
от урочната статия, и след това да предложи на
учениците сами да приложат актуализираните
сведения, като създадат текст – съчинение или
преразказ. В хода на работата непреднамерено
(имплицитнно) се актуализира и информацията за
специфичните признаци на преразказа и на съчине
нието като видове ученически текстове.
Работата продължава с практически занимания
върху езика посредством изпълнение на конкретни
упражнения, представени на следващите две страници от урочната разработка. Това са похвати,
включващи разнообразни познавателни и комуникативни действия с езиковите явления и закономерности, които служат за повишаване равнището на
езиковата подготовка на петокласниците.

Изпълнението на упражненията може да протече по предложената в Учебника последователност, но учителят може да направи подборка на
определени задачи, да преподреди задачите в хода
на тяхното изпълнение, да използва допълнителни
задачи от Работните листове или да включи за изпълнение в това звено от урока упражнения, които сам е съставил и е преценил, че са по-подходящи за конкретните петокласници.
Анализ на упражненията и отговори
Предпочетен е вариант, при който практичес
ките дейности с езика за изграждане и развиване
на лингвистични и на комуникативни умения имат
опора върху един текст – откъс от народна приказка. Някои от задачите са свързани с анализ на
смислови ядра в текста, а други – с анализ на езикови особености на текста – синтактични, пунктуационни, лексикални.
1. Упражнението е предизвикателство към логическото мислене на учениците. Те трябва сами
да анализират постъпката на бащата, който изпраща сина си да гледа животните през зимата, но
не му осигурява пари за храна. Целта е петокласниците да направят извод за действие от страна на
приказния герой, причините за което не са отразени в текста. Посочената особеност на упражнението го превръща в елемент на системата от
похвати, застъпени в Учебника, които създават условия за развиване на функционалната компетент
ност на подрастващите чрез четене на текстове
и извличане на информация от тях.
Като разсъждават върху постъпката на бащата, се налага обучаваните лица да „излязат извън
границите на текста“ и да насочат мисленето си
в посока, подсказана им от човешкия опит и от
рационалната логика на мисленето.
Отговор:
Бащата е постъпил по описания в приказката
начин, за да постави своя син пред изпитание, което да го принуди да се справи с необичайната ситуация.
2. Задачата провокира мисленето на учениците и също е предпоставка за развиване на елементи от тяхната функционална компетентност.
От петокласниците се изисква да преценят дали
героят може да бъде наречен „глупав“. Те трябва
да докажат, че това определение отговаря на истината, като дадат конкретен пример от тек
ста на приказката.
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Отговор:
Да, той проявява глупост, когато вместо да измисли как да намери пари, за да изхрани животните
през зимата, сяда и започва да плаче.
3. Задачата е за идентифициране на определена
информация в текста и за обобщаване на качества, които могат да се формулират върху основата
на конкретни постъпки на героинята. Тези особености на упражнението го отнасят към дейностите, свързани с овладяване и развиване на функционална грамотност у учениците.
Отговор:
Момата дава следния съвет на сина – Вземи
пари назаем и храни овните до пролетта, напролет
ще им острижеш вълната, ще я продадеш и ще ги
закараш всичките на баща си.
Качества, които проявява момата: умна, предвидлива, съобразителна и пр.
4. Задачата настоява учениците да определят
своето отношение към героите от приказката,
като споделят кой от тях им харесва повече, респ.
с кого биха искали да се запознаят. В основата на
упражнението стои необходимостта да се направи оценка на поведението на момата и на сина и
да се изрази ценностно отношение към техните
качества. С тези особености става видима функцията на упражнението, която е свързана с развиване на критическото мислене на учениците –
изискване чрез анализ на постъпки и черти от характера да се изрази собствена позиция по някакъв
дискутиран проблем.
Отговор:
Изразяване на желание за запознанство с момата, защото тя проявява ум, находчивост, предвидливост, мъдрост, съобразителност и др. полезни за успешното съществуване човешки качества.
5. Задачата е за анализ на характеристиките,
които петокласниците откриват, за да докажат,
че откъсът от народна приказка е текст. Понятийна опора за отговора на упражнението е овладяното до този момент познание за текста и за
неговите диференциални признаци.
Отговор:
Откъсът от приказка е изграден от изречения,
а изреченията са съставени от думи, чрез които
се разказва историята за глупавия син и за умната
мома, която му дава мъдър съвет как да изхрани
стадото през зимата.
6. Озаглавяването на текст е дискурсен проб
лем. Заглавието може да отразява буквално темата на текста, може да я перифразира, но може
и да не съвпада с нея, а да рефлектира в някакъв
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страничен аспект на темата. Авторът може да
избере заглавието в зависимост от своя лична
гледна точка или специфично отношение към отразяваната проблематика. Изискването към петокласниците да озаглавят откъса е насочено към
желанието те да подходят както аналитично към
смислите в текста, така и да проявят творческо
отношение към тях.
Отговори:
Глупавият син и умната мома; Малко ум, но на
време и др.
7. Задачата е за синтактичен анализ на просто
изречение. Целта е учениците да си припомнят
как се определя видът на изречението по състав.
Опора на отговорите е информацията за диференциалните признаци на простото изречение
(има едно сказуемо) и на сложното изречение (има
две или повече сказуеми).
Отговори:
а) Щеш ли да я вземеш, ако ида да я искам? – има
повече от едно сказуемо: изречението е сложно;
б) Тя го научила. – има едно сказуемо: изречението е просто;
в) Аз нямам с какво да купя храна. – има повече
от едно сказуемо; изречението е сложно;
г) Ти нямаш тоя ум! – има едно сказуемо: изречението е просто.
8. Задачата насочва към припомняне на информацията от началния етап на основното образование,
свързана с видовете изречения по цел на изказване и
с начините за тяхното пунктуационно оформяне в
края на съответните видове изречения.
Отговори:
а) Щеш ли да я вземеш, ако ида да я искам? – въпросително изречение, в края му се пише въпросителна.
б) Тя го научила. – съобщително изречение, в
края му се пише точка.
в) Аз нямам с какво да купя храна. – съобщително изречение, в края му се пише точка.
г) Ти нямаш тоя ум! – възклицателно изречение,
в края му се пише удивителна.
9. Задачата е за разграничаване на прости от
сложни изречения.
Отговори:
прости изречения

сложни изречения

1. Един богат човек
дал на сина си трис
та овена.
2. Научи ме една
мома от това и
това село.

1. Той направил така,
както го научила девой
ката.
2. Като закарал пролет
та овните при баща си,
той му казал.

10. Задачата е лексикална. Тя има състезателен характер. Целта е петокласниците да проявят умение да откриват синоними и антоними на
думи. Така се проверяват лексикалните познания
на учениците и се стимулира обогатяването на
техния индивидуален лексикален запас.
Отговори:
синоними на:
богат – заможен, състоятелен, имотен и др.
храна – ядене, ястие, манджа и др.
глупав – празноглав, тъпоумен, плиткоумен и др.
антоними на:
богат – беден
глупав – умен
здрави – болни
11. Задачата има творчески характер. Целта
е да се стимулират способностите на учениците
да се изразяват в писмена форма, като развият сюжета на приказката и доизмислят нейно продължение. Педагогическата практика свидетелства,
че децата обичат такива задачи, а и те са особено ефективни, когато учителят се нуждае от
конкретни факти за равнището на езиковата подготовка на всеки петокласник, който за него през
настоящата учебна година е нов, т.е. непознат
ученик. Дописването на приказката ще активизира непреднамерени речеви дейности от страна на
обучаваните лица и ще изведе на преден план постиженията и слабостите във владеенето на българския език. Тези резултати са важни за учителя
при планиране на предстоящи уроци, при конструиране на бъдещи методически варианти.
Отговори на упражненията за домашна
работа
1. Редактиран вариант на ученическия текст:
Тази година първият учебен ден беше във втор
ник. Денят беше слънчев и затова всички деца бяха
много радостни. В 10 часа ни събраха в двора, къ
дето имаше и много родители. Най-щастливи бяха
първолаците. Директорката на училището ни по
срещна с приветствие. След първия звънец тръгнах
ме с песен към класните стаи.
2. В ученическото съчинение има следните изречения по състав:
прости изречения:
Тази година първият учебен ден беше във вторник.
Най-щастливи бяха първолаците.
Директорката на училището ни посрещна с при
ветствие.
След първия звънец тръгнахме с песен към клас
ните стаи.

сложни изречения:
Денят беше слънчев и затова всички деца бяха
много радостни.
В 10 часа ни събраха в двора, където имаше и
много родители.
Примери за:
съществителни имена – ден, вторник, първола
ците и др.
прилагателни имена – учебен, най-щастливи,
класните и др.
глаголи – посрещна, тръгнахме, събраха и др.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.

В

2.

А

3.

А

4.

Б

5.

А

Анализ на задачите за входно ниво и
правилни отговори
Тестовете за проверка на входното ниво се
предлагат в два идентични варианта – Вариант 1
и Вариант 2. Съдържат по 11 задачи, като всички
те са свързани с текст, откъс от приказка (добре
познат на петокласниците формàт, стил и жанр
на текст). Чрез задачите се проверява равнището
на усвоеност на информация, която е актуализирана в часовете за начален преговор.
Всеки тест съдържа 4 задачи със структуриран
отговор и 7 задачи с отворен отговор. Задачите
с отворен отговор проверяват както езиковите
знания на учениците (знания за морфологични, синтактични и лексикални явления), така и тяхната
функционална грамотност.
Задачи № 1, 4, 5, 7 установяват уменията на
учениците да откриват, тълкуват, прилагат и
оценяват информация в текст. Задачи № 1, 4, 7
носят по 2 точки, а задача № 5 – 1 точка. Всички
останали задачи носят също по 1 точка. Общият
брой на точките при правилен, съответно пълен
отговор, е 14.
Възможна скала за оценяване на теста:
Отличен 6: 13 –14 т.
Мн. добър 5: 11–12 т.
Добър 4: 9 – 10 т.
Среден 3: 7– 8 т.
Слаб 2: 0 – 6 т.
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Отговори на задачите от Вариант 1

Отговори на задачите от Вариант 2

1.

Пълен кредит: 2 т.
Ученикът посочва две дейности например:
да плевят и да пръскат лозето; да прекопаят и да подрежат лозето...
Частичен кредит: 1 т.
Ученикът посочва само една дейност.
Без кредит: 0 т.
Ученикът не дава отговор или дава отговор, който не е свързан с условието на
задачата.

1.

2.

1 т.
Верен отговор: А

3.

1 т.
Верен отговор: В

4.

Пълен кредит: 2 т.
Възможни отговори: лозарят е търпелив;
лозарят е работлив и грижовен стопанин;
лозарят е мъдър (в края на приказката).
Частичен кредит: 1 т.
Ученикът посочва само една причина.
Без кредит: 0 т.
Ученикът не дава отговор или отговорът
не е свързан с условието на задачата.

5.

3.
4.

5.

6.

1 т.
Верен отговор: Б

6.

7.

Пълен кредит – 2 т.
Ученикът отговаря с пълен отговор:
Поуката се съдържа в края на приказката, в
думите на стопанина: „Който не е работил, не трябва и да яде“.
Частичен кредит: 1 точка
Ученикът само преписва поуката или само
посочва кой герой я изрича.
Без кредит: 0 т.
Ученикът не дава отговор или дава отговор, който не е свързан с условието на
задачата.

7.

8
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1 т.
Възможни отговори: Защото иска да нахрани пиленцата си, без да се налага да работи;
защото косето е гладно; защото ще яде,
без да работи.

2.

8.
9.

1 т.
Верен отговор: косенце

10.

9

1 т.
Верен отговор: ще берем

11.

10

1 т.
Верен отговор: Б

11

1 т.
Верен отговор: изречението е сложно.

Пълен кредит: 2 т.
Възможен отговор: По-малкият брат смята,
че по-големият живее сам, няма помощници,
докато той има деца, които да му помагат
в работата. По-големият брат смята, че
трябва да помогне на по-малкия брат, защото той има голямо семейство и има нужда
от повече жито.
Частичен кредит: 1 т.
Ученикът дава непълен отговор или се отговаря само за единия от двамата братя.
Без кредит: 0 т.
Ученикът не дава отговор или отговорът
не е свързан с условието на задачата.
1 т.
Верен отговор: В
1 т.
Верен отговор: Б
Пълен кредит: 2 т.
Възможни отговори:
Братята са работливи, грижат се за наследството си.
Братята са загрижени един за друг, помагат
си.
Частичен кредит: 1 т.
Ученикът е записал само едно изречение.
Без кредит: 0 т.
Ученикът не дава отговор или отговорът
не е свързан с условието на задачата.
1 т.
Верен отговор: по-малкият брат
1 т.
Верен отговор: В
Пълен кредит: 2 т.
Ученикът формулира сам поуката. Примерни отговори: това, което е общо, не трябва да се дели; хората трябва да си помагат.
Частичен кредит: 1 т.
Ученикът формулира поука, която не отговаря изцяло на съдържанието на текста.
Без кредит: 0 т.
Ученикът не дава отговор или отговорът
не е свързан с условието на задачата.
1 т.
Верен отговор: думите са антоними
1 т.
Верен отговор: по-големият / по-малкият
1 т.
Верен отговор: А
1 т.
Верен отговор: Живеели двама братя със
семействата си.

2. РАЗДЕЛ
Вторият раздел „Текстът и общуването”
включва 4 урочни статии и обобщителни упражнения. В примерното годишно разпределение е
предвидено да се отделят 6 часа за нови знания,
6 часа за упражнение, 1 час за обобщение и 1 час за
контрол и проверка на знанията и уменията.
Темите, предвидени за изучаване в раздела, са:
•• Езикът – средство за общуване;
•• Официално и неофициално общуване;
•• Текстът в общуването. Строеж на текста;
•• Повествованието, описанието и разсъждение
то в текста.
При подготовката на учителя за работа вниманието би трябвало да се насочи към анализ на
следните специфични проблеми:
•• кои признаци на изучаваното от петокласниците езиково явление са обект на изясняване;

•• дали езиковото явление се среща, или не се
среща във всекидневната речева практика на
учениците;
•• дали учениците допускат, или не допускат
стилно-езикови грешки, когато използват езиковото явление;
•• с помощта на какви похвати най-резултатно
могат да се отработват необходимите умения и навици;
•• какви общозначими ценности е възможно да
се формират у учениците.
Изясняването на посочените проблеми ще ориентира учителя в образователните цели, ще му
помогне при анализа на учебното съдържание, ще
му даде идеи при конструирането на педагогичес
ката технология.

ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ
За преподаване на проблематиката по темата от учебното съдържание в 5. клас „Езикът –
средство за общуване“ в примерното годишно
разпределение са предвидени 2 часа за нови знания
и 2 часа за упражнение. Въпросите, свързани с общата постановка за същността и функциите на
естествения човешки език, са централни в езиковото обучение в средното училище и затова намират място още в първите уроци по български език
в 5. клас. Тези проблеми са основополагащи за създаването на мотивация у подрастващите, която
е следствие от осъзнатата необходимост да се
работи върху подобряването на езиковата култура като средство за интелектуално и за социално
съзряване на младата личност.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания от петокласниците за
езика като единствено пълноценно средство
за общуване, за неговия строеж и за начините
на използването му в различни речеви ситуации; да се осмисли ролята на речевата ситуация като концепт, от чиято специфика зависи ефективността на комуникацията;
•• да се развият умения у подрастващите да се
ориентират в речевата ситуация, като анализират нейните елементи – цел, предмет,
участници, условия; да се усвоят правилата на
общуване с помощта на електронни средства;
•• да се работи върху емоционалното израстване на учениците посредством анализ и извличане на информация от текст, в центъра

на който е майчината любов (отношението
между родители и деца).
Нови понятия и термини са следните: речева
ситуация – цел, предмет, участници, условия.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата започва с четене на разказа от Ангел
Каралийчев „Майчина сълза“, след което следва кратък анализ на основните смисли, изразени в текста.
Въпросите за дискусия могат да ориентират
учителя към кои съдържателни ядра да насочи мис
ленето на подрастващите, но той има свободата сам да подбере проблемите, които да бъдат
поставени в центъра на ученическото внимание.
За да проличи системност в работата по развиване на функционалната грамотност на петокласниците, необходимо е обсъждането да бъде съсредоточено върху детските отговори на последния
от предложените въпроси – Защо чувствата между
деца и родители винаги са толкова силни? Очаква се
учениците да споделят свой емоционален опит от
взаимоотношенията си с родителите, да разкажат за конкретни прояви на любов и привързаност,
да посочат съществуващи проблеми (ако има такива и ако децата желаят да го направят).
Разговорът с петокласниците ще бъде предпоставка българското слово да се използва за пос
тигане на образователни цели, които имат едновременно познавателни и експресивни функции: с
помощта на езика учениците разказват какво са за
тях родителите и едновременно с това изразяват
своите чувства към най-близките и обичани хора.
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Овладяването на лингвистичната информация
започва с припомняне на стари знания, овладени до
началото на 5. клас – за езика и за текста. Припомнят се основните функции, с които езикът служи
за комуникация в речевата практика – предаване
и получаване на информация, изразяване на мисли и
емоции, оказване на въздействие.
Със схема за строежа на езика (звукове/букви,
думи, изречения, текст) върху фрагмент от разказа „Майчина сълза“ (Заромоля дребен дъждец) се
дава нагледна представа за елементите, които
изграждат езика.
На основата на осмислената при анализа на текста „Майчина сълза“ информация и с помощта на
таблица за по-голяма яснота и конкретност се въвежда новото понятие – речева ситуация с неговите елементи цел на общуването, предмет на общуването,
участници в общуването, условия на общуването.
Беседата между учителя и учениците по време
на хода на централното урочно звено – работа
върху новия учебен материал – може да се осъществи и ако се вземе друг, одобрен от учителя, текст
(художествен текст от програмата по литература; ученическо съчинение, писано за домашна работа от петокласниците, и пр.).
Схемата за строежа на езика и таблицата с елементите на речевата ситуация могат да бъдат
показани на екран, начертани на класната дъска
или да се работи с тях, като бъде използван Учеб
никът. Ефективно в това урочно звено би могло да
намери приложение и съответният фрагмент от
електронния вариант на Учебника. Интересът на
петокласниците ще бъде активиран, когато чрез
анимация се представят отделните елементи от
строежа на езика и последователно се запълват съответните места от таблицата с информацията за речева ситуация.
Работата продължава с изясняване на правилата, които учениците трябва да спазват при общуване с електронни средства. Това е нов момент в
Програмата и в Учебника. Целта е чрез предлаганата учебна информация за електронното общуване
петокласниците да се убедят, че комуникацията в
мрежата също както и при други условия трябва
да е съобразена с изисквания, които се определят
от социалните функции на интеракцията и от спецификата на съвременния български книжовен език.
В урочната статия са представени само основните особености на електронното общуване –
липса на пряк контакт между събеседниците и стре
меж за кратко време да се предаде повече информа
ция. Правилата са отразени в Приложение № 1 на
с. 126 в края на Учебника. Учениците се запознават
с тях чрез Приложението или чрез електронния вариант на Учебника, с чиято помощ тези правила се
проектират на екран в класната стая.
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В тази част от учебната работа е нужно учителят да отдели време, за да покаже на учениците как да работят с Приложенията в Учебника.
Следва практическа работа с езика, средство
за чието осъществяване в оставащото време са
упражненията, разположени на следващите две
страници от урочната разработка. Те могат да
бъдат изпълнени в дадената от авторите на Учеб
ника последователност или в последователност,
предпочетена от учителя. Не е задължително да
се работи върху всички упражнения. Преподавателят има свобода да избира и да комбинира онези
от тях, които прецени, че отговарят в най-голяма степен на възможностите и интересите на неговите ученици.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е свързано с реализация на когнитивни цели на обучението по български език. От
една страна, петокласниците се запознават със съдържанието на речникова статия на думата език в
тълковния речник, а от друга – извършват лексикална дейност: идентифицират думата в изречения, в
които е употребена с различни свои значения.
Отговор:
„Език свещен на моите деди…“ (Ив. Вазов) – (2)
От всички езици най-добре владея английския. – (2)
Кучето тичаше, провесило език. – (1)
Дорде език живее, народ не умира. (пословица) – (2)
Обичам ястия с желиран език. – (1)
2. Упражнението е за работа по групи и се отличава с изследователски характер.
Използвайки информационните ресурси на интернет, учениците се запознават с различни
системи от знаци, създадени от хората за осъществяване на комуникативни дейности. Целта е
петокласниците да се убедят, че въпреки съществуването на такива системи – жестомимична аз
бука, морзова азбука, азбука на светлинните сигна
ли и пр. единственият универсален комуникативен
код е човешкият език. Разбират, че това се дължи
на всеобхватността на неговите функции. Докато
с измислените изкуствени „езици“ можеш да общуваш само в определена сфера на дейност, с естествения човешки език на практика е възможно да се
комуникира при всякакви обстоятелства за реализиране на неограничен брой речеви намерения.
3. Упражнението цели да насочи вниманието
към „семиотиката“ на Учебника и на други учебници, които петокласниците използват по различните дисциплини. Това е система от условни знаци за
по-лесно ориентиране във видовете информация и
в разнообразието от практически задачи.
Подрастващите стигат до извода, че условните знаци образуват специфичен „език“, който
помага за безпроблемното общуване между учебните книги и възприемащото съзнание на ученика.

4. Упражнението е елемент от системата похвати за развиване на функционалната компетент
ност на петокласниците. Насочено е към четене
на текст и извличане на информация от текста.
Отговор:
Съдбата на малкото лястовиче е незавидна. То
е останало само, след като всички са отлетели.
Затова птичето се чувства тъжно и нещастно.
5. Упражнението е логическо продължение на
предходното. След анализа на смислите познавателната дейност на учениците се градира по
трудност, като се изисква от тях да направят
езиков разбор на изразните средства, които Ангел
Каралийчев е използвал, за да опише чувствата на
малкото птиче.
Отговор:
Изрази, които представят мъката на птичето –
сви се; затрепери от студ и мъка; самї в дъното на
гърнето.
6. Упражнението изисква учениците да приложат наученото по време на урока за строеж на ези
ка, като използват конкретни езикови единици –
звукове/букви, думи и изречения – от предложения
откъс на текста „Майчина сълза“.
Отговор:
изречение – Сви се малкото птиче-лястовиче в
дъното на гърнето…
думи – сви, се, малкото, птиче-лястовиче…
звукове/букви – с, в, и; с, е; м, а, л, к, о , т , о…
7. Със седмото упражнение вниманието на учениците се насочва към практическо прилагане на
проблеми от втория съдържателен кръг, обект на
овладяване по време на урока – понятията рече
ва ситуация и елементи на речевата ситуация. За
текстова основа на работата по идентифициране и анализ на посочените понятия е предложен
откъс от популярния детски роман „Пипи Дългото
чорапче“ на Астрид Линдгрен.
Отговор:
цел – Какво искат да постигнат героите от от
къса чрез общуването? – Томи и Аника искат да разберат защо Пипи върви заднешком, а Пипи – да им
обясни защо прави така;
предмет – За какво се разменя информация чрез об
щуването? – за странния начин, по който Пипи ходи;
участници – Кой участва в общуването? – Пипи,
Томи, Аника (деца на една и съща възраст); приятели;
условия на общуването – Къде, кога и как се осъ
ществява общуването? – през деня, на улицата,
със средствата на езика.
8. Задачата е с повишена трудност и има творчески характер – тя е за конструиране на текстове.
От учениците се изисква да направят описания
на един и същ обект – домашен любимец – които
обаче са предназначени за различни адресати (за
две различни речеви ситуации) – приятел, когото

срещат на улицата; учителя и съучениците по време на урок по български език.
Анализирайки спецификата на различните речеви ситуации, в които е уместно използването
на създадените текстове, петокласниците прилагат на практика наученото от урочното звено
преподаване на нови знания и се убеждават, че употребата на езика е в пряка зависимост от различни фактори, сред които елементите на речевата
ситуация имат съществено значение.
9. Упражнението е за редактиране на грешки
при употреба на българския език по време на електронно общуване. За да бъде изпълнена правилно
задачата, е необходимо учениците да се запознаят
с изискванията към електронното общуване, които са представени в таблица в Приложение № 1
на с. 126 в края на Учебника.
Отговор:
а) Много ми хареса видеото на новата песен….
честно казано, бях истински щастлива…
б) Ще ти се обадя след два дена да се видим и да
отидем на кино. Става ли?
Отговори на упражненията за домашна работа
1. Задачата е за дейности по изследователски про
ект. Тя стимулира творческите способности на децата и създава у тях мотивация за работа в екипи.
Целта е петокласниците да търсят и да извличат информация от електронни източници. Сведенията за „езика”, с чиято помощ общуват пчелите, обогатява представата на подрастващите
за различни знакови системи за общуване, които
съществуват в природата. Правейки сравнение
между начините, по които общуват помежду си
пчелите и по които общуват помежду си хората,
петокласниците осмислят натрупаното познание
и практическия си опит за човешкия език като пълноценно средство за общуване.
2. Учениците трябва да напишат съчинение
на тема „Моето семейство“. Упражнението е с
творчески характер. Когато четат написаното
на две различни места – у дома и в клас, те общуват чрез своя текст в две различни речеви ситуации. Осмисляйки разликите между тях, прилагат
на практика наученото по време на урока.
Правилни отговори на тестовите задачи
Преди изпълнението на този тест, учителят
трябва да обърне внимание на петокласниците,
че за първи път ще решават тестови задачи, които имат четири предложени възможни отговора
и че верният отговор е само един.
1.
2.
3.
4.
5.

В
В
Г
А
В

63

ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ
За преподаване на проблематиката по темата
от учебното съдържание в 5. клас „Официално и
неофициално общуване“ в примерното годишно
разпределение са предвидени 1 час за нови знания и
1 час за упражнение.
Както е известно, проблемът за вариативността на езиковите употреби, които са в зависимост от социалните условия на общуването, в
науката (лингвистика, прагматика, методика, теория на дискурса и на дискурсния анализ и др.) се
разглежда като функция на спецификата на т.нар.
социален контекст. Това понятие се дефинира чрез
интерпретацията на неговите характеристики
на три равнища:
•• поле – върху което се представят събития,
случки, факти и пр. и проличава природата на
осъществяващото се социално действие;
•• тоналност – включва участниците в интеракцията, зависи от техния социален статус и
социални роли; определя се от вида на взаимоотношения помежду им;
•• модус – отнася се до канала за връзка и до езиковите средства, посредством които става
материализацията на смислите в текста.1
Опирайки се на посочените в научното становище по проблема идеи, учебната информация в
урочната статия се представя във вид, който е
адаптиран към възрастовите и психофизиологичните особености на петокласниците. Общуването е стратифицирано в рамките на два основни
вида – официално и неофициално, като спецификата на използваните езикови средства при всеки
от тези видове е очертана с оглед въздействието на три основни фактора – участници, обста
новка и предмет.
Всъщност в центъра на работата, която осигурява тази тема от учебното съдържание с оглед
на прагматичните аспекти на обучението по български език в 5. клас, стоят сведенията за формули
на речевия етикет, използвани при официално и при
неофициално общуване. Тяхното овладяване е централна задача, а уместното им приложение при
общуване в различни комуникативни ситуации се
отчита като белег за напредък в езиковата подготовка на подрастващите.
1
M.A.K.Halliday, R.Hasan. Language, Context, Text: Aspects of
Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford Univ. Press,
1985, 12=
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Образователни цели:
•• да се овладеят знания за спецификата на офи
циалното и на неофициалното речево общуване и за понятието речев етикет при официално и при неофициално общуване; да се осмисли
понятието логическо ударение в устната
форма на речта;
•• да се развият умения: за адекватно речево
поведение в официална и в неофициална обстановка; за уместно използване на речеви
етикетни формули при общуване в различни
речеви ситуации; за целесъобразно поставяне на логическото ударение с цел привличане
на вниманието към важната информация при
устно общуване;
•• да се обогати познанието на петокласниците
за понятия като време, промяна, преходност;
да се обсъди емоционалното въздействие на
популярни метафори, сравняващи човешкия
живот с „река, водата в която никога не е
една и съща“.
Нови понятия и термини са следните: офици
ално и неофициално общуване; речев етикет; логи
ческо ударение.

Ход на работата по овладяване на
учебното съдържание
Спецификата на официалното и на неофициално
то речево общуване може да бъде изяснена в началото на работата, като се интерпретира фрагмент от конкретната учебна интеракция в часа
по български език, от една страна, и съответно по
някакъв друг, страничен проблем, от друга страна,
който да стане повод за обсъждане например: във
връзка с училищно събитие (празник, годишнина),
екскурзия (зелено училище, спортно мероприятие),
посещение в зоопарк (музей, изложба), разходка до
близка планинска местност (природен обект, историческа забележителност) и пр.
За текстова основа при осмисляне на посочената тема може, разбира се, да се използват и текстовете от началото на урочната статия. Те са
подбрани така, че при дискусия относно смислите,
вложени в тях, да изпъкнат на преден план признаците и на единия, и на другия вид общуване, а едновременно с това разговорът в часа да бъде насочен към любопитни за петокласниците проблеми,
свързани с времето и неговия неспирен ход напред.
Въпросите за дискусия, поместени след разказа от
Йордан Радичков и записа на урок по български език,
ще ориентират учителя и учениците към разсъждения, свързани с посочената проблематика.

На дъската в хода на беседата за признаците
на двата вида общуване се попълва таблица с найважните им отличителни черти, произтичащи от
комбинацията между следните фактори – участни
ци; обстановка; предмет на общуването.
Работата може да бъде разнообразена със задача,
изпълнявана по групи, за създаване на диалози по определени теми, като са указани различните параметри
на обстановките (ситуациите), в които диалозите
се разиграват. Идеи за такива диалози учители и ученици могат да почерпят от упражненията с номера
5 и 7 от следващия разтвор на урочната статия в
Учебника.
Чрез наблюдения върху текстовете на диалозите
се правят изводи за употребата на думи и словосъчетания, с помощта на които общуващите изразяват своето отношение към събеседниците си. Индуктивно се осмисля значимостта на такива изрази
за качествата на ефективното общуване – било то
официално или неофициално. Спецификата на тези
изрази се концептуализира посредством обобщаването на основните им признаци в определение (дефиниция): общоприети думи за уместно изразяване в
зависимост от речевата ситуация – речев етикет.
Акцент в работата се поставя именно върху
овладяването на умения за целесъобразно използване
на речеви етикетни формули в текстове с различни
функции и предназначение, включително и при елек
тронно общуване. Такива умения могат да бъдат резултатно отработвани с помощта на дейностите и
похватите, моделирани посредством упражненията
в урочната статия, но те могат да станат обект на
развиване и чрез допълнителни, подбрани от учителя, педагогически средства, заимствани от Комплек
та работни листове или съставени от самия него.
Полезен ефект върху мотивацията на петокласниците за учебна работа би могла да окаже задачата
те да следят за допуснати грешки при употреба на
етикетни речеви формули от лица, които са участници в официално публично общуване. Анализът и
редактирането на такива грешки без съмнение ще
съдейства за повишаване на езиковата култура на
подрастващите. Практиката показва, че децата с
удоволствие изпълняват такива задачи. За тях търсенето, откриването и редактирането на грешки
в речевата практика на по-възрастните е сериозна
и отговорна социално значима роля, а това, от своя
страна, активизира познавателната им дейност,
предизвиква любопитството им, възбужда у тях положителни емоции.
Информацията в таблицата с формули на рече
вия етикет има прагматична стойност. Тя може да
служи на учениците за справка, когато им предстои
участие в речев акт на официалното или на неофициалното общуване. Отделните графи на таблица-

та могат да бъдат допълнени с още примери от
учителя, тъй като поради ограничения в обема на
Учебника авторите са предложили само по няколко
етикетни формули от всеки вид.
Работата продължава с дейности върху овладяване на умения за правилно и уместно поставяне на
логическо ударение върху думи, които в устната реч
носят важна информация и към които трябва да се
привлече вниманието на събеседниците. Но информацията за логическо ударение може да се предложи
и имплицитно, когато има възможност да се обърне внимание върху фрагменти от звучаща реч.
За да добие завършен вид работата върху новия
учебен материал, добре би било след изясняване на
предвиденото за овладяване учебно съдържание да се
отдели време, през което да бъдат обобщени основните понятия. За целта може да се използва информацията, дадена в дясната по-тясна колона на страницата.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението има творчески характер. Учениците трябва да предадат с думи информацията
от рисунките, като съставят диалози между нарисуваните разговарящи хора. Когато анализират
вида на речевите ситуации във всеки от случаите,
те прилагат наученото за особеностите на речевата ситуация.
2. Дейностите по изпълнение на второто упражнение са продължение на работата върху първата задача. В хода на изпълнението петоклас
ниците се разделят по двойки и представят
написаните диалози. При това упражнение се следва приложения при упр. 1 подход – в началото се
осъществяват непреднамерени речеви дейности
(„разиграване“ на диалозите), а след това – преднамерена аналитична работа върху вида на речевите ситуации и върху особеностите на езиковите средства, използвани по време на общуването.
3. Върху популярен детски текст от писателя
Ран Босилек учениците имат за задача да направят
проучване относно спецификата на ситуацията на
общуване, в която приказните герои извършват
размяната на реплики. При изпълнението на упражнението като модел за анализа им служи таблицата
с особеностите на видовете общуване, поместена
на предходната страница в Учебника.
Отговор:
участници в общуването – приказни герои: гарванът, Кума Лиса, Кумчо Вълчо, Зайо Байо
обстановка на общуването – у дома, в къщата
на приказните герои
предмет на общуването – новогодишната баница, т.нар. млин
извод за вида на общуването – неофициално общуване
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4. Упражнението е с повишена трудност. При
отговора на поставения въпрос петокласниците
извличат информация от текста и разсъждават
върху нея, като правят извод какво означава според тях да бъдеш „майстор“ на млина. Такава специфика на упражнението го представя като елемент от системата от задачи, предназначени за
развиване на функционалната грамотност на учениците. Определянето на вида на общуването, в
което учениците участват, изпълнявайки задачата, насочва вниманието им към прилагане на овладяната по време на урока теоретична информация за видовете общуване.
Отговор:
Петокласниците участват в официално общуване. То е такова, защото се осъществява в официална обстановка – в класната стая, по време на
урок по български език. Предмет на общуването е
фрагмент от учебния текст, а участници са учителят и учениците.
5. Задачата има състезателен характер. Функцията є е да мотивира учениците да приложат
знанието, овладяно по време на урока, за различните съчетания от фактори, които са релевантни
по отношение на съответния вид речево общуване, като избират от разместените в таблицата
възможности.
Отговор:
аптекарка и клиент; аптека; лекарство против грип – официално общуване;
контрольор в градския транспорт и пътник;
автобус; цена на билета за превоз – официално общуване;
домакин и гост; дневната на апартамент; нов
телевизионен сериал – неофициално общуване;
участници в телевизионно състезание; телевизионно студио; природните красоти на България
– официално общуване;
спортисти; стадион; тренировка по футбол –
неофициално общуване.
6. Задачата насочва вниманието към отработване на умения във връзка с употребата на етикетни речеви формули в текста. Упражнението
е за разпознаване на изрази от речевия етикет,
употребени при официално общуване – в записа на
урок по български език.
Отговор:
Добър ден, ученици!; Може ли аз, госпожо?
Изразите са използвани, за да се подчертае официалният характер на общуването. Чрез тях се
изразява вежливост и отношение на уважение към
събеседника.
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7. Задачата е с повишена трудност. Ако предишната задача (упр. 6) предполага извършване на
елементарна познавателна дейност – разпознаване – то седмото упражнение изисква да се проявят продуктивните речеви способности на петокласниците при използване на речеви етикетни
формули в конкретни ситуации на общуване.
Отговор:
Молите майка си да ви помогне за решаване на
задачи от домашна работа – Мамо, хайде…! Моля
те, мамо…!
Търсите информация от полицай как да стигнете до Националния исторически музей – Извинете,
бихте ли казали…? Моля за малко информация…!
Извинявате се на учител за закъснение за учебен
час – Съжалявам за …! Извинявам се за …!
Питате съученик колко време остава до края
на урока – Иване, знаеш ли …? Хей, Пешо, …!
Изказвате благопожелания към роднина във
връзка с рождения му ден – Да си жив и здрав! Желая
ти много успехи!
8. – 9. Двете упражнения имат творчески характер. След като създадат текста, петокласниците трябва да приложат наученото по време на
урока за логическо ударение. Второто от упражненията е за развиване на устната реч на учениците, върху която учителят трябва да намира поводи и време за работа по време на уроци с различни
теми и върху различно учебно съдържание.
Отговори на упражненията за домашна
работа
1. Общуването, представено в диалога, е неофициално. Доказателствата за това са следните:
участници са двама ученици; предметът на общуването е урокът по английски език; условията на
общуването – вероятно през междучасието.
2. Втората задача е продължение на първата.
Използвани етикетни формули – Ей, Пешо!;
Здрасти, братле! Мерси за информацията; Чао и
доскоро…
Етикетните формули са използвани уместно,
защото са адекватни на вида на общуването – неофициално общуване.
Ако диалогът се води с нов и непознат ученик, препоръчително е петокласниците да се съобразяват с
основните изисквания на официалното общуване.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Г
В
Б
В

ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. СТРОЕЖ НА ТЕКСТА

За преподаване на проблематиката по темата
от учебното съдържание в 5. клас „Текстът в общуването. Строеж на текста“ в примерното годишно разпределение са предвидени 2 часа за нови
знания и 2 часа за упражнение.
Проблемите на текста като основно средство
за общуване са централни за езиковото обучение по
принцип и за обучението по български език в прогимназиалния и в двата гимназиални етапа на средното образование в частност. Идеята, че хората
комуникират не чрез отделни думи или чрез отделни изречения, а посредством цялостни текстове, е
база, върху която се опира съвременната комуникативна методика на езиковото образование.
В науката текстолингвистика понятието за
текст се дефинира чрез особеностите, определящи качеството текстуалност. „Текстуалността е
фундаментална обща характеристика на текста,
разбирана като „състояние на текстовост“, като
съдържащо се в текста свойство „да бъде текст“.
Наличието на тази характеристика се осигурява
от съвкупната проява на няколко неотменни предпоставки, определяни аксиоматично и априорно
като общи критерии за текстуалност. Това са семиотичност, интенционалност, автономност,
комуникативна самостойност и ситуативност.“1
Научната информация в урочната статия представя обобщение на основни сведения за текста и
за неговите признаци, с които учениците вече са
се запознали в началното училище, от една страна, и въвежда нови понятия и съответстващите
им термини, свързани главно с вътрешната организация на текстовете на смислово, структурно
и езиково равнище, от друга страна.
Работата в клас по темата е нужна за петокласниците, защото учебните дейности във връзка
с нея са значима предпоставка за подобряване качеството на речевото поведение на подрастващите чрез развиване и усъвършенстване на уменията
им успешно да възприемат текстове; ефективно
да интерпретират смислите, вложени в тях; да осмислят информацията и да я използват рационално
при разрешаване на житейски проблеми; да създават текстове, чрез които убедително и въздействащо да постигат комуникативните си намерения
при общуване в различни сфери на дейност.
Е. Добрева и Ив. Савова. Текстолингвистика. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 г., с. 21 – 22.
1

Сведенията за важни аспекти на текста в урочната разработка са поднесени по различен начин:
като аналитично езиковедско разсъждаване върху
същността и функциите на текста; като поредица от дейности, посредством които да бъдат оптимално овладени от петокласниците умения за
четене, слушане, говорене и писане чрез текстове
на български книжовен език.
Образователни цели:
•• да се овладее познание за: езиковия текст
като основно средство за общуване между хората; понятията тема на текста, подтема
на текста, ключови думи в текст, абзац;
•• да се развият умения за: четене на текстове
и за извличане на информация от прочетеното; определяне на частите на текста – тема,
подтема, ключови думи и абзаци;
•• да се съдейства за изграждане на положително рационално и емоционално отношение към
четенето на текстове и към разказването
на истории, които са научени от прочетени
текстове; да се възпита любов към словото и
към книгата включително когато са разпространявани с електронни средства.
Нови понятия и термини са следните: тема
на текста, подтеми в текста, ключови думи в тек
ста, абзац.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Учебните дейности започват с констатацията,
че разказът от Емилиян Станев „Повлекана и Бързоходко“ е текст. За да се убедят в това, петокласниците четат и извличат от него базисна информация: сведения за това как протича всекидневието
на двамата герои, какви храни обичат да си похапват, какво им се случва, когато тръгват да дирят
храна и какви впечатления оставят у другите горски обитатели, защо свраките им се присмиват и
пр. Предложените от авторите на Учебника въпроси за дискусия улесняват учениците да вникнат подълбоко в смисловите „дълбини“ на текста.
В началото учебните дейности са насочени към
необходимостта петокласниците да разберат, че
текстът е създаден, за да им осигури информация
и едновременно с това да ги заинтригува със занимателна история, да ги накара да се замислят и да
разсъждават по определени въпроси, да ги развесели, да им достави интелектуално удоволствие и
пр. Чрез работата върху въвеждащия текст (ако
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той е интересен за 12-годишните) би трябвало да
се повиши мотивацията им, защото осмислянето
на текста винаги динамизира познавателната активност на децата, а тя ще продължава да държи
буден интереса им.
Обсъждането на историята, разказана в тек
ста, приключва с разсъждения за това как става
така, че децата, когато четат, разбират всичко,
което авторът е искал да им каже, и даже започват да харесват или да не харесват героите, да
се вълнуват от тяхната съдба и пр. Чрез беседа
учителят прави извод, че думите и изреченията,
които изграждат текста, са свързани по смисъл и
според правилата на езика, за да можем да се разбираме помежду си, когато говорим или пишем.
Сведенията за тема, подтеми, ключови думи и
абзац се предлагат на петокласниците индуктивно посредством наблюдение и анализ на конкретни факти от обсъждания текст, а определенията
се представят на класната дъска, проектирани на
екран или чрез работа с Учебника.
Възможността една подтема да бъде разположена в един или в няколко абзаца се онагледява с
конкретни примери, които са предварително подготвени от учителя.
Допълнителна информация към основното
учебно съдържание е сведението за отношението между понятията тема и заглавие на текста.
След съпоставка между теми и заглавия на различни текстове (най-лесно е да се използват вече
познати изучени произведения от часовете по литература) учениците се убеждават, че невинаги
заглавието отразява буквално темата на текста,
че поставянето на заглавие е в зависимост от личните предпочитания на автора и в голяма степен
отразява гледната му точка към проблематиката, която е център в съдържанието на конкретния текст.
Работата продължава с дейности, свързани с
практическо приложение на овладените знания. За
целта могат да бъдат използвани както упражненията, разположени на следващия разтвор в Учеб
ника, така и други задачи, специално подбрани по
преценка на преподавателя.
В зависимост от конкретните учебни условия
работата може да бъде изградена в структурно
отношение и по друг начин – върху дедуктивен
подход при поднасяне на информацията.
Чрез мултимедия или предварително приготвени разпечатани листове на учениците се предлагат определенията на основните понятия, изграждащи съдържателното ядро на работата. След
осмисляне на тази информация се подхожда към
самостоятелна работа върху конкретен текст
(текстове), които се използват, за да бъдат от-
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крити темата, подтемите, ключовите думи и да
бъдат отграничени абзаците.
Независимо какъв подход ще предпочете учителят – индуктивен или дедуктивен, при работата
върху учебното съдържание логически трябва да се
достигне до важното обобщение, което дава отговор на въпроса: „Защо е нужно петокласниците
да познават строежа на текста?“.
Последната информация отпраща към очакваните резултати от работата с текста, която
учителят и ученици са свършили до този момент.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за анализ на изучените понятия в конкретен текст, а функцията му – да се
провери доколко петокласниците са разбрали каква е същността на текста и кои са неговите елементи – тема, подтеми, ключови думи.
Отговор:
тема на текста: таралежът
подтеми: местата по света, които обитават
таралежите; външен вид на таралежа; поведение
на таралежите; реакция на таралежите срещу вра
говете им; таралежите през зимата
ключови думи: таралежът, симпатично личице,
хищници, зимен сън
2. Чрез упражнението се цели учениците да приложат овладяното знание за отношението между
тема и заглавие на текста.
Отговори:
Таралежите; Симпатичният бодливко и др.
3. Чрез упражнението се актуализират стари
знания и умения, овладени по време на предишни
уроци – за същността и диференциалните особенос
ти на текста като средство за осъществяване на
комуникация в определена комуникативна ситуация.
Отговор:
С помощта на пример – един от абзаците на
текста: Таралежът има симпатично личице с про
дълговата муцунка и смешна клатушкаща се поход
ка. Дължината на тялото му е около 30 см, а те
глото му не надхвърля 800 грама петокласниците
онагледяват действащите в текста правила –
както думите, така и изреченията са свързани помежду си по смисъл и според правилата на езика.
Общата тема – таралежът – е основната спойка
между всички елементи, изграждащи текста.
4. Задачата е с повишена трудност. Целта е
след като са се запознали с някои от особеностите на таралежите, петокласниците сами да потърсят допълнителна информация за тях. Такива
дейности развиват творческите им способности
и ги мотивират да обогатяват знанията си по определени проблеми, като си служат с различни из-

точници на информация, включително с електронни устройства.
5. Изпълнявайки упражнението, учениците прилагат на практика овладяното познание за отношението между понятията подтема и абзац. Целта е чрез конкретни наблюдения върху ученически
текст да се убедят, че понякога една подтема
може да бъде разположена в един абзац, а друг път –
в повече от един абзац и обратното – понякога
в един абзац може да има разположени повече от
една подтема.
Отговор:
Първи абзац: Когато се родим, първото нещо,
което чуваме, е речта на нашите близки. Тя идва
само като неясен звук, шум. По-късно започваме на
усещаме значението на думите, учим се да ги из
ползваме, да вникнем в смисъла им, да ги разберем.
Първата дума е нов свят, след нея идва още една и
така се стига до момента, когато четем, пишем и
говорим на езика, към който се привързваме и който
обичаме. Подтема – първите думи в живота ни;
Втори абзац: Запознаваме се с хора, които гово
рят този език. Неусетно се сприятеляваме, става
ме неразделни. Разбираме тайните и болките им.
Когато са тъжни, можем да ги разведрим и успоко
им чрез правилните думи. Дори думата да е само
една, възвръща усмивката и искрата в очите. Подтема – думите и хората;
Трети абзац: Езикът издава чувства и мисли. Без
него няма приятелство. А какво тогава е животът
без приятели. Подтема – езикът и приятелството.
В ученическото съчинение всяка подтема е разположена в отделен абзац.
6. – 7. Двете упражнения са свързани съдържателно и функционално.
Първата задача е творческа, а за изпълнението
є е необходимо петокласниците да оформят малки групи. Като пишат съчиненията, те развиват
умения да конструират текст с помощта на опор-
ни думи.

Втората задача е за анализ на темата и на
подтемите във всяко съчинение. Поставянето на
заглавие е също творческа дейност. С това изис
кване се проверява дали учениците успяват да „излязат” от конкретната тема на съчинението и да
предложат заглавие, което отразява допълнителен поглед към проблематиката на текста.
8. Четейки текста, учениците забелязват, че
между изреченията съществува формална езикова
свързаност. Липсва обаче връзка на смислово равнище. Това е така, защото всяко изречение представя нов момент, т.е. въвежда нова тема, различна от предишната.
9. Задачата е за осмисляне на отношението
между теми и абзаци в текста. За целта учениците използват учебника по литература.
Отговори на упражненията за домашна
работа
1. Задачата е за работа по групи. Тя е творчес
ко упражнение за създаване на текст по дадена
тема. Следва разпознаване на подтемите и на
ключовите думи в готовите текстове.
2. Чрез задачата се прилагат знания за текста,
които са овладявани по време на всички уроци от
началото на учебната година до настоящия момент.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.

В

2.

Г

3.

В

4.

В

5.

Б
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ПОВЕСТВОВАНИЕТО, ОПИСАНИЕТО И РАЗСЪЖДЕНИЕТО В ТЕКСТА
За преподаване на проблематиката по темата
от учебното съдържание в 5. клас „Повествованието, описанието и разсъждението в текста“ в примерното годишно разпределение са предвидени 1
час за нови знания и 1 час за упражнение.
Разработката предлага информация за понятия и
закономерности, с част от признаците на които петокласниците вече са се запознали чрез обучението
по български език в началния етап на основната училищна степен. Те са чели цели текстове или откъси
от текстове повествования, описания и разсъждения и са обсъждали съдържанието, структурата и
езиковите им особености.
Новото в настоящия момент е осмислянето на
по-висока степен на абстрактност на вече овладяното познание, отработването чрез практическа
работа с конкретни примери на умения за разпознаване на съответните видове текст и най-важното –
развиването на способностите на петокласниците
резултатно да възприемат, да тълкуват и да обработват информацията от различни по тематика и
езикови характеристики повествования, описания и
разсъждения.
Една от важните предпоставки обучаваните лица
да се научат да използват резултатно езика, като
възприемат или създават различни видове текст, е
да овладеят познание за техниките, чието „задействане“ в процеса на общуването предизвиква пораждането на текстовете. Сведенията в урочната
статия създават условия да се конкретизират постановките, необходими на петокласниците като основа, върху която се усъвършенстват уменията им да
използват техниките разказване, описване и разсъжда
ване, когато създават съответните видове текст с
цел решаване на конкретни комуникативни задачи.
В научната литература се обосновава становището, че техниката за изграждане на текст е механизъм (инструмент) на мисленето и интелекта за
преобразуване на комуникативните намерения на
личността в речеви продукти с определени качества. Когато включват в действие предпочетена техника, хората използват езика, за да „опредметят“
комуникативните си намерения в създавания от тях
текст, като реализират някаква комуникативна
функция – да предлагат или да търсят информация,
да се аргументират, да оказват въздействие и пр.
Всяка техника за изграждане на текст е сложно
психофизиологично, социално и комуникативно явление, което притежава познавателни, дейностни и
комуникативни характеристики.1
Вж. подробно у А. Петров. Овладяване на дискурсни техники чрез обучението по български език. София. Булвест 2000,
2002 г. с. 33 – 45.
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Осмислянето на информацията за повествованието, описанието и разсъждението в текста допринася да се изградят основите на работата по възприемане и създаване и на други жанрови разновидности
на текста, предвидени за изучаване в часовете по
български език. Важно е също така учениците да се
научат да използват целесъобразно повествованието, описанието и разсъждението, когато пишат
преразкази и съчинения.
Образователни цели:
•• да се обогати познанието на петокласниците
за: повествованието, описанието и разсъждението като видове текст; за особеностите
при използването на трите вида текст;
•• да се усъвършенстват уменията им за разпознаване на повествованието, описанието и
разсъждението в текста; за възприемане, осмисляне и обработване на информация от описателен текст, от повествователен текст
и от текст разсъждение;
•• да се работи за усъвършенстване на речевите изяви на учениците, като се стимулира
конструиране на различни по вид текстове,
чрез които петокласниците споделят свои
преживявания, изразяват емоционално отношение и оценки.
Нови понятия и термини по темата не са
предвидени.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Учителят насочва вниманието на учениците
към текста на петокласник на тема „Летни преживявания“. Съчинението е подходящо като основа, върху която се развиват умения за извличане и
обработка на информация чрез четене на текст.
Предпоставки за такива дейности дават следните негови съдържателни особености: наличие на
сюжет, наситен с много факти, действия, случки –
пътуване, отиване до морето, поведение на хората на плажа и пр.; фрагменти с описателни елементи – как изглеждат плажът, каква е водата в
морето и др.; фрагмент с елементи на разсъждаване – защо децата не искат да излизат от водата.
Всичко казано дотук може да бъде обобщено
чрез вида на написаното – разказ за преживяване,
което е оставило ярка следа в спомените на петокласника. Той го споделя, за да направи съучениците си съпричастни към своите летни приключения. Учителят обръща внимание на децата, че
всеки преживян човешки опит може да бъде изра-

зен със средствата на езика, да послужи като основа на разказ, на описание или да даде повод за
някакви разсъждения. Такова начало създава добра
мотивация за учебна работа върху текстовете
повествование, описание и разсъждение.
Ученическото съчинение се използва и за развиване на наблюдателността и на логическото
мислене на учениците. При четенето на текста
петокласниците насочват вниманието си към
конкретни факти например – изчисляват кога (в
колко часа) семейството пристига на плажа (вж.
единия от въпросите за дискусия, поместени след
съчинението), информация за което текстът
предлага в имплицитна форма. Такава задача има
предназначението да съдейства за развиване на
функционалната грамотност на петокласниците.
Работата продължава с езиков и текстов анализ на ученическия текст, публикуван в началото на урочната статия, но може да продължи и
с изпълнението на задача за създаване на текст
от ученици в конкретния клас. Те конструират
собствени текстове, следвайки инструкцията от
Учебника – Споделете с класа свое преживяване – от
изминалото лято или от последната събота или не
деля. По-късно съчиненията стават основа за анализационните дейности върху признаците на текстовете повествование, описание и разсъждение.
Актуализирането и обогатяването на знанията на петокласници за особеностите на всеки от
трите вида текст може да бъде поднесено по различни начини:
•• индуктивно – посредством беседа върху черти от повествованието, описанието и разсъждението, проявени в конкретните ученически съчинения (даденото в Учебника или
създадени от учениците в класа), които учителят е предпочел да използва, след което
се правят инвариантни изводи за обобщени
белези на всеки от видовете текст и се пристъпва към практическа работа с езика в рамките на разнообразни текстове;
•• дедуктивно – посредством поднасяне на теоретична информация за инвариантните особености на повествованието, описанието
и разсъждението, представени таблично на
класната дъска, чрез презентация или при работа с Учебника, след което следват задачи
за приложение на осмислените лингвистични
сведения чрез самостоятелна работа на петокласниците с текстове – от Учебника или
създадени от конкретни ученици в класа.
Важно е в хода на дейностите учителят да
постави следния акцент: че съществува разлика
между текстовете повествование, описание и раз
съждение, които са резултат от употребата на

езика в текста, и начините (техниките), които са
единство от познание и умения, осигуряващи създаването на такива текстове – разказване, опис
ване и разсъждаване.
Работата завършва с извод обобщение за необходимостта от преподаваното учебно съдържание. Така учениците се убеждават, че овладените
знания и умения са важни както за да могат по-лесно да извличат и да разбират извлечената информация от текстове, които слушат или четат,
така и за да създават пълноценни в комуникативно отношение текстове, които са адекватни на
целите, предмета и условията на общуването.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за припомняне на особенос
тите, които притежават най-често създаваните
ученически текстове – преразказите и съчиненията, особености, които петокласниците познават
от часовете по български език в началния етап на
основното образование и които вече са били актуализирани в началото на настоящата учебна
година.
Отговор:
Преразказите най-често притежават особенос
ти на текст повествование.
Съчиненията могат да притежават особенос
ти на повествования, на описания и на разсъждения. Признаци на кой вид текст ще преобладават
в съчинението зависи от темата и от комуникативната задача, която се решава чрез създаването на текста.
2. Чрез задачата се цели да се обвърже информацията в урока за трите вида текст с информация,
преподадена по-рано – на тема, свързана с видовете общуване. Целта е чрез изпълнение на упражнението да се постигне перспективност в работата
на учители и ученици, т.е. да има „връщане назад”
към вече усвоени понятия и закономерности, но
също така да се създават предпоставки за овладяване на нови понятия и закономерности по време
на предстоящи учебни часове по български език.
Отговор:
Тъй като преразказът и съчинението са видове
ученически текстове, те се пишат във връзка с изпълнение на учебна задача, която е поставена от
учителя. Изводът е, че преразказите и съчиненията са предназначени за официално общуване, каквото е общуването в училище, в класната стая,
по време на урок по български език, а участници са
учителят и учениците.
3. Упражнението е за разпознаване на особенос
тите на повествованието, описанието и разсъждението в конкретни текстове.
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Отговор:
Текст А. е създаден чрез разсъждаване върху
начините за разлагане на едно съставно число на
прости множители. Текстът е разсъждение.
Текст Б. е създаден чрез разказване – съобщава
се за действия, извършвани през есента. Текстът
е повествование.
Текст В. е създаден чрез описване – представят
се признаци на обект: малка черква. Текстът е опи
сание.
4. Упражнението е за работа по групи. То има
творчески характер – по предложени ситуации
петокласниците трябва да конструират различни
текстове. Ситуациите – спасяване на болно куче,
пътно произшествие и среща с известна личност –
насочват учениците към изграждане на текст, в
който трябва да бъдат представени последователно сменящи се действия. С конкретни примери
от текста учениците обосновават твърдението, че текстовете са повествования.
5. Задачата може да бъде изпълнена под формата на състезание. Чрез упражнението се съдейства за осъществяване на когнитивните цели на
обучението по български език в 5. клас, тъй като
вниманието на учениците се насочва към работа с
допълнителни източници на информация – в случая
с речник. Състезателната форма на задачата активизира познавателната дейност на подрастващите.
Отговор:
синоними на разказвам – разправям, излагам и
др.
синоними на описвам – изобразявам, охаракте
ризирам и др.
синоними на разсъждавам – мисля, обмислям и
др.
6. – 7. Първото от упражненията е с повишена трудност и има творчески характер. Чрез него
се затвърдяват уменията на петокласниците да
изграждат следните видове текст: описание (по
първата ситуация – обяснявате на продавачка какъв подарък искате да купите…) и разсъждение (по
втората ситуация – пред съученици изразявате
мнението си, че четенето е…). Като резултат от
изпълнението на втората от двете задачи учениците актуализират знанията си за речев етикет
при официално и при неофициално общуване. Припомнят си етикетни формули, подходящи за всяка
от ситуациите на общуване.
8. – 9. Задачите са за анализ на признаци на тек
ста, които го определят като повествование, описание или разсъждение, и за редактиране на допуснати в текста грешки.
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Отговор:
В първия и във втория абзац преобладават елементи на описание. В третия абзац преобладават
елементи на повествование.
Планината е място за почивка и отдих. Аз оби
чам тишината и спокойствието, а там е тяхно
то царство. Въздухът е чист. Има много забележи
телности, които всеки обича да разглежда. Хиляди
малки разноцветни цветчета са разпръснати по
обширните поляни.
Планината има много красива природа. Много
е приятно, когато излезеш на пикник с приятели.
Прелитат пъстри пеперуди. Приятно е да слушаш
песните на птиците.
Миналата събота се качихме на Копитото. Раз
ходихме се по туристическата пътека и видяхме
големите обли камъни, наречени морени. После по
хапнахме в ресторанта и след това се спуснахме
надолу към града. Беше един прекрасен ден!
Отговори на упражненията за домашна
работа
1. Задачата е творческа – за създаване на текст
по предложено заглавие. Заглавието е народна пос
ловица – По дрехите посрещат, по ума изпращат,
и се предполага, че в създадените от петокласниците съчинения би трябвало да преобладават елементи на разсъждение.
2. Упражнението е за анализ и за редактиране
на допуснати грешки в текста.
Отговор:
Ученическото съчинение е текст описание.
Моето коте се казва Пухчо. Така съм го нарекла,
защото е с пухкава козинка и е дебеличък. На цвят
е сив, с няколко бели петна по гърба и коремчето.
Обича да си играе. Весел и палав е. Най-много се рад
ва, когато го закачам и му подхвърлям нещо за хап
ване.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.

А

2.

В

3.

Г

4.

Б

5.

В

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
За изпълнение на обобщителните упражнения в
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час. След обобщителните упражнения са предложени два варианта с тестови задачи, които обхващат учебното съдържание от изучения раздел.
В разпределението е предвиден 1 час за тяхното
решаване.
Упражнения 1. – 3. са свързани с текста ,,Завистливият селянин“ от Ран Босилек. Текстът е
подходящ за подобряване на четивните умения на
петокласниците. Учениците могат да приложат
наученото за текст – извличане на информация,
определяне частите на текста.
Анализ на упражненията и отговори
1. Чрез упражнението учениците трябва да
приложат своите знания за строеж на текста. Изпълнението на задачата е предпоставка петоклас
ниците да подобрят уменията си да откриват темата и подтемите в текст, да усъвършенстват
уменията си за възприемане на текст.
Отговор:
Тема на текста – Завистта
Подтеми – прехраната на завистливия селянин;
срещата със стареца; молбата на завистника; усло
вието на стареца; недоволният селянин; наказание
то за алчността на селянина.
2. За да изпълнят упражнението, петокласниците трябва да насочат вниманието си отново към
текста – да открият ключовите думи, носещи основната информация.
Отговор:
Ключови думи от текста – завистлив, селянин,
старец, прехраната, дърва, магаренце, съседа, бо
гатство и др.
3. Упражнението дава възможност учениците
да възприемат текста като смислово единство и
като свързаност на думите и изреченията в него
според правилата на езика.
Отговор:
Примери могат да се посочат от първия абзац
на текста или от речта на някого от героите.
Например в първия абзац смисловата свърза
ност е разкрита чрез последователно извършвани
действия от селянина и срещата му с белобрадия
старец. За да се избегнат повторенията, словосъчетанието завистлив селянин е пропуснато във
второто изречение, а в третото е заменено с
личното местоимение го.
Учениците могат да препишат изреченията и
думите, чрез които се осъществява смисловата
свързаност в текста, и да докажат, че той е изграден според правилата на езика.

4. Упражнението насочва вниманието на учениците към същността на текста като смислово
единство и като основно средство за общуване.
Отговор:
Посочените изречения не образуват текст,
защото няма смислова свързаност между тях.
Действията не са представени в тяхната последователност.
5. Упражнението дава възможност на петокласниците да изградят комуникативни умения за
композиране на текст, като редактират текста
от упр. 6.
Отговор:
През лятото бях със семейството си на море.
Пътуването ни до Несебър беше дълго, но много за
бавно. Като пристигнахме, ни настаниха в хубав
хотел. Сутрин бързахме да закусим, за да отидем
по-бързо на плаж. По цял ден със сестра ми плувахме,
играехме с топка, правехме си пясъчни замъци. Ве
чер се разхождахме из красивия град.
Вид на текста – повествование
6. Чрез това упражнение учениците усъвършенстват уменията си да се ориентират в различни
ситуации на общуване и да определят елементите на речевата ситуация.
Отговор:
Текст
Цел
Текст А Георги да вечеря по-скоро
Текст Б ученикът да
разбере как
може да се запише в отбора
по волейбол

Предмет Участници Условия
вечерята Георги и
вкъщи,
майка му вечер
записване учител и в училище,
в отбора ученик
в межпо волейдучасие
бол
или след
часовете

7. Упражнението дава възможност на петоклас
ниците да си припомнят същността и функциите
на речевото общуване. Чрез избора на подходящи
етикетни формули при осъществяване на езиков
контакт учениците постигат желана резултатност на речевите си прояви. По преценка на преподавателя може да се предложи на учениците да
запишат диалози, предназначени за различни сфери
на общуване – официално или неофициално, като
сами изберат елементите на речевата ситуация.
Друг вариант е диалозите да се разиграят като
сценки пред класа.
Отговор:
В текст А общуването е неофициално.
В текст Б общуването е официално.
8. Чрез упражнението се припомнят и затвърждават знанията и уменията за разпознаване на видовете текст според начина на тяхното изграж-
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дане. С помощта на учителя учениците осмислят
и обработват информацията от трите текста.
Отговор:
Текст А е описание, защото в него са представени признаци на природна картина рано сутринта. Засилена е употребата на съществителни и на
прилагателни имена.
Примери от текста: нощта, планинските усои,
върховете, поглед, слънцето, белите малки мъгли и др.
Текст Б е повествование, защото се разказва
случка и действията са представени последователно – на гладното врабче, на неговите другарчета и на Иванчо. Засилена е употребата на глаголи.
Примери от текста: не слушаше, влезе, кълве,
докосна, размърда, захлупи и др.
Текст В е разсъждение, защото се изразява мнение по определен проблем – Защо правилата за
намиране на неизвестно число са приложими и за
десетични дроби? Твърдението е доказано чрез
пример: Правилата за извършване на действията
събиране и изваждане са същите както при естест
вените числа.
9. – 10. Упражненията са за работа по групи. Писането на текстовете дава възможност на учениците да подобрят своите компетентности за
създаване на цялостен текст. Според текстовете
учениците сами могат да характеризират всяка
от речевите ситуации.
11. Упражнението е с повишена трудност. Дава
възможност на учениците да открият и да осмислят търсената информация от народната приказка.
Отговор:
На първата гатанка: Най-много радва слуха ни,
най гали ухото ни умният разговор.
На втората гатанка: Мисълта и думите са си
лика-прилика и не могат едно без друго.
Преписвайки отговорите на гатанките в своите тетрадки, учениците след това сами определят как тълкуват смисъла на тези отговори.
Учителят би могъл да насочи вниманието им към
последния абзац от текста, който представя
връзката между думите и мисълта.
12. Упражнението е с повишена трудност. Дава
възможност на учениците да осмислят езика като
основно средство за комуникация между хората.
Отговор:
Между градинаря и кученцето не се осъществява общуване, защото кученцето не владее човешката реч. Може да се посочи и цитат от текста:
,,Кученцето повдигнало едното си ухо, наклонило
глава на една страна, а да отговори – то е ясно –
не може.“
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13. Задачата е насочена към осмисляне на информацията от текста. Учениците могат да разсъждават върху въпроса: Защо принцесата е наре
чена мълчалива?
Отговор:
Въпросите и отговорите на момъка са насочени към мълчаливата принцеса.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Задачата стимулира творческите способнос
ти на децата и им дава възможност да споделят
впечатления за герой от любима книга. Слушайки
съчинения на свои съученици, у тях може да се породи интерес да прочетат книгата, за която e
писал ученикът.
Заглавието предполага създаване на различни
видове текст (според предпочитанията на петокласниците) и възможност всеки ученик да открие
и да посочи особеностите на написания текст.
2. Задачата е предвидена като работа по
проект. Освен текст за забележителностите на
родното си място, петокласниците могат да изготвят таблà със снимки или да подготвят презентация, включваща по-интересните и значими
обекти. Целта е да получат информация за населеното място от свои близки или да потърсят такава в интернет.
Правилни отговори на тестовите задачи
Учителят насочва вниманието на учениците
към прецизно и задълбочено прочитане на текстовете и на условията на задачите към тях. Верният
отговор на всяка задача е само един.
Задачите за тестова проверка на знанията и
уменията от двата варианта са еднакви по трудност. Авторите на Учебника предлагат на учителя следната примерна скала за оценяване:
При 8 верни отговора – Отличен.
При 7 – 6 верни отговора – Много добър.
При 5 – 4 верни отговора – Добър.
При 3 верни отговора – Среден.
При по-малко от три верни отговора – Слаб.
Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Б
Б
А
Б
Г
В
Г
В

Вариант 2
В
1.
Б
2.
А
3.
Г
4.
Б
5.
Б
6.
В
7.
В
8.

3. РАЗДЕЛ
Разделът „Думата и нейните значения“ включва
четири теми:
•• Речниково и граматично значение на думата
•• Видове думи според лексикалното им значение
и звуковия им състав

•• Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж
•• Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ
Към раздела са предвидени упражнения за обобщения, както и два варианта на тест за контрол
и оценка.

РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА
За преподаване на темата „Речниково и граматично значение на думата“ в примерното годишно разпределение са предвидени 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнения.
При разработване на проблематиката по темата е необходима информация за граматичното
значение на думата, както и за следните лексикални
понятия: лексикално значение на думата, многознач
ност на думата, контекст, пряко и преносно значе
ние на думата. Акцент се поставя върху изясняване
на особеностите на думата както като част на
речта и носител на определено граматично значение, така и на думата като лексикална единица.
В учебната програма за 5. клас понятието за
граматично значение е ново. То се обяснява във
връзка с вече познатото понятие за речниково
значение. Граматичното значение е „отношението на думата към другите думи в изречението,
характеристиката є като част на речта, като
елемент от граматичната парадигма и слово
образувателен тип”1. За разлика от речниковото
значение, което е индивидуално, граматичното
значение е категориално – то разкрива думата
като част на речта, като я съотнася с граматични категории, присъщи на съответния клас думи –
съществително име, прилагателно име, глагол, наречие и пр.
Въпросите, свързани с речниковото значение
на дадена дума, са тясно свързани с възможността за обогатяване на лексикалните ресурси на
петокласниците. Това става чрез овладяване на
знания за различни лексикални явления, каквото е
например явлението многозначност (полисемия).
Сложността на работата по този проблем идва
от това, че петокласникът трябва да осъзнае разликата между полисемия и омонимия (проблем, който се разглежда по-нататък в Учебника). Учителят
трябва да поясни с подходящи примери, че мноБояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български
език. София, ИК „Петър Берон“, 1999, с. 137

1

гозначността е способността на думата да има
няколко, но свързани помежду им значения (общи
смислови елементи). Именно във връзка с това е
нужно да бъде изяснено и понятието за контекст –
понятие, което тук се интерпретира в лингвистичен смисъл като езиков контекст на думата в
изречението, който „снема” многозначността и
позволява на адресата на съобщението да се ориентира с кое от значенията си е употребена многозначната дума.
Независимо дали една дума е еднозначна, или
е многозначна, тя може да се употребява в зависимост от намеренията на говорещия и от конкретната ситуация в пряко или в преносно значение. Въпросите, свързани с преносното значение
на думите, създават условия за вътрешнопредметен трансфер на знания и умения – например в литературата преносното значение се изследва от
гледна точка на тропите и фигурите в художествения текст.
Темата за речниковото и за граматичното
значение на думата предлага възможности за развиване на някои ключови компетентности: например компетентности за учене на чужди езици; за
изграждане на умения за самостоятелно учене чрез
използване на различни видове речници и пр.
Добрата лексикална култура на ученика, възможностите му да семантизира думи и изрази в
текст влияят положително върху умението за цялостното разбиране на текстовете, които ученикът възприема.
Образователни цели:
•• да се овладее информация за речниковото и
за граматичното значение на думата; да се
осмисли понятието за многозначност на думата и за контекст; да се разпознават думи в
пряко и в преносно значение;
•• да се прилагат знанията за речниковото и
за граматичното значение при възприемане
и при създаване на текстове; да се използ-

75

ват уместно многозначни думи, като се има
предвид контекстът; според ситуацията на
общуване да се използват думи с пряко и с преносно значение;
•• да се развива усетът на учениците при упот
реба на думи с определено речниково значение
и в определен контекст; да се усъвършенстват
способностите им за самостоятелно учене
и обогатяване на речника чрез изграждане на
умения за работа с различни по вид речници.
Нови понятия и термини в урока са: граматич
но значение на думата; многозначност на думата;
контекст.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата по овладяване на учебното съдържание може да започне с обсъждане на въпросите за
дискусия, които се намират след текста „Завръщане в Голямата гора“. Интересът на петокласниците може да бъде привлечен чрез въпроса „Каква
книга е спечелил Кристофър Робин?“ (въпрос, който
насочва към откриване на точно определена информация в текста). Тази книга се нарича Тълковен
речник – една „много голяма книга“. Учителят показва на учениците Тълковен речник на българския
език и изяснява неговата същност: за какво служи,
как е съставен, какви думи съдържа. Така се създава
контекст за актуализиране на понятието за речниково значение, след което се преминава към изясняване на новото понятие: граматично значение на
думата. Ако реши да използва думата „книга“, за да
онагледи понятията за речниково и за граматично
значение, учителят може да насочи вниманието на
учениците към схемата в Учебника на с. 41.
По-нататък се изясняват понятията многознач
ност на думата, контекст, пряко и преносно значе
ние чрез анализ на посочените в Учебника примери.
Така се прилага индуктивният подход за представяне на учебна информация – следва се посоката от
анализ към обобщения.
Работата може да продължи и чрез прилагане
на дедуктивен подход: учителят представя информацията от тясната дясна колона (вж. с. 41),
след което чрез работа по групи се изследват
конкретни примери на думи от текста за Мечо
Пух. Учениците, с помощта на учителя, избират
думи, на които определят значението/значенията
например: книга, перо (пера), благоразумна, мисъл,
крикет; включват думите в изречения, за да приложат знанията си за контекст на думата. Учителят може да предостави на учениците допълнителен ресурс – речници.
Важно е учениците да осмислят факта, че при
употреба на думите в речта трябва да се съобра-
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зяваме и с речниковото, и с граматичното значение на думата; също така всеки път да взимаме
под внимание контекста, за да не допускаме слабости при употреба или при тълкуване на даден
израз в текст.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е свързано с текста на баснята от Езоп. С него се цели учениците да приложат
знанията за речниково значение на думата. След
внимателно прочитане на баснята учениците откриват думи с конкретно речниково значение, опи
сано в условието на упражнението.
Отговор:
Дума със значение ‘човешки орган за чуване’ – ухо
(в текста: ухото).
Дума със значение ‘близък познат, с когото се
поддържат дружески взаимоотношения’ – приятел
(в текста: приятели, приятелят).
Дума със значение ‘възможност да се случи нещо;
беда, заплаха’ – опасност.
Дума със значение ‘произнасям, изричам мисли;
съобщавам’ – казвам (в текста: казват).
2. Упражнението е свързано с баснята от Езоп.
Цели се да се приложат знания за граматично значение на думата, като се открият и подредят
в таблица думи, които са различни части на речта: съществителни имена, прилагателни имена,
глаголи. Задачата за систематизиране в таблица
придава допълнителна когнитивна стойност на
упражнението.
Отговор:
Съществител- Прилагателни Глаголи
ни имена
имена
баснята – същ. истинските – говори – глаиме ж.р. ед. ч.
прил. име, мн.ч. гол, сег. вр. 3
член. форма
член. форма
л. ед.ч.
приятели – същ. големи – прил. се познават
име м.р. мн.ч.
име, мн.ч. неч- – глагол, сег.
нечл. форма
лен. форма
вр. 3 л. мн.ч.
беди – същ. име,
ж.р. мн.ч. нечл.
форма
3. Упражнението има комплексен характер: отнася се както до прилагане на знанията за думата
като единство от речниково и граматично значение (подбор на думи при създаване на текст), така
и до актуализиране на читателски опит (познаване на особеностите на посочените животни от
басни, приказки и др.).
Отговор: създаване на кратък устен или писмен
текст описание по зададени картинки на животни.

4. Чрез упражнението се цели прилагане на
знания за пряко и преносно значение на думите в
текст. Очаква се учениците да са употребили в
описанията си към упр. 3 думи както в пряко, така
и в преносно значение. Учениците наблюдават и
оценяват собствения си речев опит като автори
на текст описание.
5. Чрез упражнението се изграждат умения за
употреба на конкретна дума в различен контекст.
Очаква се учениците да предложат различни контекстови употреби на думата бъдеще, които след
това да включат в свой текст.
Отговор:
Възможни словосъчетания с думата „бъдеще”:
светло бъдеще, красиво бъдеще, мирно бъдеще, близ
ко бъдеще, далечно бъдеще, моето бъдеще и др.
6. Упражняват се знанията за пряко и преносно
значение на думата. По зададена информация от
тълковен речник се измислят изречения, в които
думата басня да се употреби уместно с двете посочени значения – пряко и преносно.
Отговор:
Прочетох басня от Езоп. – тук думата е употребена с прякото си значение.
Този човек ми разказва басни, не вярвам и на една
негова дума! – тук думата е употребена с преносно значение.
7. Чрез упражнението учениците развиват
усета си да комбинират думи, различни части на
речта, в зависимост от тяхното граматично и
речниково значение. Чрез проучване на съчетаемостта на думите от двете колони учениците
правят изводи за това кои от посочените думи са
многозначни; кои могат да се употребят в пряко и
в преносно значение.
Отговор:
Възможни словосъчетания: последен дъх, после
ден приятел, последен път; дълъг път, верен прия
тел, верен път, стар приятел, стар път; горещ дъх;
тежък дъх, тежък път; главен път; добър приятел,
добър път; лош приятел, лош дъх, лош път. Голяма
част от прилагателните имена се употребяват
както в пряко, така и в преносно значение например: дълъг път, но лош път (път, който не е в доб
ро състояние), тежък път (път, чието изминаване
изисква усилия); добър приятел, но добър път (в пожеланието „На добър път!“).
8. Упражнението има познавателна и занимателна стойност. С повишена трудност е, защото
се предполага учениците да приложат знанията си
както за многозначност на думите, така и за пряко и преносно значение.

Отговор:
крило, многозн. крило на птица; лявото крило
на сградата; прен. крило съм за някого (значение:
вземам под крилото си, осигурявам закрила)
глава, многозн. глава на човек; глава на семей
ство; прен. главата му сече (значение: умен, разу
мен човек)
ръка, многозн. ръка на човек; дрехи втора ръка
(значение: път, поредност); дясна ръка (значение:
човек, на когото разчиташ, пръв помощник)
коляно, многозн. коляно на крак; до девето коля
но/от едно коляно (значение: род, произход)
9. Чрез упражнението се затвърждава информацията за наличието на думи в българския език
от чужд произход. Формират се умения за междупредметни връзки: обучение по български език/обучение по чужд език/чужди езици. Учениците се мотивират да работят с речник на чуждите думи.
10. Упражнението има както образователен,
така и занимателен характер. Свързано е с откъса
от романа „Завръщане в Голямата гора“ и по-специално – с един от героите, Бухала, който иска да
изглежда по-умен, по-мъдър и учен от другите обитатели на Гората.
Отговор:
Думата мисъл има следните значения:
1. Умствена дейност, мислене. 2. Резултат, продукт от мислене, идея. Оригинална мисъл. Мисли на
велики личности. 3. Грижа за нещо. Живея с посто
янна мисъл за децата си. 4. Мнение, становище.
5. Желание, намерение, кроеж. И двамата имаме
една мисъл – да построим общ дом.
Чрез изразите „мъдра, благоразумна и бухаща
мисъл“, в които думата е употребена преносно,
авторът изтъква някои особености в характера на героя – Бухала. Бухаща е неологизъм – дума,
измислена от автора, за да се подчертае връзката с Бухала, който буха и по този начин мисли.
Отговори на упражненията за домашна
работа
1. малко – ‘неголям по размери; млад’; прил. име,
ср.р. ед.ч. нечл. форма
хлапе – ‘дете; млад, неопитен човек’; същ.
име, ср.р. ед.ч. нечл. форма
градчето – ‘малък град’; същ. име, ср.р. ед.ч.
нечл. форма
2. Чрез задачата се цели учениците да изработят сами средства, с които да овладяват нови
думи или да онагледяват значенията на вече познати думи. Така се създава своеобразна „карта на
думата“ например:
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ДУМА: мишка
Речниково значение: Дребен гризач с остра
муцуна и дълга тънка опашка; Образец (животно), който служи за опити (опитна мишка); Устройство, свързано с компютър
Граматично значение: същ. име ж.р., мн.ч. –
мишки
Изрази: В полето живее полската мишка;
Използват ме за опитна мишка; Купих си нова,
безконтактна мишка за компютъра.

-
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По желание учениците могат да нарисуват изображение, с което да илюстрират значението/
значенията на думата.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.

Г

2.

В

3.

Б

4.

В

5.

Б

ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД РЕЧНИКОВОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ
В примерното годишно разпределение за темата са предвидени 2 учебни часа – 1 час за нови знания и 1 час за упражнение.
Овладяването на предвидената учебна информация за синонимите, антонимите и омонимите
има образователен ефект за всеки ученик – чрез
добро познаване на отношенията между думите в
българския език според техния звуков състав и речниковото им значение се повишава резултатност
та на създаваните от ученика текстове, тъй
като проблематиката е свързана с подбора и уместността на думите в текста. От друга страна,
тези знания спомагат за по-пълното и точно извличане на информация от текст.
Синонимите и антонимите в речта се разпознават сравнително лесно, тъй като назовават по
различен начин едни и същи обекти, явления, процеси (синоними) или ясно се противопоставят по
определен признак (антоними). Понятията за синоними и антоними не са нови за петокласниците –
проблематиката е част от обучението по български език в началния етап и на езиково равнище, и на
равнище речеви дейности. По отношение на синонимите акцент в 5. клас е развиването на уменията
на учениците да употребяват синоними във връзка
с определена ситуация на общуване и да избягват
повторения в текстовете, които създават.
Синонимията се възприема като богатство на
българския език. Синонимите придават на автора
на речевото съобщение индивидуалност, почерк,
стил1. В учебната програма за 5. клас не е предвидена информация за синонимен ред. Макар че тази
информация отсъства на експлицитно равнище,
редно е да се имат предвид някои стилово маркирани особености на синонимите в един синонимен
ред. Чрез подходящи педагогически решения и работа с разнообразни по стил и жанрови особенос
ти текстове учениците придобиват представа,
че синонимите могат да бъдат стилово маркирани, да имат смислови нюанси. Затова ключово е
умението за подбор на уместен синоним. Разбира
се, има и синоними, които са напълно взаимозаменяеми и нямат стилистична употреба.
Антонимите са думи с противоположно значение и различен звуков състав. Важно е уточнението, че значенията на антонимите (напр. истина –
лъжа) са противоположни, но съотносими спрямо
определен семантичен признак. В антонимни двойки се свързват думи, които са от една и съща част
Пернишка, Ем. Синонимен речник на българския език. ИК
„Хермес“, 2003, предговор.
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на речта, имат една и съща лексикална и граматична парадигма; означават противопоставени,
но логически съвместими понятия. Затова противопоставянето не е произволно, а е спрямо определена категория (свойство, качество, отдалеченост, посока и др.)2. В антонимни двойки могат да
участват различни части на речта: съществителни имена, прилагателни, глаголи, наречия и пр.
По-съществена трудност за петокласниците
може да представлява овладяването на същността на омонимите. При омонимите трябва да се
имат предвид няколко факта:
•• омонимите са думи с еднакъв звуков/буквен
състав – ето защо е важно да се подчертае,
че думите лек и лек са омоними само в определен контекст, само когато са употребени с определена граматична форма, в която
звуковият им състав съвпада; в други форми
(лекият, лекът) посочените думи нямат общ
звуков състав, следователно не са омоними;
•• в 5. клас е педагогически нецелесъобразно да се
даде цялата информация, свързана с видовете
омоними – пълни лексикални омоними, непълни
омоними, омофони, омографи и др.; все пак е
важно учениците да осмислят факта, че омоними могат да бъдат думи от различни части на речта; че ударението може да променя
лексикалните отношения между думите (при
омографите);
•• омонимите назовават различни обекти –
т.е. между значенията на две думи (омоними)
няма общи семантични елементи (за разлика
от полисемията).
Работата върху омонимите в 5. клас се съсредоточава върху уменията на учениците да разграничават думите според тяхното речниково
значение и звуковия им състав и да определят отношението между тях – синоними, антоними или
омоними.
Образователни цели:
•• да се овладява учебна информация за омоними;
да се затвърждават знанията за синоними и
антоними в езика и в речта; да се запознават
петокласниците със съдържанието, структурата и функцията на синонимен и на антонимен речник;
•• да се развиват уменията на учениците да използват уместно синоними, антоними и омоБояджиев, Т., Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български
език. София, ИК „Петър Берон, 1999, с. 159.
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ними съобразно конкретната комуникативна
цел; да коментират и оценяват употребата
на синоними, антоними и омоними в устен и
в писмен текст;
•• да се усъвършенства езиковият усет на петокласниците при подбора на думите в речта;
да развиват умения за самостоятелно обогатяване на лексикалния запас чрез работа с различни видове речници (речник на синонимите,
речник на антонимите); да се проявява грижа
към качеството на текстовете, които се
създават, като се следи за избягване на лексикални грешки и неуместни повторения.
Ново понятие: омоними.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата може да започне с обсъждане на тек
ста от Г. Райчев „Катеричкина Коледа“. Чрез дискусия, провокирана от въпросите след текста, се
създава благоприятна среда за актуализиране на
речев и на житейски опит – учениците си припомнят басни или приказки, в които лисицата е герой,
аргументират се защо тя почти винаги е лукава,
хитра, дебне другите животни в гората. Третият
въпрос може да насочи дискусията към задачите,
които учениците изпълняват вкъщи – как помагат
на родителите си, какви задължения имат. Четвъртият въпрос е насочен към зимата и зимните
празници. Учителят преценява дали да се обсъдят
всички въпроси след текста, или вниманието да се
насочи към един определен въпрос, така че повече
ученици да вземат отношение и да създадат свое
устно изказване.
По време на дискусията учителят може да записва на дъската думи, използвани в отговорите
на учениците. Търсят се примери за думи, синоними или антоними на записаните. Така се припомнят и се затвърждават знанията за синоними и антоними. Правят се обобщения. При необходимост
учителят насочва вниманието на учениците към
схемите и таблиците (вж. Учебника, с. 45).
След това се преминава към изясняване на новото понятие – омоними. Уместно е за тази цел
да се приложи индуктивният подход – чрез анализ
на примерите от Учебника (с. 45) да се направят
изводи за същността на омонимите. Чрез коментирано наблюдение на Приложение № 2 (Учебника,
с. 126) се обогатява информацията за омонимите
(какви части на речта могат да бъдат омоними).
Приложението може да се използва за успешното
изпълнение на упр. 7, 8 (вж. Учебника, с. 47).
Възможен е и друг подход към разработване на
темата. По преценка на учителя часът може да
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започне със самостоятелна работа (от типа из
следователска задача) или работа в малки групи.
Учителят припомня кои думи са синоними и кои
– антоними, след което посочва конкретни думи
от текста на Г. Райчев, на които учениците определят: речниковото значение, звуковия състав;
записват синоними и антоними. При възможност
за изпълнение на задачата се осигуряват речници.
За да бъдат постигнати целите на урока, учениците трябва да осмислят в достатъчна степен същността на новото явление – омонимията
между думите. Учителят трябва да си осигури обратна връзка за това дали учениците разграничават: омоними, многозначни думи, пряко и преносно
значение на думата.
Важно е учителят да следва когнитивните
равнища при овладяване на новото учебно съдържание: разпознаване на новото явление, анализ,
прилагане, оценка. За тази цел учителят може да
използва предложените в Учебника упражнения,
както и материали от електронния вариант на
Учебника и от Комплекта работни листове.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за прилагане на сведенията за
синонимите. Тъй като синоними не е непознат термин за петокласниците, очаква се те да се справят
без проблеми с поставената задача. Ако се затруднят, могат да използват синонимен речник.
Отговор:
... е паднал тих сняг. – ... е навалял тих сняг.
... и блести по снега... – и искри/сияе/свети по
снега...
... да пипне някое от вас... – да хване/докопа/
сграбчи някое от вас...
Днес ще направим угощение. – Днес ще направим пир.
2. Задачата е за прилагане на знания за синонимите, но е с по-висока степен на трудност в сравнение с упр. 1. Упражнението се изпълнява в малки
групи. Учениците разпределят думи, синоними на
посочените (ценен, известен, чаровен). Така имплицитно овладяват умения за създаване на синонимен ред на дума и обогатяват речника си.
Отговор:
ценен – стойностен, скъпоценен, значим, скъп
известен – познат, популярен, знаен
чаровен – омаен, пленителен, обаятелен, вълшебен
3. Упражнението е свързано с упр. 2. Целта е да
се попълнят предложените изречения с подходяща
за контекста дума, синоним на ценен. Учениците
могат да посочат повече от един синоним.

Отговор:
В тази галерия има малко, но стойностни/ценни
експонати.
В пещерата на пиратите имаше сандъци със
скъпоценни камъни.
Баба ми е много скъп/значим/ценен за мен човек.
Не искам скъпи подаръци за рождения си ден.
4. Упражнението е за прилагане на сведенията
за антонимите. В случая се търсят антоними на
глаголи (противопоставят се действията, назовани с глаголите в дадените изречения).
Отговор:
Децата се качват в автобуса. – Децата слизат
от автобуса.
Майката приспива детето си. – Майката буди
детето си.
Този часовник избързва с пет минути. – Този часовник изостава с пет минути.
Всеки ден дядо ме изпраща до училище. – Всеки
ден дядо ме посреща от училище.
Футболистите се защитават през целия мач. –
Футболистите нападат/атакуват през целия мач.
5. С упражнението се цели да се осмисли упот
ребата на думи с противоположно значение в
текст. Учениците разпознават изрази, използвани
от петокласници в текст описание на дома, в който живеят. Така обогатяват речниковия си запас
от изрази, които могат да употребяват в собствен текст.
Отговор:
Голям – малък (голяма къща – малък апартамент); нов – стар (нов квартал, блокът... е стар);
тесен – широк; светъл – тъмен (Холът е широк и
светъл – тесен тъмен коридор); модерен – ста
ромоден (модерни мебели – мебелите ни са малко
старомодни); разхвърляна – подредена (стая).
6. Упражнението е свързано с упр. 5. Целта е
учениците да приложат знанията си за подбор на
думи в определена речева ситуация – създаване на
писмен текст описание. Осмислят употребата на
уместни синоними като средство за избягване на
нежелани повторения. Затвърждават знанията си
за текст, тема и подтеми, ключови думи в тек
ста. От учениците се очаква да създават текст,
отговарящ на конкретна комуникативна задача:
да съдържа двете посочени подтеми.
7. Чрез упражнението се прилагат знанията за
омонимите.
Отговор:
мед – същ. име м.р ед.ч. нечл. (пчелен мед, медът). ‘Сладко вещество, което произвеждат пчели
те от сока на цветовете’.
мед – същ. име ж.р. ед.ч. нечл. (медта). ‘Химиче
ски елемент’.

Двете думи са омоними, тъй като имат еднакъв звуков състав, но назовават различни обекти.
лек – същ. име м.р ед.ч. нечл. (лекът). ‘Лекар
ство’.
лек – прил. име м.р. ед.ч. нечл. (лекият). ‘Който
има малка тежина; немъчителен’.
Двете думи са омоними, тъй като имат еднакъв звуков състав, но назовават различни обекти.
8. Задачата е с повишена трудност. Учениците
прилагат знанията си за омонимите, като се съоб
разяват със значението на посочените думи.
Отговор:
Научих се да вия венци от пролетни цветя. –
Вия от болка, толкова ме боли кракът!
Взех един празен съд и поставих вътре бисквитите. – Делото се гледа в Софийския градски съд.
Отговори на упражненията за домашна
работа
1. Чрез упражнението се развиват уменията
на учениците да подбират точен синоним в зависимост от контекста. Допустимо е отговорите
на учениците да съдържат синоними с разговорна
отсянка – така се открояват стилово маркирани
синоними.
Отговор:
Този човек шепне/шепти/си мрънка под носа. (израз: мрънкам си)
Този човек дрънка/бръщолеви празни приказки.
Този човек вика/крещи.
2. Учениците правят самостоятелно проучване на интернет ресурси. Ориентират се в сайтове, които предлагат онлайн речници – правописен,
тълковен речник, речник на синонимите, речник на
антонимите.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА
В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ
За разработване на тази тема от учебното
съдържание в примерното годишно разпределение
са предвидени 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнения.
Предвидената за изучаване информация е от
голямо значение за писмената и за устната (правоговорната) култура на петокласниците. Познаването на морфемния строеж на думите помага на
ученика да избягва правописни грешки при изписването на морфеми, при които има несъответствие между изговор и правопис.
Информацията за понятията морфема, морфе
мен строеж, видове морфеми е предмет на изучаване от науката за езика морфология. Тя изследва
„всичко, което засяга начините на образуването
на различните форми на думата, като формите се
разглеждат в система и винаги във връзка с тяхното граматично значение и употребата им в речта“ 1. Според видния български езиковед П. Пашов
въвеждането на понятието и термина „морфема”
в езикознанието, а и в учебния процес по български
език, е едно от най-големите постижения през изминалото столетие.
Познаването на морфемния строеж на думата
позволява да се анализират процесите на образуване на граматични форми на думите и на нови
думи с общ корен. Запознаването с продуктивни
словообразувателни модели е основа за обогатяване на речника на петокласниците.
В учебното съдържание за 5. клас не се работи
с понятието „сродни думи” (родствени думи), но
въпреки това е важно чрез морфемен анализ ученикът да разпознава думите, които имат общ корен
– следователно, общото в значението на думите
(както е известно, коренът е морфемата, която
носи основното значение на думата; именно чрез
корена се означава „нещото от обективната
действителност“2). За да научат лесно и бързо да
определят корена, учениците овладяват конкретни практически умения: съпоставят поне две родствени думи в българския език (например път-увам,
път-ник).
В учебната информация не се въвежда експлицитно и понятието „основа на думата“ (корен +
словообразувателни морфеми). Въпреки това при
морфемен анализ тази основа ясно личи, след като
се посочат словообразувателните морфеми и се
Пашов, П. Българска граматика. Издателска къща „Хермес“, 2015, с. 52.
2
Пашов, цит. съч., с. 53.
1
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отделят от формообразувателните, които променят граматичната форма на думата.
По отношение на видовете морфеми – слово
образувателни и формообразувателни – е важно да
се има предвид следното:
•• представките и наставките допълват, но и
видоизменят значението на корена: затова е
от съществено значение петокласникът да
анализира думи с общ корен и различни словообразувателни морфеми, за да усвои практически умения да откроява разликите в лексикалното значение на думите, разлики, които
се дължат на представките и наставките;
•• въпреки че представките и наставките се
приемат безусловно за словообразувателни
морфеми, те, както е известно, могат да
променят и граматичното значение на думата (напр. представки и наставки за образуване на глаголи от несвършен и свършен вид);
•• в българския език съществуват думи с еднакво
звучащи корени, но с различно значение (гра
душка/градове); учениците може да се запознаят имплицитно, чрез подходящи упражнения, с тази особеност;
•• по отношение на изговора и правописа на
морфемите в българския език се спазва морфологичният принцип: независимо от изговора си, морфемите се пишат винаги по един и
същи начин.
Чрез овладяване на информацията за морфемния строеж на думата петокласниците обогатяват речника си – научават как са образувани думите в езика, докосват се до етимологията на
домашни и заети думи; учат се как самите те да
образуват думи с помощта на различни морфеми.
Образователни цели
•• да се овладява информация за същността на
морфемата като най-малката значеща част
на думата; да се различават видовете морфеми, от които е изградена думата; да се използва правилно морфемният анализ;
•• да се овладеят умения за разпознаване на думи
с общ корен; за образуване на думи и форми на
думата с помощта на словообразувателни и
формообразувателни морфеми; за изговаряне
и правилно писане на думите в зависимост от
техния морфемен строеж;
•• да се проявява внимание към правоговора и
правописа на думите, които се използват в
речта; да се обогатява самостоятелно пра-

вописната и правоговорната култура, като
се използват различни речници.
Нови понятия и термини са: морфема, словоо
бразувателни морфеми, формообразувателни мор
феми, морфемен анализ.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Учебният час може да започне с дискусия, свързана с текста за подводницата (с. 48 в Учебника).
Учениците отговарят на въпросите след текста.
Първият и вторият въпрос изискват да се открие конкретна информация за устройството,
функцията и възникването на това плавателно
средство. Третият въпрос предполага умения за
разбиране на текста: какво се случва в определена
година. Чрез четвъртия въпрос учениците имат
възможност да споделят личен опит, да създадат
устен текст, чрез който да изразят желанията и
интересите си в определена област.
Учителят осъществява преход между дискусията и представянето на новия езиков материал
чрез въпроса: Кои са ключовите думи в текста „Ис
тория на подводницата“? Очаква се като ключова
дума да се посочи подводницата. Така фокусът се
насочва към изясняване на понятието морфема.
Учениците наблюдават схемата (вж. Учебника,
с. 49), която онагледява морфемния строеж на думата подводницата. За илюстриране на видовете
морфеми – словообразувателни и формообразува
телни – служи таблицата, в която подробно е опи-
сан морфемният състав на подводницата; обяснени са видът и значението на морфемите корен,
представка, наставка, окончание, определителен
член. Показан е и условният знак, с който се означават морфемите при морфемен анализ.
Таблиците на с. 49 от Учебника са полезно и
функционално средство за онагледяване на всички
понятия, включени в темата. Ето защо е възможен вариант на организация на учебния час, при
който учителят най-напред насочва вниманието
на учениците към таблиците; след това се прочитат и се анализират определенията от тясната
дясна колона. Вниманието на учениците се насочва
към текста „История на подводницата“. Учителят поставя задача на учениците да потърсят в
текста думи, които съдържат корена -вод- (под
водницата, подводна, подводница, водолазен, вода
та). След това тези думи се разпределят в две колони – форми на думата подводница (с помощта на
наученото за формообразувателните морфеми) и
думи със същия корен (прилагат информацията за
словообразувателните морфеми).
Следващата стъпка е учениците, с помощ от
учителя, да потърсят в текста думи, при изговора

на които настъпват промени (например екипаж,
продължителен, се разказва, дълбочина, повърхност
та): така се прилага правилото, че морфемите
се пишат по един и същи начин, независимо как се
изговарят. След тази дейност се правят обобщения и се пристъпва към упражненията, заложени в
Учебника и в Комплекта работни листове, за да се
затвърдят знанията за морфемния строеж на думите и уменията за морфемен анализ.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за прилагане на информацията за морфемния строеж на думата. Използва се
алгоритъмът за морфемен анализ. Учениците си
служат с условните знаци. Думите са от текста
на с. 48 – „История на подводницата”.
Отговор:
реката –
(корен, окончание, определителен член)
дълбочина –
(корен, наставка, нас
тавка, окончание)
плавателен –
(корен, наставка, наставка)
2. Чрез упражнението се затвърждават знанията за определяне на морфемния строеж на думата. За да отговорят правилно, учениците определят чрез морфемен анализ морфемите, от които
са изградени посочените в лявата колонка думи.
Отговор:
воден – г
ученикът – а
път – б
прочетох – в
безопасен – д
3. Упражнението е за прилагане на знанията за
словообразувателните морфеми, чрез които се образуват нови думи с общ корен. За да изпълнят задачата, учениците определят най-напред корена
на дадените глаголи, след което образуват нови
глаголи с посочените представки. Осмислят словообразуването като механизъм за обогатяване на
речника.
За изясняване на речниковото значение на новообразуваните думи петокласниците могат да си
послужат с тълковен речник. За да усетят разликата (нюансите) в значението на глаголите, препоръчително е да ги включат в изречения.
Отговор:
разказвам: корен -каз- (Обичам да разказвам при
казки)
глаголи: отказвам (пример: Отказвам да взема
тази книга), доказвам (пример: Доказвам по убеди
телен начин правотата на мнението си), изказвам
(Изказвам своите благодарности!)
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поднасям: корен -нас- (от нос-я) (Поднасям изви
ненията си; Сервитьорът поднася десерта).
глаголи: отнасям (пример: Отнасям със себе си
нещо), донасям (пример: Донасям вечерята), изнасям (пример: Изнасям всички стари мебели от къ
щата)
пътувам: корен път- (Обичам да пътувам)
глаголи: отпътувам (пример: Ще отпътувам
тази вечер), (допътувам, изпътувам също са възможни, но се употребяват по-рядко).
4. С това и със следващото упражнение се цели
да се осмисли ролята на наставките като слово
образувателни морфеми. В същото време чрез
практически дейности учениците проследяват
процес, при който чрез наставки от определена
част на речта се образува друга част на речта
– в случая от прилагателни имена се образуват
съществителни имена. Ориентират се в семантиката на наставките -ина (за образуване на абстрактни съществителни имена от ж.р. за означаване на качества), и -ост- (за образуване на
абстрактни съществителни имена от ж.р. за качества, свойства, признаци). И двете наставки са
продуктивни.
Отговор:
С наставка -ина
голям – големина
висок – височина
топъл – топлина

С наставка -ост
стар – старост
слаб – слабост
нежен – нежност
млад – младост

5. Чрез упражнението се демонстрират активни словообразувателни модели – например образуване на думи за названия на професии (с наставка
-ист, от чужд произход); за произход и принадлежност (с наставка -ск(и). Може да се обясни, че наставката -ски присъства и в редица български фамилни имена: Михайловски, Недевски и др.)
Отговор:
Думи, образувани с наставка -ист (същ. имена
от м.р., означаващи професия/занятие): журна
лист, спортист, кранист, тенисист, футболист,
висшист, активист, багерист, артист и др.
Думи, образувани с наставка -ск(и)- (прил. имена
от м.р., означаващи произход или принадлежност):
градски, полски, български, пловдивски, селски и др.
6. Упражнението има занимателен характер,
като в същото време развива функционалната
грамотност на учениците. Целта е да се съпостави информация от вербален и невербален текст
(илюстрация). Упражнение 10 (вж. с. 51 на Учебни
ка) поставя конкретна езикова задача към ученическия текст.
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Отговор:
Илюстрацията отговоря на третия абзац от
текста – деня след бурята. На илюстрацията се
открояват детайли от текста: пуст плаж, огромни вълни.
7. Упражнението е с повишена трудност. Чрез
морфемен анализ се установява, че дадените двойки думи имат корен с еднакъв звуков състав, но с
различно значение. Такива думи не са изключение в
българския език.
Въпреки че омонимията при корените не се
изяснява експлицитно в урочната статия, учениците придобиват практическо познание за това
явление.
Отговор:
пролет: корен лет- (от лят-о, лет-ен: значението е свързано със сезона лято, най-топлото време
през годината) – летя: корен лет-: значение ‘пътувам по въздуха’);
вода: корен вод- (значение ‘прозрачна течност’)
– водя: корен вод- (значение: ‘карам някого, завеждам, ръководя’);
вълнен: корен вълн- (значение: ‘нещо, направено
от козината на животно, от вълна’) – вълнувам
се: корен вълн- (значение: ‘изпитвам душевно безпокойство, вълнение’).
8. Чрез упражнението се усвояват правописни
умения. Наблюдават се думи, при изговора на които настъпват звукови промени в някои морфеми.
Отговор:
книжка (книж-ка) – [кнùшка]. Звукова промяна
на ж в ш на морфемната граница между корена и
наставката.
сграда (с-град-а) – [згрàда]. Звукова промяна на с
(представка в думата) в з под влияние на съгласната г от корена на думата.
представям (пред-став-ям) – [претстàвьам].
Звукова промяна на съгласната д от представката
пред- на морфемната граница между представката и корена.
9. Задачата е за редактиране на грешки в ученически текст. За да отстранят грешките, учениците си служат с морфемен анализ. Прилагат правилото, че морфемите се пишат винаги по един
и същи начин независимо от начина, по който се
изговарят.
Отговор:
Един мъж и една жена имали син. Те били много
радостни, когато синът им съобщил, че ще се жени.
Представили си как снахата ще помага на тях, въз
растните хора, да си вършат къщната работа. Но
човек едно си мисли, а друго става. Снахата била
толкова мързелива, че даже стаята си не чистела.

Решили двамата да ù дадат урок. Престорили се, че
се карат пред снахата кой да иде за вода, пък дано
се сети младата жена. Но снахата само ги гледала
учудено. Прибрала се в стаята и пак се отдала на
блажено мързелуване.
10. Упражнението е свързано с ученическия
текст от упр. 6. Учениците откриват форми на
посочените думи или думи със същия корен.
Отговор:
форми на
думата
други
думи със
същия
корен

вятър
вятърът,
ветрове
ветрец
ветровито

бряг
брега

вълна
вълни

крайбрежие

вълнички

плаж
плажа,
плажът
плажната

Отговори на задачите за домашна работа
1. Упражнява се правописът на представките о/у.
Отговор:
оцветявам, обещавам, укривам, обица, осветле
ние, успокоявам

2. Упражнението съчетава прилагане на лингвистични знания (за думи с общ корен) и умения за
изграждане на текст по ключови думи. Учениците
имат свободата да изберат какъв вид текст да
съставят: описание, повествование, разсъждение.
За тази цел могат да променят формата на думите.
Отговор:
Думи с корен -риб-: риболовът, рибарски, риба,
рибарите, рибки.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.

А

2.

Г

3.

В

4.

В

5.

Б
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ. ПОДВИЖНО Ъ. НЕПОСТОЯННО Ъ
За разработване на информацията по тази
тема в примерното годишно разпределение са
предвидени 1 час за нови знания и 1 час за упражнения.
Звуковите промени и редувания настъпват при
устно общуване. В потока на речта свързаните
звукове си взаимодействат и променят изговора
си: например звучните съгласни се обеззвучават,
беззвучните съгласни се озвучават, а при гласните звукове се наблюдава редукция, когато са извън
ударение. Звуковите промени са резултат от комбинаторни, позиционни и пр. фактори и може да
имат исторически характер.
Примери за звуково редуване са явленията,
обект на изучаване в 5. клас: редуване на групи ръ/
лъ; ър/ъл (метатеза; подвижно ъ) и епентеза на
гласна ъ (непостоянно ъ). И двете явления са пример за фонетично обусловени редувания – т.е. зависят от фонетичното обкръжение на звука ъ.
Явлението, наречено подвижно ъ, има исторически характер. Свързано е с факта, че в старобългарския език е имало сричкотворни съгласни р и
л, които са изчезнали в развоя на езика. При този
процес се получава така, че в някои думи звукът ъ
стои пред р/л, в други след тях, а най-често има
редуване1. В някои диалекти не настъпва премятане, ето защо е възможно в речевата практика на
учениците да се наблюдават именно тези особености. Учителят изяснява приетия за книжовен
изговор на съответната дума, а чрез упражнения
този изговор се затвърждава.
Според П. Пашов причините за редуването на
групъ ър/ъл – ръ/лъ са в строежа на сричката в българския език и особено в края на сричката: чрез премятането на ъ се избягва струпването на труднопроизносими групи от съгласни.
Въпреки че в научната литература са описани
ясни правила за това кога се пише и изговаря ръ/
лъ и кога – ър/ъл, тези правила имат редица изключения – както при едносричните, така и при
многосричните думи. В информацията в Учебника
(вж. с. 53) се представят някои от тези изключения – достатъчни, за да придобият петокласниците представа за явлението. Не е препоръчително
да се изисква от учениците да наизустяват например кои думи се пишат с ър/ъл и кои – с ръ/лъ; чрез
упражненията в Учебника и в Комплекта работни
листове ученикът ще затвърди книжовния изговор
и правопис на думи с групи ръ/лъ – ър/ъл.
Пашов, П. Българска граматика. Издателска къща „Хермес“, 2015, с. 43.
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Непостоянно ъ е звук, който се вмъква в определени типове звукосъчетания, за да се произнасят
те по-лесно.2 Този звук ъ няма етимологичен характер, с което се обяснява изпадането му в други
форми на думата – когато труднопроизносимото
звукосъчетание е между две гласни (косъм – косми).
Проблемът за звуковите промени и редувания
има важна роля за подобряване на правописната
култура на учениците. Познаването на явления
като обеззвучаване, озвучаване, редукция; овладяването на практически навици за проверка на правописа на думи с непостоянно и с подвижно ъ има
ефект върху резултатността на текстовете,
които ученикът създава.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания за звуковите промени
в българската фонетична система; да се осмисли информацията за изговора и правописа
на гласните (извън ударение) и на съгласните
звукове (в определени позиции в думата); да
се разберат понятията подвижно ъ и непосто
янно ъ;
•• да се придобият практически умения за проверка на правописа на думи, при изговора
на които настъпват звукови промени; да се
овладеят умения за изговор и правопис на
думи с подвижно ъ и с непостоянно ъ;
•• да се проявява внимание при употребата на
думи с несъответствие между изговор и правопис в устната и в писмената реч на учениците; да се изгражда грижливо отношение
към употребата на думи с непостоянно и с
подвижно ъ.
Нови понятия и термини са: подвижно ъ, непо
стоянно ъ.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата може да започне с четене на текста
за Питър Пан. Така се постигат две цели: упражнява
се четивната техника на петокласниците и се осъществява връзка с информацията за звуковите промени, които настъпват с думите в устната реч.
След прочитане на текста учителят обръща
внимание на думи, при които настъпват звукови
промени. Някои от тези думи са посочени в таблицата от Приложение № 3 (вж. с. 127 на Учебни
ка). Коментират се звуковите промени, които
настъпват със съгласните и с гласните звукове; обБояджиев, Куцаров, Пенчев. Съвременен български език. ИК
„Петър Берон“, 1999, с. 93 – 94.
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ръща се специално внимание на думи със струпване
на съгласни. Правят се обобщения.
След това вниманието на учениците се насочва
отново към текста „Питър Пан“. Може да се проведе дискусия по някои или по всички въпроси след
текста. От съдържателните аспекти се преминава към неговите езикови особености – например
учениците отговарят на въпроса „Какво научихте
за Питър Пан от текста?“. Отговорът може да съдържа израза „Според мисис Дарлинг Питър Пан има
странно дързък вид“. Учителят изяснява звуковото
явление, което се наблюдава при образуване на други форми на дързък/думи със същия корен. Въвежда
понятието подвижно ъ. Посочват се случаите, при
които групите ър/ъл се редуват с групите ръ/лъ.
По същия начин се постъпва и с изясняване на явлението непостоянно ъ. Думата мисъл/мисли е ключова за текста, с нея са свързани въпросите „Къде
в детските глави мисис Дарлинг поставя лошите
мисли, къде – хубавите?“, „Ако някой надникне във
вашите глави, какви мисли ще открие там?“.
Специално внимание се обръща на правописа на
думи с непостоянно ъ. Таблиците от с. 53 на Учеб
ника съдържат конкретни практически съвети за
проверка на правописа на думи, които съдържат
неударени гласни а/ъ в крайна сричка.
Урокът може да протече и чрез прилагане на
дедукция: учителят предоставя сведения за понятията звукови промени, подвижно ъ и непостоянно
ъ, а след това се анализират конкретни примери
– думи от текста „Питър Пан“, в които се наблюдават съответните промени и редувания. В
часа, предвиден за упражнение, може да се проведе
дискусия, свързана с въпросите към текста на Дж.
Матю Бари, след което да се изпълнят и другите
упражнения, предложени в Учебника.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнения 1. – 3. са свързани с текст от енциклопедия. Текстът е информативен. С първото
упражнение се цели да се формират умения за извличане и анализ на информация.
Отговор:
Според информацията в текста фосилите (вкаменелостите) предоставят на учените сведения
за външния вид на динозаврите – влечуги, които
вече не съществуват.
2. Упражнението е за разпознаване на думи с
несъответствие между изговор и правопис. Текстът се чете на глас изразително, за да се чуе как
се произнасят определени думи.
Отговор:
Думи, при които настъпват звукови промени
при изговор: изчезване ([исчѐзване] – обеззвучаване на звучна съгласна пред звук ч); установяват

([остановьàват] – гласен звук извън ударение); вкаме
нелости ([фкаменѐлости] – обеззвучаване на звучна
съгласна пред звук к); представа ([претстàва] – обеззвучаване на звучна съгласна пред звук с; в думата
се наблюдава и струпване на съгласни -дст-, което
може да доведе до правописна грешка); динозавърът
([динозàварът] – гласен звук извън ударение).
3. Упражнението е за осмисляне на явлението
непостоянно ъ.
Отговор:
Двете думи – динозавърът и динозаврите –
имат едно и също речниково значение: ‘изкопаемо
влечуго с големи размери, изчезнало през мезозойската ера’.
Различават се по граматично значение:
динозавърът: същ. име м.р. ед.ч. член. форма;
динозаврите: същ. име м.р. мн.ч. член. форма.
При съпоставяне на звуковия състав се установява, че при промяна на формата на думата звукът ъ изпада: динозавър – динозаври. Изводът е, че
в думата има непостоянно ъ.
4. Упражнението е за овладяване на правописни
умения: упражнява се правописът на думи, които
съдържат гласен звук в неударена позиция.
Отговор:
стъкло, дърво, кръгъл (думата съдържа непо
стоянно ъ)
въздух, междучасие, кутия
зелен, запетая, големина
5. Упражнява се правописът на думи, при изговора на които настъпват звукови промени – озвучаване на беззвучна съгласна в края на думата (адрес);
обеззвучаване на звучна съгласна пред беззвучна съгласна (загадка); обеззвучаване на звучна съгласна
пред беззвучна (обувка).
Отговор:
Думата адрез не е написана правилно. Правилно: адрес. Проверка: адресен, адреси.
Думата загатка не е написана правилно. Правилно: загадка. Проверка: загадъчен.
Думата обувка е написана правилно. Проверка:
обувам.
6. Чрез упражнението се наблюдава и се анализира правописът на думи със струпване на съгласни звукове на границата между морфемите, които
изграждат думите пръстчета, пакостник, спор
тистка.
Отговор:
пръстчета: струпване на съгласни между корена
пръст- и наставката за образуване на умалителни
форми -че (група -стч-, която небрежно се произнася -шч. Проверка: пръсти).
пакостник: струпване на съгласни при употребата на наставките
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-ост- и -ник- (група -стн-, която се произнася
като -сн-. Проверка: пакости).
спортистка: струпване на съгласни при употребата на наставките -ист и -ка (група -стк-, която
се чува като -ск-. Проверка: спортисти).
7. Затвърждава се информацията за подвижно
ъ. Разпознават се думи, при които се наблюдава
редуване на групите ър/ръ и ъл/лъ. Тъй като са посочени шест думи, задачата се изпълнява в групи –
например три групи, всяка от които работи с две
от думите.
Отговор:
хвърчи: да хвръкна; дървета: дръвче, дръвце;
кръшните – кърша; върховете: връх, връхни, (да
се) стърпи – тръпна; тръпки; възвърне – връща,
връщане.
8. Задачата е творческа. Учениците дописват
края на текста по зададеното в упр. 7. начало.
9. Затвърждават се сведенията за думи с не
постоянно ъ. Упражнява се и правописът на тези
думи.
Отговор:
сладък бонбон – сладки бонбони
дълъг филм – дълги филми
топъл ден – топли дни
10. Упражнението е за редактиране на грешки.
Затвърждават се уменията за проверка на правописа на думи, при изговора на които настъпват
различни звукови промени.
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Отговор:
Един човек обичал да се разхожда из гората. Съ
бирал дърва, шипки, билки. Веднъж видял едно мече,
оплетено в трънака. Освободил го човекът от бод
ливия плен, но в този момент се явила мечката. Тя
казала на човека да не се бои от нея, защото той
спасил мечето є, и му предложила да станат при
ятели. Човекът си рекъл – къде се е чуло и видяло
човек с мечка да дружи, но накрая се съгласил.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Упражнението е за разпознаване на думи, при
които (в други форми или думи със същия корен) се
наблюдава подвижно ъ.
Отговор:
Думата с подвижно ъ е разбъркайте. Проверка:
бръкна, бръквам.
2. Задачата е за изпълнение на проект в рамките на една седмица. Учениците сами избират как да
презентират резултатите от своята дейност –
събиране на рецепти за любими ястия. При изготвяне на презентацията прилагат наученото за
правописа на думите, с които си служат.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Б
В
В
В

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
В примерното годишно разпределение за изпълнение на обобщителните упражнения е предвиден 1 учебен час. Тестовите задачи, разработени
в два варианта, може да бъдат решени в часа за
контрол и оценка. Предложените упражнения и
тестове обхващат учебното съдържание от изучения раздел и дават възможност на учителя да
получи представа за степента на овладените знания и на придобитите умения от учениците.
Анализ на упражненията и отговори
Упражнения 1. – 5. са свързани с текста ,,Хемус и
Родопа“ от Елена Огнянова. Той дава възможност
на учениците да се запознаят с легендата за Стара
планина и за Родопите. Подходящ е за подобряване
на четивните умения на петокласниците.
1. При изпълнение на упражнението учениците
трябва да затвърдят изученото за речниково и за
граматично значение на думата. Предложени са четири лексикални единици, на които трябва да се
определят речниковото и граматичното значение.
Отговор:
брат – ‘син по отношение на другите деца на
едни и същи родители’
брат – същ. име м.р. ед.ч.
планина – ‘голямо земно възвишение, което се
издига над околната местност’
планина – същ. име ж.р. ед.ч.
гледа – ‘възприема с очите си’
гледа – глагол 3 л. ед.ч. сег.вр.
слънчев – ‘който се отнася до слънцето’
слънчев – прил. име м.р. ед.ч.
2. Упражнението дава възможност да се затвърдят знанията за пряко и преносно значение на думата и да се осмисли думата като градивен елемент
на изречението и на текста. Формират се умения
за уместна употреба на думи с преносно значение.
Отговор:
Благодаря ти, брат, че ме спаси на теста.
(като приятел, другар)
Той беше човек планина.
Гледам да се представя добре в училище.
Всички харесваха нейния слънчев поглед.
3. Упражнението дава възможност учениците
да осмислят морфемния строеж на думите и значението на видовете морфеми – словообразувателни и формообразувателни.
Отговор:
брат – корен
планин-а – корен и окончание
гледа – корен
слънч-ев – корен и наставка

4. Упражнението изисква работа с тълковен речник. Дава възможност за осмисляне на връзката между речниково и граматично значение на думите.
Отговор:
снага – човешко тяло
снага – същ. име ж.р. ед.ч.
5. Чрез упражнението се актуализират знанията и уменията на петокласника във връзка с многозначност на думата. Учителят припомня, че в
конкретен текст думата се използва само с едно
от значенията си. Учениците могат да включат
думата земя със значение на: планета, почва, земе
делска земя, суша, пръст и др.
6. Упражнението е предвидено за работа по
групи. Свързано е с усвоените вече знания за ан
тоними и с умението учениците да ги използват
в речевата си практика нормативно правилно и
стилово уместно.
Отговор:
тъмно – светло; бял – черен; страх – смелост;
смях – плач; рано – късно; хубав – грозен
7. Упражнението дава възможност за работа
върху изучените лексикално-семантични групи – си
ноними, антоними.
Отговор:
синоними антоними
автор
творец
изгрев
залез
несръчен
непохватен
обич		
омраза
хваля
лаская
вход		
изход
8. Упражнението затвърждава знанията за речниково значение на думата. По преценка на учителя предложените думи могат да бъдат включени в
образувани от учениците изречения и да се коментира употребата им.
Отговор:
Г
надежда
ароматен

Д

безпокоя

Б

общителен

В

вежлив

А

9. Предложеният образец в упражнението дава
възможност на учениците да си припомнят значението на представката като словообразувателна
морфема и как тя променя речниковото значение
на думата, в която е употребена.
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Отговор:
доиграя, преиграя, изиграя, наиграя, обиграя, на
диграя, поиграя, отиграя, разиграя, заиграя
10. Упражнението е за работа по групи. Използвайки образеца от упр. 9, учениците трябва
да образуват думи от два глагола – уча и пея. По
преценка на учителя могат да организират състезание коя група ще образува най-много глаголи за
определено време.
Отговор:
I група – уча: доуча, изуча, науча, обуча, надуча,
поуча, отуча, разуча, зауча
II група – пея: допея, изпея, попея, разпея, запея,
надпея, припея
11. Задачата дава възможност петокласниците да проявят изобретателност и находчивост.
Освен предложените от авторите на учебника наставки учениците биха могли да изберат и други.
Отговор:
смел – смелост
игра – игрив
смях – смешка
12. Упражнението изисква работа върху текст
от Николай Сладков. Правейки морфемен анализ
на четири думи, учениците трябва да покажат
своите умения за разпознаване на морфемите
като градивни елементи на думата.
Отговор:
гор-а-та – корен, окончание, определителен
член
студ-ен – корен, наставка
на-тъж-и-ха – представка, корен, наставка,
окончание
птиц-и-те – корен, окончание, определителен
член
13. Предложеното съчинение на петокласник съдържа грешки, свързани с правописа на морфеми.
Текстът трябва да се редактира, като се препише в тетрадките. При нужда може да се използва
правописен речник.
Отговор:
Аз много обичам зимата и винаги с нетърпение
очаквам да завали сняг. Често ходим със семейство
то ми в близката планина. Пързалям се с шейна, ка
рам ски. Не съм още добър скиор, но татко ми по
мага, като ми дава ценни съвети. По-големият ми
брат се спуска със сноуборд по стръмната писта.
Много се забавляваме и денят неусетно отминава.
14. Упражнението предлага възможност за подобряване на правописните умения на петокласниците. Откривайки думите с подвижно ъ и думите
с непостоянно ъ, учениците могат да направят
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проверка за правописа на дадената дума и да си
припомнят изучените правила.
Вятърът винаги вее, но никога не сее. – Думата
вятърът съдържа непостоянно ъ (вятър – ветре).
Бисерът е малко зрънце, ама е на голяма почит. –
Думата зрънце съдържа подвижно ъ (зрънце – зърно).
Мокър от дъжд не се бои. – Думата мокър съдържа непостоянно ъ (мокър – мокри).
Ако не умееш да приказваш, научи се да мълчиш.
– Думата мълчиш съдържа подвижно ъ (мълчиш –
млъкна).
Зъл човек добра дума не знае. – Думата зъл съдържа непостоянно ъ (зъл – зли).
15. Задачата има творчески характер. Съставяйки кратък текст, петокласниците упражняват
своите умения за изграждане на текст, прилагат
изучените правописни и пунктуационни правила,
учат се да разпознават думи с подвижно ъ и думи с
непостоянно ъ.
16. Изпълнението на упражнението има за цел
да се разшири речниковият запас на учениците.
Учителят може да припомни на петокласниците,
че подборът на синоними помага за изразяване
на отношение към предмета на общуването, че
чрез точната им употреба в речта се избягват
двусмислиците. Познаването на синонимите съдейства за изграждането на комуникативната
компетентност на петокласниците.
Отговор:
Синоними на:
игра (същ. име ) – забава, забавление, развлечение
интересен – любопитен, привлекателен, увлека
телен
предпазлив – внимателен, бдителен, недоверчив
17. За изпълнение на упражнението учениците
могат да бъдат разделени на групи. След като напишат изреченията, им се предлага устно да заменят употребената дума с нейни синоними и да
направят извод дали това е уместно.
18. Упражнението е свързано с морфемния строеж на думите и с разпознаване на изучени части на
речта – съществително име и глагол.
Отговор:
бял – белина, избелявам
зелен – зеленина, позеленявам
бел-ин-а – корен, наставка, окончание
из-бел-ява-м – представка, корен, наставка,
окончание
зелен-ин-а – корен, наставка, окончание
по-зелен-ява-м – представка, корен, наставка,
окончание

Отговори на задачите за домашна работа
1. С упражнението вниманието на учениците се
насочва към морфемния анализ. Предложен е текст
от Емилиян Станев. На три думи, които са подчертани, трябва да се направи морфемен анализ.
Отговор:
стрел-на-ха – корен, наставка, окончание
за-снеж-ен-о-то – представка, корен, наставка,
окончание, определителен член
град-ск-и-я – корен, наставка, окончание, опреде
лителен член
2. От текста към упр. 1 учениците трябва да
посочат няколко думи, употребени с преносно значение. Втората част на упражнението дава възможност да се приложат знанията за пряко значение на думите.
Отговор:
допря – с преносно значение в текста
Детето допря лицето си до прозореца. (пряко
значение)

догоря – с преносно значение в текста
Огънят бавно догоря в камината. (пряко значе
ние)
Правилни отговори на тестовите задачи
Учителят насочва вниманието на учениците
към задълбоченото прочитане на текстовете и
условията на задачите към тях. Верният отговор
на всяка задача е само един.
Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Г
Б
В
А
В
А
Г
А

Вариант 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В
Г
А
Б
Г
Б
Г
В
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4. РАЗДЕЛ
Четвъртият раздел включва проблеми от учебното съдържание за 5. клас, които се отнасят до
следните теми:
•• Изменяеми части на речта. Местоимение;
•• Лично местоимение. Възвратно лично местои
мение;
•• Притежателно местоимение. Възвратно при
тежателно местоимение;
•• Време на глагола. Минало свършено време. Ми
нало несвършено време;
•• Нелични глаголни форми (причастия). Употре

ба на минало свършено и на минало несвършено
деятелно причастие в текста;
•• Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог;
•• Главни части в простото изречение;
•• Второстепенни части в простото изречение;
•• Обобщителни упражнения;
•• два варианта на тест за контрол и оценка на
овладените знания и умения.
В примерното годишно разпределение са предвидени 15 часа за нови знания, 14 часа за упражнение,
2 часа за обобщение и 1 час за контрол и оценка.

ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. МЕСТОИМЕНИЕ
За преподаване на проблемите по темата от
учебното съдържание в 5. клас „Изменяеми части
на речта. Местоимение” в примерното годишно
разпределение се дават общо два часа – 1 час за
нови знания и 1 час за упражнение.
С предвидената за изучаване информация по
темата се поставя началото на системното
овладяване от петокласниците на знания и умения
по различни проблеми от морфологията на съвременния българския книжовен език. Наименованието на самата наука не се въвежда като понятие,
но се представят изучените до този момент в началния етап на основната образователна степен
видове думи (съществително име, прилагателно
име, числително име, глагол и местоимение) като
изменяеми части на речта.
Лингвистичните сведения за изменяемите части на речта в разработката се опират върху определението, което е представено в научната литература: „Морфологичната класификация взема
под внимание формата на думите, тоест дали те
са изменяеми или неизменяеми. Изменяеми са тези
части на речта, които менят формата си чрез
окончания или формообразуващи морфеми…“1.
Тъй като някои от граматичните характеристики на изменяемите части на речта са вече познати на петокласниците, за преподаване на темата са предвидени само два учебни часа.
Информацията в разработката има прагматична стойност за учениците. Основните сведения се отнасят до понятието за морфологичен
анализ и до алгоритъма за осъществяването на
такъв анализ. С образец за морфологичен анализ на
определени думи, принадлежащи към различни часП. Пашов. Българска граматика. Издателска къща „Хермес“, 2011 г. , с. 61.

1
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ти на речта, се изгражда теоретична и практическа основа за извършването на операциите на
анализа при предстоящото запознаване на петокласниците с нови признаци на изучавани вече морфологични единици или с непознати досега видове
думи от различни класове.
Образователни цели:
•• да се овладее познание за понятието изменя
еми части на речта; да се осмисли съдържанието на понятието за морфологичен анализ и за
стъпките в алгоритъма на такъв вид анализ;
•• да се развият умения за: разпознаване на изменяемите части на речта; морфологичен анализ на съществителни имена, на прилагателни
имена, на числителни имена, на местоимения
и на глаголи; книжовен изговор и правопис на
думи, принадлежащи към различни части на
речта; разпознаване на местоименията с оглед на тяхната заместваща и свързваща функция в изречението и в текста;
•• да се създадат условия петокласниците да
разсъждават върху разнообразни проблеми,
които развиват техния усет за красиво и доб-
ро в заобикалящата ги действителност и в
отношенията им с хората – както техни
връстници, така и по-възрастни от тях (например за същността на изкуството, за поведението при общуване с другите и пр.)
Нови понятия и термини са следните: изменя
еми части на речта; морфологичен анализ.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата, свързана с овладяване на учебното
съдържание по темата, може да започне с разговор върху текста „Размисъл“. Откъсът от детски

роман на Борис Априлов предлага идеи за дискусия
върху разнообразни проблеми, между които найинтересният за петокласниците би могъл да бъде
концентриран например във въпроса: Какво озна
чава да бъдеш послушен?
Петокласниците извличат също така информация от текста, отнасяща се до това какво е изкуство и защо малкият герой не успява да разбере
кой е най-лесният начин „да служи на изкуството“.
Преди да започне системната работа с езика,
учителят би могъл да запознае учениците с особеностите на различни видове изкуства или да ги помоли те сами да разкажат с какво изкуство са се
занимавали до този момент – пеене, рисуване, писане на стихове и пр. Разширяването на духовните
хоризонти на подрастващите и обогатяването на
тяхната емоционалност чрез работа върху осмисляне на спецификата на различни видове изкуства е
дейност, която съдейства за развиване на функцио
налната грамотност на обучаваните лица.
Възможен вариант за осъществяване на останалите учебни ядра от работата във връзка с темата е да се продължи с попълване на таблицата,
предложена в Учебника, но с различни от дадените
на с. 63 примери за думи, принадлежащи към съответни части на речта.
Понятията за неизменяема част на речта и за
морфологичен анализ се въвеждат индуктивно –
върху основата на вече придобит практически
опит във връзка с определяне на техните конкретни граматични особености например:
•• за съществителните имена – род, число, членуване;
•• за прилагателните имена – род, число, членуване, степенуване;
•• за числителните имена – вид, род, членуване;
•• за глаголите – време, лице, число.
Мотивацията на петокласниците за учебна работа би могла да се засили, ако при изясняване на
представените проблеми се използва електронният вариант на Учебника. В съответната електронна разработка таблицата е дадена по анимиран
начин. Опирайки се на нея, учителят запознава учениците с признаците на различните изменяеми части на речта. Интересът на децата се повишава и
осмислянето на важни информационни ядра става
по-лесно и е по-трайно, тъй като лингвистичните
сведения се появяват на екрана постепенно, като
запълват съответните места в таблицата.
При ученици с развити умения за самостоятелно мислене и с изявени аналитични способности
преподавателят може да постъпи по друг начин.
Да започне работата по темата с въвеждане на
основните понятия – изменяеми части на речта и
морфологичен анализ (представени таблично или

чрез правене на справки с Учебника). Като разчита
на петокласниците – т.е. те сами да приложат
конкретните операции по определяне на граматичните признаци на думи от текста „Размисъл“ –
преподавателят дава инструкции за дейности,
отнасящи се до разпознаване и анализ на различни
по вид изменяеми части на речта. Такъв дедукти
вен по своята същност подход пести време, което може да се използва за извършване на допълнителна практическа работа с езика.
Накрая вниманието на обучаваните лица се насочва към проблема за понятието местоимение,
което им е познато от началното училище. Актуализацията на самото понятие е необходима,
защото в 5. клас започва системното изучаване на
характеристиките на различните видове местоимения в българския език и тази начална най-обща
информация има функцията да подготви петоклас
ниците за предстоящата работа с българските
местоимения.
Роля на тематична и на функционална рамка играе информацията за необходимостта употребата
на различните части на речта в текста да е съобразена с правилата на книжовния изговор и правопис.
Анализ на упражненията и отговори
1. Задачата е за разпознаване на различни части на речта, които се срещат в откъс от текста
„Размисъл“.
Отговор:
Видове части на речта: Брой думи в абзаца:
съществителни имена
3
прилагателни имена
2
числителни имена
2
глаголи
6
Извод: в абзаца преобладават глаголи.
2. Упражнението е за разпознаване и за анализ
на особености на различни части на речта.
Отговор:
съществително име – гора
прилагателно име – тихата
Двете думи са изменяеми части на речта, защото могат да променят граматичните си форми с
различни окончания например – гори, горите и др.;
тиха, тихи, тихите и др.
3. Упражнението е за разпознаване и за анализ
на числително име, употребено в изречение.
Отговор:
сто – числително бройно, нечленувано
4. Задачата е с повишена трудност. Учениците
трябва да разсъждават върху многократната употреба на числителното бройно име сто в изречението от предходното упражнение.
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Отговор:
Трикратната употреба на числителното бройно
име сто в изречението не е случайна. Чрез повторението се цели постигане на стилистичен ефект – да
се постави акцент върху факта, че много постъпки на героя могат да бъдат извършвани по безброй
пъти, но той да бъде послушен, е невъзможно.
5. Упражнението е за разпознаване и за морфологичен анализ на глаголи, употребени в текст.
Отговор:
взеха – гл. мин.вр. 3 л. мн.ч.
захладняват – гл. сег.вр. 3 л. мн.ч.
започна – гл. мин.вр. 3 л. ед.ч.
6. Задачата е за правописен и за правоговорен
анализ на думи, принадлежащи към различни изменяеми части на речта – съществителни имена,
прилагателни имена, числителни имена.
Отговор:
пише се денят – изговоря се [деньњт]
пише се слънчевия – изговаря се [слњнчевийъ]
пише се главния – изговаря се [глàвнийъ]
пише се главният – изговаря се [глàвнийът]
пише се трийсет и първият – изговаря се
[трùйсет и пњрвийът]
7. Задачата е за работа по групи. Целта е учениците да направят правописен анализ на думите
и да посочат къде при тези думи могат да се допуснат грешки.
Отговор:
грешка при думата трийсет може да се допусне, като вместо с й думата се напише с и
грешка при израза трийсет и един може да се
допусне, като думите се напишат слято
грешка при думата славей може да се допусне,
като думата се напише с и вместо с й
грешка при думата невъзможност може да се
допусне, като не се напише отделно от думата;
друга възможна грешка е т да се изпусне в края на
думата
грешка при думата ябълки може да се допусне,
като вместо с я се напише с йа
грешка при думата подскачаш може да се допусне, като вместо с д се напише с т
грешка при думата отдалечи може да се допусне, като вместо с т се напише с д
грешка при думата възрастните може да се допусне, като се напише без т
грешка при думата усмивка може да се допусне,
като вместо с у се напише с о
8. Упражнението е за конструиране на изречения.
Отговор:
Баща ми е на трийсет години.
Възрастните понякога не са прави.
Ива има хубава усмивка.
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9. Упражнението е за приложение на знанията
за местоимения при разпознаване и анализ на местоимения. Проверява се и наученото за заместваща функция на местоименията в текста.
Отговор:
той – замества старец от предходното изречение
те – замества син и внуче от предходното изречение
него – замества стареца от същото изречение
го – замества старецът от предходно изречение
10. – 11. Първата от задачите е за работа по
групи и има изследователски характер. Втората
задача може да бъде решена като работа по проект.
Целта на задачите е петокласниците да бъдат подтикнати да търсят, да откриват, да
анализират информация, свързана с предстоящи
дейности, които ще се осъществяват извън класната стая. Като се подготвят за наблюдение, за
изследване или за участие в екскурзия с определена изследователска и образователна задача, те се
учат да работят с различни източници на сведения, да извличат и осмислят съдържанието им, да
ги използват, като прилагат идентифицираната
информация за постигане на конкретни комуникативни цели. Всички описани дейности създават
условия да се повишава функционалната грамот
ност на учениците, да се разширява хоризонтът
на техните познания, да се развиват културните
им интереси, да се обогатява душевността им.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Задачата е за разпознаване и за анализ на граматични особености на думи – различни изменяеми части на речта.
Отговор:
гарванът, небе, сняг, полето – примери за съществителни имена
ниското – пример за прилагателно име
се замисли, започна, да вали, посивя – примери за
глаголи
2. Задачата е за морфологичен анализ на думи –
различни изменяеми части на речта.
Отговор:
гарванът – същ. име м.р. ед.ч. чл.
ниското – прил. име ср.р. ед.ч. нечл. нест.
се замисли – гл. мин. вр. 3 л. ед. ч.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

А
Г
Б
Б
В

ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ. ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ
За преподаване на проблемите от учебното
съдържание в 5. клас по темата „Лично местоимение. Възвратно лично местоимение“ в примерното годишно разпределение за предвидени 2 часа за
нови знания и 2 часа за упражнение.
Когато учителят се подготвя за работа, трябва да е наясно, че петокласниците вече са овладели
базисни знания за личните местоимения по време
на обучението по български език в началния етап
на основната образователна степен. Те познават
и някои от граматичните признаци на този вид
местоимение, но работата с разпознаването и
анализа на личното местоимение в началното училище е само пропедевчески (подготвителен) етап
във връзка с възприемане и осмисляне на лингвистичната информация за същността на личното
местоимение.
Предстои учениците да се запознаят с функцията на личните местоимения да служат за връзка
между изреченията в текста, да осмислят техни
важни граматични особености, свързани с формите им за лице, род, число и падеж.
Специфично за учебната информация, предложена в разработката, е, че някои от признаците на
личното местоимение не се изясняват в теоретичен план, а се посочват само като наименование
и се илюстрират с конкретни езикови примери.
Такъв подход сложни лингвистични явления, които
са живи в езика, да се преподават по практически
начин, а не чрез абстрактна научна терминология,
е използван в разработката при запознаването на
петокласниците с явлението падеж и падежни фор
ми на личните местоимения.
Вторият концепт от темата е свързан с проблема за възвратното лично местоимение. Информацията е принципно нова за учениците, както
ново е и самото понятие за този вид местоимение.
Тъй като в обучението по български език в нашето средно училище се поставя начало на системното представяне на същността на местоименията и се дава информация за четири от всичките
десет вида местоимения (в конкретната тема се
разглеждат първите два вида), е редно да припомним какво представляват те, както са представени в трудове по лингвистика:
„Местоименията са думи, с които при определени условия и обстоятелства може да се заместват съществителни (респ. словосъчетания с
основна дума съществително име), прилагателни
или числителни имена. Някои видове местоимения
пък служат в речта да се посочват различни обекти и техни признаци или да се пита за тях“.

„Думи, с които могат да се заместват названия
на лица, предмети и всякакви други същини, се наричат лични местоимения. При това названието
може да бъде изразено само със съществително
име или със словосъчетание от съществително и
други думи.“
„Възвратното лично местоимение замества
название на обект, който съвпада с глаголното
лице на сказуемото или пък означава, че глаголното действие се върши от глаголното лице.“1
Информацията в урочната статия се опира
върху научните факти от лингвистичните изследвания, като представя в минимизирана форма само
онези признаци на явленията лично местоимение и
възвратно лично местоимение, които имат пряка
връзка с езиковото и с комуникативното израстване на подрастващите и са основополагащи за
развитието на тяхната езикова и речева култура.
Образователни цели:
•• да се актуализират стари знания за същността и функциите на личното местоимение и
да се обогати познанието за основните признаци на личното местоимение като заместваща и свързваща дума в текста; да се овладеят знания за спецификата на възвратното
лично местоимение;
•• да се развият умения за: разпознаване на личното и на възвратното лично местоимение;
анализ на граматичните особености на двата вида местоимения; нормативно правилно
и стилистично уместно използване на двата
вида местоимения в речевата практика;
•• да се работи върху разширяване на културния
хоризонт на петокласниците с примери от световната литературна съкровищница; да се развива сетивността им с оглед на техния усет за
естетично – красиво и прекрасно, отразени в
изкуството на словото, на киното и пр.
Ново понятие е: възвратно лично местоимение.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Както вече стана ясно, работата върху всяка
тема от учебното съдържание по български език
в 5. клас би трябвало да започва с дискусия върху
проблеми, заложени във въвеждащите лингвистичната информация цялостни текстове. Такъв подход е в съзвучие с тенденцията комуникативно
1
Граматика на съвременния български книжовен език. Том
2. Морфология.София, Издателство на БАН, 1983 г., с. 190,
191 и 196.
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ориентираното обучение по български език да има
речев характер, да се отличава с практическа насоченост и да си поставя като водеща цел развиването на комуникативната компетентност на
петокласниците.
От друга страна, усилията на учениците по
локализиране на информационни ядра в текста и
по извличане и осмисляне на информацията с оглед
на нейното приложение за решаване на житейски
проблеми е елемент от парадигмата дейности с
решаващо значение за развиването на тяхната
функционална грамотност. В това отношение
учебните занимания по темата „Лично местоимение. Възвратно лично местоимение” не би трябвало да правят изключение.
В началото на занятията учителят насочва вниманието на подрастващите към съдържанието на
приказката „Рибарят и неговата душа“ от Оскар
Уайлд. Освен констатирането на конкретни факти
от текста (свързани с отговори на първите три
въпроса за дискусия), петокласниците участват
в обсъждането със свои отговори и на въпросите,
които питат за личния им опит и познания относно приказните герои русалки – какво знаят за тях,
какви истории са чели за тези герои, какви филми са
гледали. Целта е да се съдейства за обогатяване на
въображението на петокласниците, да се активизира вродената детска способност за фантазиране
и като резултат да се развива сетивността и емоционалността на подрастващите.
Основната лингвистична информация по темата е разпределена в два отделни блока (за всяко
от двата вида местоимения), които са структурирани по еднотипен начин:
•• кратък модел за смислов и за граматичен анализ на пример за лично и за възвратно лично
местоимение (местоименията са употребени в изречения от текста на Оскар Уайлд);
този модел за анализ е опора на познавателната дейност на учениците, когато вкъщи
самостоятелно повторят изясненото в часа
и затвърдят полученото по време на работата в клас знание; резултатът от анализа
е концептуализация в съзнанието на подрастващите на значението (т.е. на семантиката) на двата вида местоимения; полученото
познание се възприема на по-дълбинно равнище чрез осмисляне на определенията, разположени в тясната дясна колона;
•• информация за граматичните признаци на личното и на възвратното лично местоимение
(лице, род, число, падеж – за личното место
имение; пълни и кратки падежни форми – за възвратното лично местоимение); възприемането
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на информацията води до концептуализация на
понятията и до осмисляне на техните диференциални признаци (т.е. на тяхната структура);
•• кратки правила за употребата на двата вида
местоимения; отработването на навици за
спазване на правилата е условие за нормативното и целесъобразното прилагане на местоименията в речевата практика (т.е. за тяхната функция в текста).
Независимо дали учителят ще предпочете ин
дуктивно или дедуктивно изложение при преподаване на посочените информационни ядра от учебното съдържание по темата, всички практически
дейности за затвърдяване на овладяната нова информация би трябвало да се опират върху очертаните три елемента от изложението – семантика,
структура и функция на езиковите явления лично
местоимение и възвратно лично местоимение.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за прилагане на овладяната
информация за личното местоимение върху конкретни примери на лични местоимения, употребени в текст.
Отговор:
Примери за лични местоимения: той, я, нея.
Личните местоимения са изменяеми части на
речта, защото променят формите си – той, него,
го и др.; тя, нея, я и др.
2. Упражнението е продължение на предишното. Петокласниците отработват умения да откриват как се реализира на практика заместващата функция на личните местоимения, когато са
употребени в текст.
Отговор:
той – замества думата рибар от предходното
изречение
я – замества думата мрежа от изречението
нея – замества думата опашката от изречението
3. Чрез задачата се цели учениците да упражнят уменията си да правят морфологичен анализ
на лични местоимения.
Отговор:
той – 3 л. ед.ч. м.р.
вие – 2 л. мн.ч.
те – 3 л. мн.ч
4. При изпълнение на упражнението петокласниците могат да използват за справка Приложение № 4 на с. 128
Отговор:
Личните местоимения имат форми за род –
мъжки, женски и среден само в трето лице, единствено число.

Примери за изречения:
Иван я видя на площада. – личното местоимение я е за ж.р. ед.ч.
То беше най-малкото дете в групата. – личното
местоимение то е за ср.р. ед.ч.
Попитаха го за донесените играчки. – личното
местоимение го е за м.р. ед.ч.
5. Упражнението е за анализ на форми на личните местоимения в текстове от различни автори.
Отговор:
тях – пълна форма за винителен падеж
той – форма за именителен падеж
го – кратка форма за винителен падеж
є – кратка форма за дателен падеж
6. Като резултат от изпълнението на задачата петокласниците достигат до извода, че кратката дателна форма на личното местоимение за
женски род, единствено число се пише с ударение –
ù, за да се различава от буквата и.
7. Чрез задачата вниманието на учениците се
насочва към правописна особеност, свързана с употребата на форма на личното местоимение при
изразяване на учтивост.
Отговор:
След като анализират текста на поканата,
петокласниците достигат до извода, че когато
общуват с лица, към които проявяват уважение,
трябва да използват т.нар. учтиви форми на личното местоимение за 2 л. мн.ч. вместо формите
за 2 л. ед.ч. Специфична особеност е, че учтивите
форми на местоимението се пишат с главни букви –
Вие, Ви, Вас.
8. Упражнението е изградено върху познавателна задача, която е логическо продължение на предходната. Езиковата особеност, която петокласниците анализират при решаване на предишната
задача, тук се налага да бъде приложена в текст,
който те трябва да създадат.
Отговор:
Учениците достигат до извод, че в поздравителния текст, когато се обръщат към своята учителка, трябва да използват учтивата форма на
личното местоимение, като изписват конкретните форми с главна буква.

9. Чрез упражнението се отработват знания и
умения, свързани с овладяната информация за възвратното лично местоимение.
Отговор:
си – възвр. лично мест., кратка форма, дат. падеж
се – възвр. лично мест., кратка форма, вин. падеж
10. – 11. Двете упражнения са за развиване на
функционалната грамотност на петокласниците
чрез четене на текст и извличане и обработване
на извлечената информация от него.
Отговор:
Животно:
Как изглеждат следите
на животното:
дива коза
следи на две копита
язовец
стъпки, подобни на
човешка ръка
куче
кръгла стъпка
опашата лисица
продълговата стъпка
Последната задача има творчески характер.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Задачата е за редактиране на текст. Целта
е при редактирането да се използват лични местоимения, с чиято помощ да се отстранят неуместните повторения.
Отговор:
Един селянин имал двама синове. С тях той ходел
да сече дърва. Веднъж решил да ги изпрати сами в
гората.
2. Задачата е за разпознаване и за анализ на възвратни лични местоимения, употребени в български пословици.
Отговор:
на себе си – възвр. лично мест., пълна форма,
дат. падеж
си – възвр. лично мест, кратка форма, дат. падеж
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Г
Б
В
Г
В

97

ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
За преподаване на проблемите от учебното
съдържание в 5. клас по темата „Притежателно
местоимение. Възвратно притежателно местоимение“ в примерното годишно разпределение за
предвидени 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.
Продължава работата по запознаване на петокласниците със следващите видове български местоимения. Ще е подходящо, ако учителят организира образователните дейности така, че новата
информация да бъде преподадена по начин, който
е сходен с направеното по време на предходните
уроци – за лично и за възвратно лично местоиме
ние. Такъв подход помага на учениците по-лесно да
осмислят и да запомнят важните моменти, свързани със значението, граматичните особености и
употребата на новите два вида местоимения –
притежателно местоимение и възвратно притежа
телно местоимение.
Учебната информация в урочната разработка
се опира върху сведения, които академичните научни източници дават за притежателното и за
възвратното притежателно местоимение:
„Местоимения, което означава отношение на
принадлежност, се наричат притежателни.“1
„Възвратното притежателно местоимение
означава отношение на поссесивност между притежател, който е кореферентен най-често с подлога в изречението, по-рядко със субекта на второстепенен предикат (нелична глаголна форма
или прилагателно), и притежаван обект, означен
с определяемото на възвратното местоимение,
т.е. едновременно се означават две отношения:
поссесивност и рефлексивност.“2
В урочната статия посочената информация се
адаптира с оглед на психолого-педагогическите изисквания за достъпност на информацията, която
да е съобразена с възрастовите особености на учениците в 5. клас. Изхожда се и от постановката,
че за езиковото и за комуникативното развитие
на подрастващите е необходима и достатъчна
само такава и толкова лингвистична информация,
която да стане надеждна основа за обогатяване
на техните езикови знания и за развитие на тяхната комуникативна компетентност.
Граматика на съвременния български книжовен език. Том 2.
Морфология.София, Издателство на БАН, 1983 г., с. 193.
2
Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,
2008 г., с. 171.
1
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В часовете продължава работата по усъвършенстване на функционалната грамотност на петокласниците с акцент върху обсъждането на различни качества, които учениците проявяват във
взаимоотношенията си с другите хора.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания за: същността и граматичните особености на притежателното и
на възвратното притежателно местоимение;
•• да се развият умения за: правилно разпознаване и за морфологичен анализ на притежателното и на възвратното притежателно
местоимение; уместно използване на притежателното и на възвратното притежателно
местоимение като заместващи и като свързващи думи в текста; за правилен изговор и
правопис на притежателното и на възвратното притежателно местоимение;
•• да се съдейства за възпитаване на подрастващите в дух на уважително и на толерантно
отношение към другите участници в комуникативния процес чрез обсъждане на негативните ефекти от прояви на човешки качества
като горделивост, надменност и пр.
Нови понятия са: притежателно местоимение
и възвратно притежателно местоимение.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Тъй като проблематиката по настоящата тема
от учебното съдържание е сходна с въпросите от
предходната тема, е възможно учителят да се съ
образи с идеите и предложенията за работа, които
бяха представени в предишната методическа разработка (отнасяща се за преподаване на проблеми,
свързани с личното и с възвратното лично местоимение, вж. на с. 66 – 67). Такива идеи, актуални и за
тази тема, най-общо се отнасят до следното:
•• да се започне работата с дискусия по проблеми от приказката на Светослав Минков, като
на преден план се изведе тезата за необходимостта от възпитано и почтително отношение към хората, с които общуваме; да се
обсъдят въпроси на толерантността в речевото поведение, на умението да се изслушва
събеседникът и да се уважава неговото мнение, независимо дали сме съгласни или не сме
съгласни с изразяваната от него позиция;

•• основната информация – съсредоточена върху двата централни лингвистични блока, отнасящи се до притежателните и до възвратните притежателни местоимения – може да
бъде представена както индуктивно, така и
дедуктивно, като предпочетеният подход е
в зависимост от конкретните условия на образователния процес;
•• условията на работа (вид на училището, специфика на населеното място, особености на
конкретните ученици) също така ориентират учителя в няколко посоки: дали да съсредоточи вниманието си върху изясняване на
теоретичната същност на двата вида местоимения, обект на изучаване, или да насочи
погледа на учениците преди всичко към проблемите на употребата, на използването на
местоименията в речевата практика; дали
да отдели повече време за разпознаване и
анализ на диференциалните признаци на двата вида местоимения, или да отдели повече
време за работата върху грешки, които петокласниците допускат при конструиране
на текстове, в които са използвали притежателни и възвратни притежателни местоимения; дали да осигури възможност по време на
часа да се осъществи контрол и проверка на
наученото, или да даде възможност на учениците по-дълго да отработват новите знания
и умения, а контролът и проверката да предвиди за следващото занятие, когато ще може
да провери и резултатите от домашната работа на петокласниците.
Възможен е и друг вариант. Всички учебни дейности да бъдат центрирани върху обсъждането
на конкретни ученически текстове, писани за домашна работа, поставена в края на предходния
час. Това са съчинения, в които петокласниците са
използвали местоименията, обект на овладяване
във връзка с новата тема. Теоретичната информация за притежателното и за възвратното притежателно местоимение да се поднася успоредно
с анализа и редактирането на допуснати при употребата на съответните местоимения стилноезикови грешки. Изводите под формата на правила и определения (дефиниции) да служат като
обобщение на преподаденото и да изграждат своеобразна съдържателна и функционална рамка на
уроците.
В зависимост от обстоятелствата учителят
ще прецени кои варианти за преподаване на отделните урочни звена да актуализира в конкретния педагогически дискурс.

Анализ на упражненията и отговори
1. Задачата е за разпознаване и за морфологичен анализ на местоимения в текст. Учениците
откриват в откъса лични и притежателни местоимения. Чрез работата по изпълнение на упражнението петокласниците си припомнят наученото
за лични местоимения и упражняват новата учебна информация.
Отговор:
нашето – прит. мест. пълна форма 1 л. мн.ч.
ср.р., членувано
то – лично мест. ср.р. ед.ч. имен. пад.
нея – лично мест. 3 л. ед.ч. пълна форма вин. падеж
мойто – прит. мест. 1 л. ед.ч. ср.р. членувано
мойта – прит. мест. 1 л. ед.ч. ж.р. членувано
2. Формите от текста на стихотворението
мойто и мойта са съкратени членувани форми,
които понякога се употребяват в поезията за запазване на ритъма.
3. Чрез упражнението петокласниците прилагат знания и умения във връзка със същността и
функциите на притежателните местоимения в
конкретен текст.
Отговор:
В откъса са използвани две притежателни местоимения:
ù – кратка форма на прит. мест. 3 л. ед.ч. ж.р.;
нейното – пълна форма на прит. мест. 3 л. ед.ч. ж.р.
Местоимението нейното служи за връзка между двете изречения.
4. Местоимението нейното от текста към
упр. 3 замества думата (на) пролетта от предходното изречение.
5. Упражнението е за разпознаване и анализ на
местоимения, употребени в изречения. Целта е,
решавайки задачата, петокласниците да разграничават омонимни форми на местоимения, като
разпознават и анализират вида и признаците на
съответното местоимение, използвайки конкретизацията на смисъла им чрез контекста.
Отговор:
Внимателно му подадох солницата. – му: лично
мест. 3 л. ед.ч. м.р. дат. падеж кратка форма;
Новите му обувки го стягаха. – му: прит. мест.
3 л. ед.ч. м.р. кратка форма;
Казаха ù да побърза със закуската. – ù: лично
мест. 3 л. ед.ч. ж.р. дат. падеж кратка форма;
Силите ù вече я напускаха. – ù: прит. мест. 3 л.
ед.ч. ж.р. кратка форма.
6. Като използват Приложение № 6 на с. 129, петокласниците се убеждават, че има и други фор-
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ми на притежателни местоимения, чийто звуков
състав съвпада с местоименни форми на друг вид
местоимения например:
ти – прит. мест. 2 л. ед.ч. кр. форма;
ти – лично мест. 2 л. ед.ч. дат. падеж кр. форма;
ни – прит. мест. 1 л. мн.ч. кр. форма;
ни – лично мест. 1 л. мн.ч. дат. падеж кр. форма.
Примери за изречения:
Харесвам новите ти обувки. – пример за прит.
мест.;
Искам да ти кажа нещо интересно. – пример за
лично мест.
7. Упражнението е за редактиране на грешки в
ученически текст, които са допуснати поради неправилно изписване на учтивите форми на личното и на притежателното местоимение.
Отговор:
Госпожо Стефанова,
Поздравяваме Ви по случай Вашия юбилей и Ви
пожелаваме здраве и успехи в благородната Ви про
фесия.
Вашите ученици
8. Решавайки упражнението, петокласниците
усъвършенстват уменията си за разпознаване и
анализ на възвратни притежателни местоимения,
употребени в текста.
Отговор:
си – възвр. пр. мест. им. падеж кр. форма;
своето – възвр. пр. мест. им. падеж ср.р. ед.ч.
членувано пълна форма.
9. Целта е чрез упражнението да се засили езиковият усет на петокласниците. Когато идентифицират разликите в смисъла на употребените в
изреченията възвратни притежателни и притежателни местоимения, учениците упражняват
уменията си да използват правилно и уместно различни по вид местоимения в зависимост от смисъла, който искат да изразят.
Отговор:
В първите изречения от двойките местоименията означават, че определените чрез тях предмети са собственост на глаголното лице – рисунките са на децата; работата е на него (той).
Във вторите изречения от двойките използваните притежателни местоимения изразяват друг
смисъл – определените чрез тях предмети не принадлежат на вършителите на действията.
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10. Задачата е с повишена трудност. По функция тя е сходна на упр. 5. Вниманието се насочва
към омоними – форми на местоимения и на други
части на речта, които имат еднакъв звуков състав, но са различни по смисъл. Задачата е за развиване на езиковия усет на петокласниците.
Отговор:
Подчертаната дума в първото изречение е
форма на възвратно лично местоимение – кр. форма, дат. падеж.
Във второто и в четвъртото изречение си е
кратка форма на възвратно притежателно местоимение.
В третото изречение е употребена кратка
форма на спомагателния глагол съм: си – сег.вр. 2 л.
ед.ч.
11. Задачата е за редактиране на ученически
текст.
Отговор:
Аз харесвам играчките си. Те са купувани от мои
те родители или са подарявани от приятели. Много
обичам домашния си любимец. Той е куче от поро
дата лабрадор. Имам брат, който е по-голям от
мене. Не ми харесва, че понякога крие своите неща.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Задачата е за разпознаване и анализ на притежателни и на възвратни притежателни местоимения в текст.
Отговор:
нашия – прит. мест. 1 л. мн.ч. м.р. членувано;
си – възвр. прит. мест. им. падеж кр. форма.
2. Упражнението има творчески характер. Очаква се в създадените текстове да има употребени притежателни и възвратни притежателни
местоимения, които да бъдат анализирани от петокласниците по време на часа.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Г
В
А
В
Б

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА. МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ. МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО ВРЕМЕ
За преподаване на учебното съдържание по темата „Време на глагола. Минало свършено време.
Минало несвършено време“ в примерното годишно разпределение“ са предвидени 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.
Поредните проблеми от морфологията на съвременния български книжовен език в учебната
програма на петокласниците са свързани с глагола
и с негови важни граматични особености – основ
на форма, спрежение, време (минало свършено и ми
нало несвършено време).
Нужно е да се направи преход от ученото по
проблемите на глагола в началния етап на основното образование към принципно новата проблематика, като за опора се използва наличната комуникативна компетентност на български език и
придобитият до този момент речев опит на подрастващите.
Ще припомним една стара метафора. При преподаване на български език в средното училище
развитието и усъвършенстването на езиковите
познания и на комуникативните умения на учениците следва добре известен от историята на педагогиката и на езиковата методика „спираловиден“ принцип. Той гласи, че към нещо вече учено
и познато за езика и за общуването в по-горните
класове посредством преднамерено или непреднамерено усвояване се прибавят, т.е. овладяват
се, нови, неизучавани до този момент, непознати
признаци на езиковите явления, нови специфични
техни лингвистични закономерности, нови, посложни правила и конвенции за употреба на езика в
речевата практика.
Посоченият принцип стои в основата на работата при запознаването на петокласниците с
двете понятия (основна форма на глагола и спре
жение на глагола), както и с двете минали глаголни
времена – минало свършено време и минало несвър
шено време.
До този момент децата са учили, че в езика има
три глаголни времена – сегашно, бъдеще и минало.
В пети и в следващите по-горни класове предстои
да се запознаят с общо пет минали времена, които са по-голямата част от времената в българската темпорална система. Тъй като са „жива“
категория в езика, тези времена на практическо
равнище са част от идиолектите на учениците.
Когато възприемат или създават различни по вид
текстове – съчинения или преразкази, те използват формите на времената. Задача на учебните
занятия е интуитивно натрупаният речев опит
да се обогати, да се осмисли теоретично и да се

извършат дейности, които да предотвратяват
евентуални езикови грешки при употребата на
времената.
Доста ясно и прегледно проблематиката, свързана с глаголните времена в българския език, е представена в трудове на езиковеда Петър Пашов.
„Времето е една от най-характерните за глагола граматически категории. Знаем, че глаголът
изразява действие като процес във времето, затова глаголната форма показва и кога се върши
действието.“
„В българския език обаче системата на глаголните времена е много богата – ние имаме девет
глаголни времена, тъй като освен сегашен момент различаваме още три други ориентационни
момента: минал момент, бъдещ момент и даже
бъдещ спрямо минал момент. Даденото глаголно
действие може да бъде ориентирано не спрямо сегашния момент, а по отношение на един от тези
допълнителни моменти.“
„Минало несвършено време означава непрекра
тено в минал ориентационен момент действие, а
пък минало свършено време означава прекратено в
минал ориентационен момент действие.“1
Информацията в урочната разработка предлага на петокласниците базисни теоретични сведения във вид, който е адаптиран за деца, и много
задачи за практическо приложение на двете минали времена при общуване.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания за: основна форма на
глагола и спрежение на глагола; значението на
минало свършено и на минало несвършено вре
ме и за образуването на формите на двете
времена;
•• да се развият умения за: правилно и уместно
използване на минало свършено и на минало
несвършено време при създаване на текст;
целесъобразно съвместно използване на различни глаголни времена в текста;
•• да се обогатяват знанията на петокласниците за проблемите на съвременната природа
и за начините за нейното опазване от замърсяване и унищожаване; да се възпитава грижливо отношение към животинския свят с цел
развиване на екологично мислене у децата от
най-ранна възраст.
П. Пашов. Българска граматика. Издателска къща „Хермес“, 2011 г. , с. 139 – 148.
1
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Нови понятия са: основна форма на глагола,
спрежение на глагола, минало свършено време, ми
нало несвършено време.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
След дискусия върху съдържанието на откъса
от романа „Бамби“ на Феликс Залтен вниманието
на петокласниците се насочва към изречения от
текста, в които са използвани различни глаголни
форми. С конкретни примери се въвеждат граматичните понятия основна форма на глагола (формата на глагола за 1 л. ед.ч. сег.вр.) и спрежение
на глагола (изменението на глаголната форма по
лице, число и време).
Предпочетеният индуктивен подход налага
работата в часа да продължи, като в конкретни
изречения от текста се наблюдават форми на глагола във:
•• минало свършено време: изяснява се значението на времето – представя действия,
извършвани и завършени преди момента
на говоренето; определят се особености в
употребата на времето – използва се като
преобладаващо в текстове повествования;
справка за спрежението на конкретен примерен глагол (да се родя) в минало свършено време се прави в Приложение № 8 на с. 130;
•• минало несвършено време: изяснява се значението на времето – представя действия,
които са извършени преди момента на говоренето, но не са завършени спрямо определен
минал момент, за който се говори; определят
се особености в употребата на времето – използва се като преобладаващо време в текстове описания; справка за спрежението на
конкретен примерен глагол (стоя) в минало
несвършено време се прави в Приложение № 8
на с. 130.
При анализа на някои аспекти от употребата
на двете глаголни времена се използва информацията за правописни и правоговорни особености на
глаголи в минало свършено и в минало несвършено
време, както и информацията за съвместна употреба на всички изучени до този момент глаголни
времена – сегашно, минало свършено, минало несвършено и бъдеще време. Допълнителни сведения
по тези въпроси петокласниците могат да получат, като направят справка в Приложение № 8 на
с. 130 в края на Учебника.
Един евентуален дедуктивен подход при организацията и осъществяването на работата по
темата предполага начало с осмисляне на теоретични сведения за признаците на новите понятия –
основна форма на глагола, спрежение на глагола, ми
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нало свършено и минало несвършено време на глаго
ла, и последвала серия от дейности по прилагане на
осмисленото лингвистично познание по тези проб
леми чрез изпълнение на упражненията от уроч
ната статия или от Комплекта работни листове.
Ако учителят добре познава постиженията и
слабостите на своите петокласници при използване на минало свършено и на минало несвършено
време в текста, работата може да протече и по
друг, различен от представените по-горе начини.
През цялото учебно време се анализират създадени от учениците съчинения в устна или в писмена
форма. Паралелно с анализа се осъществяват дейности, свързани с изпълнението на практически
задачи от Учебника.
Анализ на упражненията и отговори
1. Чрез упражнението се проверяват знанията
на учениците за понятието време на глагола. Това
са знания, които петокласниците са овладели в
началния етап на основната образователна степен. С конкретната задача тези знания се актуализират и се разширяват с оглед на новото учебно
съдържание, ориентирано към двата вида минало
време – минало свършено и минало несвършено.
Отговор:
В текста са употребени глаголи в минало време, с които се означават действия, извършени
преди момента на говоренето – избута, подаде,
огледа се, видя, отмести и др.
2. Задачата е за разпознаване и морфологичен
анализ на глаголи, употребени в текст.
Отговор:
избута – гл. мин.св.вр. 3 л. ед.ч. III спр.
подаде – гл. мин.св.вр. 3 л. ед.ч. I спр.
видя – гл. мин.св.вр. 3 л. ед.ч. II спр.
Петокласниците правят извод, че всички глаголи са в минало свършено време.
3. Тъй като в текста се представят последователно извършвани действия (избута, огледа се,
видя, отмести, се измъкна и др.), то неговият вид
е текст повествование.
4. Задачата е с повишена трудност. От учениците се изисква да направят следното разсъждение. Те вече са наясно, че текстът е повествование, а глаголното време, което е използвано в него,
е минало свършено време. Следователно изводът,
който трябва да се направи, е следният: миналото свършено време на глаголите е преобладаващото глаголно време в текстове повествования.
5. Задачата има творчески характер. Петокласниците трябва да разкажат случка, т.е. да
представят поредица от действия в рамките на

някакво събитие, приключение и т.н. Глаголното
време, което преобладаващо ще присъства в разказите им, ще бъде минало свършено време.
6. Решавайки задачата, петокласниците се
убеждават, че представянето на признаци на опис-
ван обект се осъществява, като се използват глаголни форми в минало несвършено време.
Отговор:
Когато четат текста от Емилиян Станев, учениците добиват представа за качествата, с които се отличава описваният обект – грамаден бук,
величествена корона от клони, могъщи корени и др.
Използваните в текста глаголи са в минало несвършено време – се издигаше, се губеше, поддържа
ха, хранеха и др.
7. Чрез глаголите в текста от Емилиян Станев
се представят едновременни действия, които характеризират някаква картина – изгрееше, докос
ваха и др.
8. Задачата е за упражняване на умението на
петокласниците да спрягат глаголи в минало свършено и в минало несвършено време. Учениците се
убеждават, че с изключение на формите за 2 и 3 л.
ед.ч. останалите форми на посочените два глагола
в минало свършено и в минало несвършено време
съвпадат.
Отговор:
Спрежение на първия от глаголите в мин. св.
време:
извивах
извивахме
извива
извивахте
извива
извиваха
Спрежение на първия от глаголите в мин. несв.
време:
извивах
извивахме
извиваше
извивахте
извиваше
извиваха
Спрежение на втория от глаголите в мин. св.
време:
поддържах
поддържахме
поддържа
поддържахте
поддържа
поддържаха

Спрежение на втория от глаголите в мин. несв.
време:
поддържах
поддържахме
поддържаше
поддържахте
поддържаше
поддържаха
9. Чрез упражнението се отработват правоговорни умения на петокласниците, свързани с книжовния изговор на глаголни форми в минали времена.
Отговор:
Правилен е следният изговор на глаголите:
[говòрих], [накàзах], [знàех].
10. Задачата е творческа. С нея се съдейства
да се развива функционалната грамотност на учениците. Умението да се създава текст по карта,
като се следи за определени детайли, е важно за
учениците, защото така се стимулира тяхната
наблюдателност. Езиковите задачи към основното условие на упражнението насочват вниманието към употребата на глаголните времена в текста.
Отговори на задачите за домашна работа
1. С глаголи в минало несвършено време се представят признаци на обект – белееше, стоеше. С
глаголи в минало свършено време се представят
последователно извършвани действия – отвори,
премигна.
2. Задачата е за морфологичен анализ на глаголи,
употребени в текста от Константин Петров.
отвори – гл. мин.св.вр. 3 л. ед.ч. II спр.
белееше – гл. мин.несв.вр. 3 л. ед.ч. I спр.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

А
Б
В
Г
Г
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НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ (ПРИЧАСТИЯ). УПОТРЕБА НА МИНАЛО
СВЪРШЕНО И НА МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ В ТЕКСТА
За преподаване на учебното съдържание по темата „Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено
деятелно причастие в текста” в примерното годишно разпределение са предвидени 2 часа за нови
знания и 2 часа за упражнение.
Информацията в урочната статия е принципно нова за петокласниците.
Понятията и закономерностите за причастията се въвеждат, като за основа имат познанията на учениците за личните глаголни форми и за
прилагателните имена. Използва се особеността
на причастията да притежават признаци, които
ги правят близки по специфика както на глаголите,
така и на прилагателните имена.
Когато се преподава учебното съдържание,
свързано с неличните глаголни форми – причастия,
трябва да се има предвид, че те са езикови единици, които са с голяма честота на употреба в речевата практика на подрастващите. Децата са се
срещали с такива езикови форми още от най-ранна
възраст и са ги използвали в часовете по български
език и литература в началния етап на основната
образователна степен, когато са разказвали и са
анализирали различни приказки. Задачата на езиковото обучение в 5. клас е да се концептуализира
натрупаният до този момент речев опит на учениците, да се осмислят някои езикови особености,
които са специфични за причастията, и да се премине към повече практически занимания с оглед използването на причастията в различни текстове,
които подрастващите възприемат или създават.
В научната лингвистична литература за неличните глаголни форми се дава следната информация.
„Нелични глаголни форми са причастията и деепричастието. Причастията са глаголно-именни
форми. За тях са характерни морфологични особености както на глагола, така и на прилагателните
имена. Като глагола притежават морфологичните категории време (сегашни и минали), залог (деятелни и страдателни) и лексикално-граматичната
категория вид на глагола (свършени и несвършени),
а като прилагателните имена – род, число и положение (самостоятелно употребени, те може да се
членуват).“1
В Програмата за 5. клас изучаването на неличните глаголни форми започва с двете минали деяТ. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен български език. Фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис. София, Издателска къща „Петър Берон“,
1998, с. 346.
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телни причастия – минало свършено и минало несвършено. Известна трудност при теоретичното
осмисляне на същността на двете причастия
създава фактът, че те се изучават, преди подрастващите да са се запознали с граматичните категории залог на глагола и вид на глагола. Затова,
когато се въвеждат новите понятия, изясняването на техните основни признаци става по практически начин – върху конкретен илюстративен
материал от живата речева практика, чрез който се изяснява защо се наричат деятелни. Използват се също така познанията на петокласниците
за особеностите на миналото свършено и на миналото несвършено време на глаголите, за да се
изясни фактът, че едното причастие се нарича
минало свършено, а другото – минало несвършено.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания за: неличните глаголни
форми (причастия); същността, образуването и особеностите в употребата на миналото свършено и на миналото несвършено деятелно причастие;
•• да се развият умения за: разпознаване на нелични глаголни форми в текста; разпознаване
и образуване на миналото свършено деятелно причастие и на миналото несвършено деятелно причастие; правописа, правоговора и
употребата на минали свършени и на минали
несвършени деятелни причастия в текста;
•• да продължи работата по обогатяване познанията на петокласниците, отнасящи се до различни качества на човека; в конкретния случай
чрез дискусия да се развият уменията на учениците да разпознават и да коментират качествата трудолюбие, ученолюбие и пр.
Нови понятия в урочната статия са: нелични
глаголни форми (причастия), минало свършено де
ятелно причастие, минало несвършено деятелно
причастие.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата може да започне със слушане на аудиозапис (ако учителят разполага със запис), представящ художествен прочит на откъса от приказка
на Николай Райнов. Ако липсва такава техническа
възможност, учителят или няколко ученици четат на глас приказката и в хода на четенето преподавателят записва на дъската примери на причастия, употребени в текста. Още тук може да

се обърне внимание, че това са думи, с които петокласниците предстои да се запознаят в хода на
работата.
Дискусията върху проблеми от текста на приказката има за задача да изведе на преден план няколко основни проблема, отнасящи се до отговори
на следните въпроси:
•• Защо момчето може да бъде наречено „глезено“?
•• Какви качества на момчето, представени в
текста, са доказателства, че определението
„глезено“ отговаря на истината?
•• Какво подтиква младия човек да се отдели от
своята майка? Как могат да се тълкуват неговите думи, отправени към майка му: „При
тебе ми се стяга сърцето“?
Обсъждането на проблемите от приказката
с помощта на посочените въпроси (при желание
учителят може да формулира и други въпроси,
които прецени, че ще насочат учениците му към
интересни и креативни отговори) създава предпоставки да се премине към втората фаза на дискусията: обсъждане на някои човешки качества –
положителни и отрицателни – като трудолюбие,
мързел, ученолюбие, леност, практичност, наблюдателност, умение да се търси най-резултатното
решение или изход от някаква ситуация и пр. Добри резултати от такъв разговор могат да се получат, ако учителят посочи примери от изучени
приказки или разкази с герои, носители на такива
или на подобни качества, но също така и ако успее
да стимулира учениците да споделят впечатления
по тези проблеми от своя личен житейски опит.
Работата в началото на учебните дейности
по темата в очертаната посока може да се окаже
полезен етап при развиването на функционалната
компетентност на учениците, но също така ще е и
подходящо начало за езикови занимания с неличните
глаголни форми, които изобилстват в анализирания
откъс от авторизираната народна приказка.
Препоръчително е учителят да запознае петокласниците със същността, образуването и употребата на двете причастия, като се опре върху
анализ на конкретни техни езикови форми в текста. Чрез беседа се извличат основните признаци
на миналото свършено и на миналото несвършено
деятелно причастие. Въпросите на употребата
на двете причастия се осмислят чрез практическа
работа с упражненията след началните страници
на урочната разработка. Двете таблици с правила и примери за правилно и уместно използване на
причастията в речта служат за справки на учениците, когато срещат затруднения при решаване
на конкретни задачи.

Преподаването на новото учебно съдържание
може да протече и по следния начин. На дъската
(или на екран, ако се работи с електронния вариант на Учебника) преподавателят чрез таблица
синтезирано представя основните характеристики на миналото свършено и на миналото несвършено деятелно причастие. За илюстрация използва примери за такива причастия от текста на
Николай Райнов. Учениците прилагат възприетата информация, като чрез самостоятелна работа анализират други примери на причастия, употребени в текста на приказката, или използват
други източници на информация, предложени от
преподавателя. Той следи за затруднения и грешки
и се намесва, когато е необходимо с подкрепяща
информация по проблемите на причастията или с
насочващи въпроси.
В края на работата се прави обобщение, което
засяга най-вече въпроси на правописа, правоговора и
най-общо на употребата на миналото свършено и на
миналото несвършено деятелно причастие в текста.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за разпознаване на нелични
глаголни форми в текст.
Отговор:
Примери за нелични глаголни форми в текста на
приказката: заспало, посърналата, сънувало, въздъ
хнало, нашарила.
Когато проучват спецификата им на езикови средства, учениците стигат до извода, че те
имат особености на глаголи, но за разлика от глаголите нямат форми за лице и затова се наричат
нелични глаголни форми.
2. Упражнението е за анализ на признаци, които
притежават причастията.
Отговор:
Примери за причастия от изреченията: прис
тигнал, поискал, цъфналите, изморили, заспала, уз
релите.
Всички причастия, които са употребени в изреченията, имат особености както на прилагателно име – показват някакъв признак, така и на глагол – този признак винаги е резултат от някакво
действие.
3. Упражнението е за анализ на особености на
причастия, употребени в изреченията от предходната задача.
Отговор:
пристигнал – мин. св. деят. прич. м.р. ед.ч.
поискал – мин. св. деят. прич. м.р. ед.ч.
цъфналите – мин. св. деят. прич. ж.р. мн.ч.
изморили – мин. св. деят. прич. ср. р. мн.ч.
заспала – мин. св. деят. прич. ж.р. ед.ч.
узрелите – мин. св. деят. прич. м. р. мн.ч.
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4. Упражнението проверява уменията на учениците да определят начина на образуване на причастия.
Отговор:
пристигнал – причастието е образувано от основата на минало свършено време на глагола (да)
пристигна – пристигна-х с наставка -л;
поискал – причастието е образувано от миналата свършена основа на глагола (да) поискам – поис
ка-х с наставка -л.
За да определим начина на образуване на двете
причастия, използваме морфемен анализ.
5. Задачата е за правописен анализ на причастия. Петокласниците развиват своята наблюдателност, когато откриват местата (ортограмите), където могат да бъдат допуснати
правописни грешки в причастията.
Отговор:
не поискал – може да се напише погрешно като
една дума с не
узрелите – може да се напише погрешно с я.
6. Задачата е за образуване на форми на минали
свършени деятелни причастия от глаголи, в чиито
форми има непостоянно ъ.
Отговор:
викам – викал; проверка : викали
(да) донеса – донесъл; проверка - донесли
(да) кажа – казал; проверка: казали
7. Задачата е за редактиране на грешки при
употреба на минали свършени деятелни причастия, използвани в изречения.
Отговор:
Най-малкият брат не легнал нито за миг под
ябълката, защото трябвало да пази златния плод.
Учителката посочи ученика, непознал верния от
говор на задачата.
Когато Иван светна лампата, незаспалите още
деца започнаха да се надигат от леглата.
Девет дена преди битката юнакът не ял и не пил.
8. Задачата е за морфологичен анализ на минали несвършени деятелни причастия, употребени в
текст.
Отговор:
минавал – мин. несв. деят. прич. м.р. ед.ч.
разхождала – мин. несв. деят. прич. ж. р. ед.ч.
носел – мин. несв. деят. прич. м.р. ед.ч.
молел – мин. несв. деят. прич. м. р. ед.ч.
9. Упражнението е за анализ на начина на образуване на миналите несвършени деятелни причастия от изреченията от предходно упражнение.
Отговор:
Всички причастия са образувани от основа на
минало несвършено време на съответните глаголи с наставка -л-.
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Всички причастия в текста от упр. 8 изпълняват служба на сказуеми в изреченията.
10. Задачата е за редактиране на грешки при
употребата на причастия в текст.
Отговор:
През нощта в двора на къщата влезли разбой
ници. Отвлекли няколко овце и запалили кошарата.
Нейните греди горели много бързо, защото били от
сухи дървета. Стопанинът се развикал, но помощ
не идвала отникъде.
11. Задачата е за редактиране на грешки при
употребата на причастия в текст.
Отговор:
Всяка сутрин през лятото Тодор ходел на раз
ходка в парка.
Докато бил млад, селянинът носел на гръб дърва
от гората за огнището.
Дълги години бабата и дядото се мъчели от су
трин до вечер, за да изкарат някой лев.
През лятната ваканция Иван много четял худо
жествена литература.
12. Задачата има творчески характер.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Когато създават приказката, петокласниците използват различни причастия – минали свършени или минали несвършени. Когато ги анализират, прилагат наученото на практика върху свой
собствен текст.
2. Задачата има за цел да насочи вниманието
на учениците към възможности за изразяване на
сходен смисъл с различни езикови средства. Така,
без да се използват сложни лингвистични термини,
по практически път се обогатява езиковият усет
на учениците с имплицитно познание за различни
синтактични синоними.
Отговор:
С внимателно движение откъснах напъпилата
клонка. – С внимателно движение откъснах клонка
та, която беше напъпила.
Неразбралият поуката човек остава сляп за цял
живот – Човекът, който не е разбрал поуката, ос
тава сляп за цял живот.
Отмаляла от умора, Румяна седна на стола. От
малялата от умора Румяна седна на стола.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Г
Б
Г
А
Г

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. НАРЕЧИЕ. ПРЕДЛОГ
За преподаване на учебното съдържание по темата „Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог“ в примерното годишно разпределение са предвидени 1 час за нови знания и 1 час за упражнение.
Информацията в урочната статия е принципно нова за петокласниците. Със сведенията в разработката вниманието на петокласниците се
насочва към думи – части на речта, които не променят граматичната си форма.
В Програмата за 5. клас неизменяемите части
на речта, които са предвидени за изучаване, са на
речието и предлогът. Те са представени в научната езиковедска книжнина по следния начин.
„Наречието е самостойна неизменяема дума,
която означава признак на действие, на друг признак или на предмет.“
„Предлозите са неизменяеми думи, които изразяват синтактичните отношения на зависимост
между членовете на изречението или словосъчетанието, т.е. отношенията между съществителни, местоимения или числителни и техните определения; между глаголи, наречия и прилагателни и
техните определения“1.
Сведенията в урочната статия не са предназначени за запаметяване. Целта е те да станат
основа за практическа работа с езика при употребата на наречия и на предлози.
Учениците използват езиковите единици наречие и предлог всекидневно при общуване. Затова
задача на часовете по български език на тази тема
е да бъде обобщен практическият речев опит на
подрастващите и вниманието им да бъде насочено към осмисляне на най-важните диференциални
признаци на понятията.
Разбира се, в централната част на работата
трябва да бъде съсредоточено решаването на задачи с речев характер, да бъде отделено достатъчно време за предотвратяване и редактиране
на грешки при използването на неизменяеми части
на речта, за дискусии, при които езикът се използва
за разширяване на познанието на учениците по различни значими за тях проблеми от всекидневието.
Педагогическата практика показва, че при наречията най-често се греши, когато не се познават
някои техни правописни особености. При предлозите най-често срещаните слабости са също правописни, но също така и при неправилната замяна
на едни предлози с други. Върху тези особености е
добре да бъде поставен акцент при преподаванеГраматика на съвременния български книжовен език. Том 2.
Морфология. София, Издателство на БАН, 1983 г., с. 387, 409.

1

то на новото учебно съдържание.
С урочната разработка за наречие и предлог завършва системното представяне на морфологичната проблематика в 5. клас.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания за същността и признаците на наречието и на предлога като неизменяеми части на речта;
•• да се развият умения за: разпознаване на наречието и предлога в изречението; правилна и
уместна употреба на наречието и предлога в
речевата практика; прилагане на правописните и на правоговорните правила при използване на наречия и на предлози в текста;
•• да се развиват познанията на петокласниците за животинския свят и за начините на неговото опазване и съхраняване; да се възпитава грижливо отношение към заобикалящата
петокласниците жива природа.
Нови понятия са: неизменяеми части на речта,
наречие, предлог.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Както обикновено става при работа с Учебни
ка, урочното занятие е добре да започне с четене
на текста „Деца играят вън“ от Георги Данаилов
и с обсъждане на проблемите, които са елемент
от съдържанието на откъса. Те се отнасят найвече до видовете животни в зоопарка - как изглеждат, как хората се грижат за тях, с какво ги хранят, какво трябва да прави съвременният човек,
за да помага на живата природа да бъде запазена
и да продължава да съществува в годините, които
предстоят. Такава дискусия има възпитателен характер, защото развива екологично отношение у
подрастващите към света наоколо.
Работата с лингвистичното съдържание може
да протече по различни начини.
Ако се работи с ученици, които не умеят самостоятелно да правят съпоставка между признаци
на изменяеми и на неизменяеми части на речта, целесъобразно е в хода на беседа учителят да насочи
вниманието на петокласниците към изречения, в
които има неизменяеми части на речта. Когато
анализират с негова помощ особености на такива
думи (например от текста на Георги Данаилов),
учениците се убеждават, че думите не могат да
променят своите граматични форми.
Също по индуктивен път петокласниците се
запознават с наречието, с неговите видове и с пра-
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вилата за употребата му при общуване. След това
обект на анализ стават особеностите на предлога –
значение, видове, правила за употреба в текста. С
цел да се спести време, а и за по-лесно осмисляне
на новата информация, учителят може да насочи
вниманието на петокласниците към таблицата в
Приложение №9. При работата с упражненията от
разработката осмислените признаци на наречието
и на предлога се отработват при решаването на
конкретни практически задачи.
Когато учителят преподава на ученици с изградени умения да мислят и да работят самостоятелно, може да подходи дедуктивно.
В началото на работата се представят признаците на наречието и на предлога. Тези характеристики се използват като основа, върху която
дейностите продължават с изпълнение на задачи
за създаване на текстове и за анализ и редактиране на грешки, допускани при употреба на наречия
и на предлози. В края на учебната работа вниманието се съсредоточава върху правописните особености на наречието и на предлога, които особености петокласниците би трябвало да запомнят.
Анализ на упражненията и отговори
1. Задачата е за разпознаване на неизменяеми
части на речта, употребени в текст.
Отговор:
самотно – наречие
на – предлог
наоколо – наречие
по – предлог
при – предлог
още – наречие
наблизо – наречие
Изводът е, че всички тези думи са неизменяеми
части на речта, защото не могат да променят
формата си.
2. – 3. Упражненията са за разпознаване и за
анализ (определяне на значението) на наречия, употребени в текст.
Отговор:
неусетно – наречие за начин
незабелязано – наречие за начин
доскоро – наречие за време
сега – наречие за време
весело – наречие за начин
там – наречие за място
4. Упражнението е за определяне на функцията,
която наречие в текста от предходното упражнение изпълнява като конектор.
Отговор:
Наречието там служи за връзка между последното и предпоследното изречение в текста от
Йордан Йовков.
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5. Упражнението е за морфологичен анализ на
думи.
Отговор:
Той заговори високо и ясно. – високо: наречие за
начин
Къщичката за птици беше поставена на високо
дърво в парка. – високо: прил. име ср.р. ед.ч.
Жената беше облечена твърде скромно. –
скромно: наречие за начин
Детето направи впечатление със своето скромно поведение. – скромно – прил. име ср.р. ед.ч.
В класната стая едва се чуваше тихо шептене. –
тихо: прил. име ср.р. ед.ч.
Говореше толкова тихо, че трудно се разбираха думите му. – тихо: наречие за начин
6. Упражнението е за правописен анализ на наречия.
Отговор:
Тръгна нагоре по каменистия склон. – нагоре:
грешка може да се допусне, ако предлогът на се напише отделно от наречието.
В класа най-високо говореше Стефан Илиев. –
най-високо: грешка може да се допусна, ако най се
пише разделно от думата високо.
Всеки ден се прибирам вкъщи след училище. –
вкъщи: грешка може да се допусне, ако в се напише
отделно от наречието.
Всички усетиха, че Петя се държи странно. –
странно: грешка може да се допусне, ако наречието се напише с едно н.
7. Задачата е за редактиране на грешки при
употреба на наречия в текста.
Отговор:
Нашата страна е богата на птици. Най-добре
се чувстват онези от тях, които се срещат в при
родния парк Витоша. Там има над 236 вида, някои
от които понякога се държат особено. 120 от тях
гнездят в парка. Всяка пролет, от хиляди години досега, долитат 53 вида прелетни птици. Броят на
птиците, които прелитат през парка и се застояв
ат за почивка, е над 164 вида. Специалистите твър
дят, че броят на птиците, които предпочитат да
гнездят в горите на Витоша, непрестанно расте.
8. Упражнението е за разпознаване и за анализ
на значението на предлози, употребени в текст.
Отговор:
из – движение вътре в границите на нещо
със – принадлежност, удвоен
с – принадлежност, неудвоен
в – положение вътре в границите на нещо
на – отношение на притежание
до – отношение на близост

9. Упражнението е за правописен анализ на
предлози, употребени в изречения.
Отговор:
Искаше да се запознае с други деца. – предлогът
с не е удвоен, защото следващата дума не започва
със с или със з – други.
Опитваше се да разговаря със сянката си. –
предлогът с е удвоен –със, защото следващата
дума започва със с – сянката.
Радост се появи в душата му. – предлогът в не
е удвоен, защото следващата дума не започва с в
или с ф – душата.
Във влака срещна стар приятел. – предлогът в
е удвоен – във, защото следващата дума започва с
в – влака.
10. Задачата е за редактиране на грешки, допуснати при употреба на предлози в текст.
Отговор:
Гниещите листа, паднали от дърветата през ес
ента, влияят положително върху обогатяване със
тава на почвата.
Детето скочи във водата и едва не се удави.

Силният снеговалеж не попречи да бъде проведен спортният празник на училището.
Ще ходиш ли на гости у Павел?
Поканен съм на празника у Елена на 19 март.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Задачата е за откриване и обработване на
информация в текста.
общ брой птици в парк Витоша
236
брой птици, които гнездят в парка
120
брой птици, които прелитат през парка 164
брой прелетни птици в парка
53
2. Задачата има изследователски характер. Целта е петокласниците да се запознаят по-подробно
с птиците, които се срещат в техния роден край,
и да напишат текст за тях.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Г
Б
Б
В
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ГЛАВНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
За преподаване на учебното съдържание по темата „Главни части в простото изречение“ в примерното годишно разпределение са предвидени 2
часа за нови знания и 2 часа за упражнение.
С темата започва системното изучаване на проблематика по синтаксис на съвременния българския
книжовен език в прогимназиалния етап на основната училищна степен. Сведенията са ориентирани
към повторение и разширение на овладявани вече в
началния етап лингвистични понятия и закономерности. Най-много елементи на повторение има при
изясняване същността на подлога и на сказуемото.
С оглед обаче на спецификата на синтактичното
знание – висока степен на абстрактност на материята – в разпределението на часовете е предвидено повече учебно време за работа върху синтактичните проблеми от темата.
В лингвистичната литература проблемите по
темата „Главни части в простото изречение“ е
представена по следния начин.
„Подлогът и сказуемото като главни части на
изречението са взаимно свързани и взаимно се допълват. Не е възможно дори да им се даде дефиниция, без да се споменат и двете части. Подлогът е
главна част на изречението, която изразява предметно понятие и се определя предикативно от
сказуемото. Подлогът е синтактично абсолютно
независим в изречението, докато сказуемото се
съгласува с подлога, значи подлогът е главна синтактично независима част на изречението, а пък
сказуемото е главна, синтактично зависима част
на изречението. Подлогът е това, за което се съобщава чрез сказуемото нещо в изречението, т.е.
този предмет (или лице, или явление и пр.), на който предикативно се приписва някакъв признак, някакво действие, някакво състояние във времето.
Подлогът изразява предметното съдържание на изречението, а сказуемото изразява признака, който
се приписва чрез изречението на подлога.“1
Позволихме си да цитираме този по-дълъг откъс
от книгата на езиковеда Петър Пашов, защото
тук ясно се дефинира същността на всяка една от
двете главни части на изречението и коректно се
прави разграничение между тях. Като методологична основа за работа в педагогически контекст
такава интерпретация на подлога и на сказуемото
дава възможност при представяне на двете понятия да се предотвратяват възможни обърквания.
Така например за определение на подлога да се пред1
Пашов, П. Българска граматика. Издателска къща „Хермес“, 2015, с. 309 – 310.
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лага популярното, но неточно твърдение, че той
е лице (или предмет), който върши действието.
Това е вярно само за някои от случаите, защото в
други случаи подлогът е лице (или предмет), който
не върши действието, а е засегнат от него.
Въпреки че в някои съвременни изследвания по
синтаксис се застъпват различни становища за
същността на главните части на изречението, в
урочната разработка се възприема добилото разпространение в българската лингвистична традиция мнение (както става ясно от цитата то се
приема и от П. Пашов), че подлогът е синтактично
независима главна част на изречението, а сказуемото е синтактично зависима главна част на изречението и като такава се съгласува с подлога.
Актуализирането на старите знания на учениците за главните части на изречението и обогатяването на техните познания за подлога и за сказуемото по време на часа става по практически път с
много конкретни и ясни примери от различни текстове (например от въвеждащия в темата текст
“Приключенията на Том Сойер“ от Марк Твен).
Образователни цели
•• да се припомнят основни постановки, свързани със същността на подлога и на сказуемото
като главни части на изречението;
•• да се овладеят умения за: откриване на подлога и на сказуемото в изречението; изразяване на подлога с различни части на речта
– съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение; правилно членуване на подлога в писмен текст;
•• да се създават условия петокласниците да
усъвършенстват творческите си способности, като разказват измислени истории; да се
работи върху развиване на въображението и
на емоционалността на подрастващите чрез
четене на интересни текстове, от които
учениците да извличат идеи като основа за
дискусии.
Нови понятия и термини: не са предвидени.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
След дискусия върху текста от Марк Твен „Приключенията на Том Сойер“, която преподавателят провежда, като използва въпросите след текста в Учебника, са възможни различни варианти
в организацията и осъществяването на учебната
работа по темата. Тези варианти зависят от
следните специфични условия:

•• какво си спомнят петокласниците за подлога и за сказуемото от ученото за главните
части на изречението в предходните класове (информация за усвоеното и запомненото
учителят получава в хода на кратка беседа в
началото на часа);
•• какви слабости допускат петокласниците
при анализа на главните части на изречението (т.е. при прилагане на алгоритъма за
синтактичен анализ на главни части в простото изречение); при определяне частите
на речта, с които подлогът и сказуемото се
изразяват; при случаите на различия между
правопис и правоговор на подлози и сказуеми
в конкретни изречения и текстове.
След като преподавателят получи точни отговори на поставените въпроси, той предприема
индуктивна или дедуктивна организация на дейнос
тите по преподаване на учебната проблематика.
Вниманието се насочва към образците за анализ
на подлога и на сказуемото в конкретни изречения
от текста на Марк Твен. Припомнят се начините
на подчертаване на двете главни части на изречението. Знанието за тях се дообогатява със сведения за частите на речта, с които се изразяват
подлозите и сказуемите.
Независимо какъв вариант за работа ще предпочете учителят, той трябва да отдели достатъчно време за практически учебни дейности по
откриване на главните части в конкретни изречения и по предотвратяване и редактиране на
грешки в правописа на думи, с които се изразяват
подлозите и сказуемите.
Задачите на с. 88 – 89 в Учебника осигуряват
благоприятни възможности за разнообразни дейности, които ще помогнат на петокласниците да
упражнят наученото и да развият уменията си за
нормативно правилно използване на подлога и на
сказуемото в изречението и в текста.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за разпознаване и за анализ
на главните части в изречения от текста на Константин Константинов.
Отговор:
Сказуеми в отделните изречения са: мина, пе
кна, запяха, нацъфтяха, изплуваше.
Всички изречения в текста са прости по състав, защото в тях има само по едно сказуемо.
2. Упражнението е за синтактичен анализ на
главните части в простото изречение.
Отговор:
Зимата мина. – подлог: зимата; сказуемо: мина
Пекна пролетното слънце. – подлог: слънце; сказуемо: пекна

Запяха капчуците. – подлог: капчуците; сказуемо: запяха
Нацъфтяха дърветата. – подлог: дърветата;
сказуемо: нацъфтяха
Вечер над отсрещната страна изплуваше луната. – подлог: луната; сказуемо: изплуваше
3. Решението на задачата е свързано с прилагане на част от алгоритъма за синтактичен анализ
на главните части на изречението.
Отговор:
Въпроси към подлозите в изреченията: Кой
мина, пекна…?
Въпроси към сказуемите в изреченията: Какво
направи зимата, слънцето …?
4. Упражнението е за осмисляне на функцията
на главните части в простото изречение.
Отговор:
Подлозите и сказуемите са главни части в изречението, защото изграждат основното му съдържание, т.е. те са смисловият център на изречението.
5. Решавайки задачата, петокласниците откриват начините на съгласуване на сказуемото с
подлога в конкретните изречения.
Отговор:
Във всички изречения сказуемите са изразени с
глаголи, които са съгласувани с подлога по число –
забучаха (горите), скърцаха (стъбла), падаха (снего
ве), натрупваха се (преспи).
6. Упражнението обединява два вида анализ –
синтактичен, чрез който се откриват подлозите
и сказуемите в отделните изречения, и морфологичен, чрез който се характеризират като части
на речта думите, с които са изразени подлозите
и сказуемите.
Отговор:
Вятърът затръшна вратата на хижата.
Подлогът в изречението е изразен със съществи
телното име вятърът – същ. име м.р. ед.ч.
Най-неприятно се изненада вторият в състезанието.
Подлогът в изречението е изразен с числително
то име вторият – числ. редно име м.р. ед.ч. члену
вано
По склона бързо тичала подплашена кошута.
Подлогът е изразен със съществителното име
кошута – същ. име ж.р. ед.ч.
Моят игра по-силно от твоя.
Подлогът е изразен с местоимението моят –
притежателно мест. 1 л. ед.ч. м.р. членувано
Непознатата тихо поздрави присъстващите.
Подлогът е изразен с прилагателното име непознатата – прил. име ж.р. ед.ч.
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7. Упражнението е за морфологичен анализ на
думите, с които са изразени сказуемите в изреченията в предходното изречение.
Отговор:
затръшна – мин. св. вр. 3 л. ед.ч.
се изненада – мин. св. вр. 3 л. ед.ч.
тичала – мин. св. деят. прич. ж.р. ед.ч.
игра – мин. св. вр. 3 л. ед.ч.
поздрави – мин. св. вр. 3 л. ед.ч.
8. Упражнението е за работа по групи. По функция е за конструиране на изречения, в които подлогът се изразява с различни части на речта.
9. Упражнението е за свързване на думи с изречения, в които думите трябва да изпълняват службата на подлог.
Отговор:
Училищното ръководство организира празнична викторина.
Снегът покри земята с бяла пелена.
Лекоатлетите получиха най-много златни медали.
Детето пресече неправилно улицата.
Подлозите се подчертават с една права черта,
а сказуемите с две прави черти.
10. Упражнението има творчески характер.
Учениците трябва да попълнят празните места
в изреченията от предходното изречение с думи,
които сами изберат.
Отговор:
Директорът организира празнична вечеря.
Градушката покри земята с бяла пелена.
Математиците получиха най-много златни ме
дали.
Старецът пресече неправилно улицата.
11. Упражнението е за правописен и за правоговорен анализ на думи, които са подлози в изреченията.
Отговор:
Писателят Стефан Цанев имаше среща с ученици. – Подлогът в изречението писателят се пише с
пълен член -ят и се изговаря [писàтельът].
Четвъртъкът е натоварен ден в моята училищна програма. – Подлогът в изречението чет
въртъкът се пише с пълен член -ът и се изговаря
[четвњртъкът].
В стаята влезе малкият и всички погледнаха към
него. – Подлогът в изречението малкият се пише с
пълен член -ят и се изговаря [мàлкийът].
Сигурен съм, че нашият ще се справи добре със
задачите. – Подлогът в изречението нашият се
пише с пълен член -ят и се изговаря [нàшийът].
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12. Упражнението е за редактиране на допуснати грешки в текст.
Отговор:
Всички знаят, че смелият винаги обича риска.
Архитектът на сградата показа чертежите на
хората от квартала.
Мислиш ли, че вашият ще се справи по-добре от
нашия?
От всички въпроси според мен десетият беше
най-труден.
13. Задачата има творчески характер – упражнение за създаване на текст с убеждаваща функция.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Упражнението е за синтактичен анализ на
главните части в изреченията от текста.
Отговор:
По високите планини се срещат места, изцяло
сковани от лед. Тези ледени блокове се наричат
ледници или глетчери и приличат на гигантски замръзнали реки. Също като реките и те текат, но
обикновено толкова бавно, че не се забелязва никакво движение.
2. Упражнението е за анализ на начините на изразяване и на съгласуване на главните части в изреченията от упр. 1.
Отговор:
Подлозите са изразени със съществителни имена – места, блокове, движение и с местоимение – те.
Всички сказуеми са изразени с глаголи – се сре
щат, се наричат, приличат, текат, се забелязва.
Сказуемите са съгласувани с подлозите по число.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Б
Г
В
Б
А

ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
За преподаване на учебното съдържание по темата „Второстепенни части в простото изречение“ в примерното годишно разпределение са предвидени 3 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.
Предложеното време е с един допълнителен час
за нови знания, тъй като учебното съдържание е непознато за подрастващите и включва за изучаване
повече нови понятия и лингвистични особености.
В часовете по български език продължава работата по изучаване на проблеми от синтаксиса на
съвременния български книжовен език. Обект на
овладяване от петокласниците са второстепенните части на простото изречение – допълнение,
обстоятелствено пояснение и определение.
Лингвистичната информация за трите нови
понятия в Учебника се опира върху сведенията за
тях, които срещаме в езиковедските изследвания.
Най-разпространената дефиниция на допълнението гласи: „Второстепенна част на изречението, която означава предмет, пряко или косвено
засегнат от глаголното действие, се нарича допълнение. Тази дефиниция в обобщен вид разкрива най-съществените черти на допълнението –
именно обектното отношение, което се изразява
чрез допълнението.“
„Обстоятелственото пояснение е второстепенна част на изречението, която се прибавя към
глагола и означава обстоятелствата, качествените особености и количествената измеримост на
действието (състоянието). Обстоятелствените
пояснения за място и време само поясняват действието, а останалите – за причина, цел и условие –
го мотивират.“
„Определението е признаково пояснение на коя
да е част на изречението, изразена със съществително име. Определението посочва някакво ка
чество, свойство, произход и т.н. на предмет, изразен от съществително име, което се пояснява
признаково.“1
Тъй като с настоящата тема завършва изучаването на синтактичната проблематика в 5. клас,
а на практика завършва и запознаването на учениците с основните проблеми, отнасящи се до концепта „просто изречение“, специфична особеност
на разработката е, че освен към трите нови понятия, които бяха вече посочени, вниманието се
насочва и към алгоритъма за синтактичен анализ
на просто изречение.
Граматика на съвременния български книжовен език. Том
3. Синтаксис. Издателство на БАН, София, 1994 г., с. 155,
183, 193.
1

Предвидената за осмисляне информация е поднесена в учебната разработка така, че сложните
отношения между различните части на изречението да бъдат представени ясно, за което спомагат използваните схеми и конкретните примери,
илюстриращи съответните синтактични закономерности.
Таблицата, представяща операциите на синтактичния анализ на простото изречение, предлага информация, която не е за запаметяване, а може
да служи за справки на петокласниците, когато определят спецификата на главните и на второстепенните части в изречението.
Образователни цели:
•• да се овладеят знания за допълнението, обстоятелственото пояснение и определението като второстепенни части на простото
изречение;
•• да се развиват умения за: разпознаване и осмисляне на функциите на второстепенните
части на изречението; нормативна употреба
на второстепенните части на изречението;
правилно членуване на второстепенните части на простото изречение в писмен текст;
синтактичен анализ на простото изречение;
•• да се създават условия петокласниците да изразяват свои мисли и чувства, свързани с различни
проблеми от заобикалящата ги действителност; да се стимулира желанието на учениците да споделят свои мнения и оценки по въпроси, които ги интересуват и ги вълнуват.
Нови понятия са: допълнение, обстоятелствено
пояснение, определение, морфологичен анализ.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Информацията в урочната разработка е представена така, че да може да бъде използвана оптимално при различни варианти за организация и
провеждане на учебните занятия.
За да е ясно на учители и ученици на кое място по
страниците на разработката какъв вид сведения за
различните синтактични явления могат да открият, се следва един и същ принцип на структуриране
на отделните съдържателни ядра по темата.
Сведенията за второстепенните части в простото изречение оформят четири отделни блока:
•• първи блок: информация за допълнението;
•• втори блок: информация за обстоятелственото пояснение;
•• трети блок: информация за определението;
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•• четвърти блок: информация за синтактичния
анализ на простото изречение.
В рамките на всеки блок се излагат следните
видове характеристики на съответното синтактично явление:
А. в широката колона на страницата
•• модел за анализ, чрез който се обобщават
най-важните признаци на синтактичното явление;
•• схема с пример, който илюстрира отношенията между различни части на изречението със
съответните условни знаци за подчертаване;
•• информация за частите на речта, с които се
изразява синтактичното явление;
•• информация за разновидностите, които варират в рамките на синтактичното явление
(ако има такива);
•• информация за правилата, които трябва да
се спазват при употреба на синтактичното
явление (ако има такива).
Б. в тясната колона вдясно до всички посочени
вече информационни ядра по конкретния проблем
•• определение на синтактичното явление;
•• начин на подчертаване на синтактичното
явление;
•• въпроси, с които се открива синтактичното
явление.
Таблицата за синтактичен анализ на простото
изречение представя стъпките в алгоритъма на
анализа и с примери онагледява отделните моменти от неговото изпълнение.
При запознаването с лингвистичните понятия
по време на учебните занятия могат да бъдат използвани различни форми на взаимодействие между преподавателя и учениците – беседа, самостоятелна работа с Учебника, практически дейности,
по време на които се осмислят новите понятия и
закономерности.
Индуктивен или дедуктивен подход може да
бъде използван в зависимост от вида на училището, особеностите на учениковия колектив или от
личните предпочитания на учителя.
Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за разпознаване и за анализ
на допълнения в изречения от текст.
Отговор:
Допълнения в изреченията са: (за) клона; земята.
Допълненията в двете изречения поясняват
сказуемите и означават предмети, засегнати от
глаголното действие.
2. Упражнението е за разпознаване на допълнения с помощта на въпроси и за отбелязване на допълненията с приетия условен знак.
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Отговор:
Работникът донесе чука. – Какво донесе работникът? – чука
Работникът го донесе. – Какво донесе работникът? – чука, него – го
Докараха елхите с камиона. – Какво докараха? –
елхите; С какво докараха елхите? – с камиона
Докараха ги с него. – Какво докараха? – елхите,
тях – ги; С какво ги докараха? – с камион, с него.
Петър отиде при хората. – При кого отиде Петър? – при хората
Петър отиде при тях. – При кого отиде Петър? – при хората, при тях
Всички допълнения се подчертават с две прави
линии, пресечени с една права линия.
3. Упражнението е за анализ на частите на речта, с които са изразени допълненията от изреченията в предходното упражнение.
Отговор:
Допълненията в изреченията от предходното
упражнение са изразени чрез:
съществителни имена – чука, камиона, елхите,
хората
местоимения – го, ги, него, тях
4. Упражнението е за проверка на правописните умения на петокласниците.
Отговор:
Музикантът извади тромпета от калъфа.
Техният съсед преведе незрящия през улицата.
Капитанът на отбора изчака последния от групата.
Излекуваният благодари на лекаря.
5. Чрез упражнението учениците прилагат
овладените умения да разпознават и да анализират обстоятелствени пояснения в изречения.
Отговор:
Обстоятелствени пояснения в текста са: бав
но, в стаята, шумно, вече, около масата.
6. Упражнението е за анализ на обстоятелствата (изразени с обстоятелствените пояснения),
при които се извършват действията във всяко от
изреченията.
Отговор:
бавно – пояснява начина, по който се извършва
действието
в стаята – показва мястото, където се извършва действието
шумно – показва начина, по който се извършва
действието
вече – показва времето, в което се извършва
действието
около масата – показва мястото, където се извършва действието

7. Чрез упражнението учениците прилагат знанията си за частите на речта, с които се изразяват обстоятелствените пояснения.
Отговор:
бавно – наречие
в стаята – предлог и съществително име
шумно – наречие
вече – наречие
около масата – предлог и съществително име
8. Когато изпълняват упражнението, петокласниците прилагат знанията си за употреба на обстоятелствени пояснения.
Отговор:
Птиците запяха сладкогласно.
Слънцето изгрява бавно.
Огънят гори в огнището.
Цветята силно ухаят.
При разширяване на изреченията с различни обстоятелствени пояснения учениците се убеждават, че така смисълът се обогатява с допълнителни нюанси.
9. Упражнението е за конструиране на равнище изречение. Схемите показват синтактичната
служба на думите, които трябва да бъдат подбрани и свързани по смисъл.
Отговор:
Помогнах на Иван.
Гъстата гора шумеше застрашително.
На улицата видях Светла.
Певицата пя прекрасно.
10. – 11. Упражненията са за разпознаване и за
анализ на определения в изречения.
Слънчевата пролет настъпи. – определението
слънчевата пояснява подлога пролет.
Долетяха първите птички. – определението
първите пояснява подлога птички.
Децата се радваха на топлото слънце. – определението топлото пояснява допълнението слънце.
Всички харесаха нейната кукла. – определението нейната пояснява допълнението кукла.
По стръмната пътека се зададе конник. – определението стръмната пояснява обстоятелственото пояснение (по) пътека.
Тестът на Николай нямаше грешки. – определението (на) Николай пояснява подлога тестът.

12. Задачата е за редактиране на грешки.
Отговор:
Силният вятър затръшна вратата.
Подариха голям букет на учителя по английски.
Скоро се изкачихме на най-високия връх в планината.
13. Задачата е за синтактичен анализ на изречения.
Отговор:
Добрата дума железни врата отваря.
Миналото не се връща никога.
Младото дърво се превива.
Чужди пари пръсти горят.
14. Задачата има творчески характер – упражнение за конструиране на текст.
Отговори на задачите за домашна работа
1. – 2. Задачите имат творчески елемент и едновременно с това инструкция за лингвистичен
анализ на части на простото изречение.
Упражненията са свързани с изискването учениците да конструират текст, в който да разкажат
за любимото си занимание. След това да направят
синтактичен анализ на три изречения от текста
по техен избор.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

А
В
Г
А
В
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
За изпълнение на обобщителните упражнения в
примерното годишно разпределение са предвидени 2 учебни часа. Упражненията и тестовите задачи са свързани с учебното съдържание от изучения
раздел.
Тестовите задачи, разработени в два варианта, може да бъдат решени в часа за контрол и
оценка.
Анализ на упражненията и отговори
1. Вниманието трябва да се насочи върху глаголите в текста, за да се определи преобладаващото глаголно време.
Отговор:
Преобладаващото глаголно време в текста е
минало несвършено.
приличаше – мин.несв.вр. 3 л. ед.ч.
цъкаше – мин.несв.вр. 3 л. ед.ч.
изоставяше – мин.несв.вр. 3 л. ед.ч.
2. Изпълнявайки упражнението, учениците показват уменията си за разпознаване на глаголни
форми в други изучени глаголни времена, различни
от преобладаващото глаголно време в разглеждания текст.
Отговор:
В текста има форми и на другите три изучени времена – сегашно, минало свършено и бъдеще
време.
цъфна – мин.св.вр. 3 л. ед.ч. основна форма – (да)
цъфна I спр.
е – сег.вр. 3 л. ед.ч. основна форма – съм
ще си сложа – бъд.вр. 1 л. ед.ч. основна форма –
(да ) си сложа II спр.
3. Упражнението дава възможност да се покажат знания и умения, свързани с разпознаване на
изменяеми и неизменяеми части на речта.
Отговор:
изоставяше – глагол
петунията – съществително име
важно – наречие
към – предлог
4. Задачата има занимателен характер, тъй
като трябва да се открият отговорите на няколко гатанки.
Отговор:
Зелена паница – червено вино. (диня )
Бяла нива – черно семе. (книга)
Живо, сиво, с игли набито. (таралеж )
От бял камък се ражда, цяло село събужда. (петел)
Думите, посочващи отговорите на гатанките,
като части на речта са съществителни имена.
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5. Упражнението е свързано с определяне на граматичните особености на местоимения, употребени в текст. Търсените местоимения са подчертани.
Отговор:
лично
местоимение
я – 3 л. ед.ч.
ж.р. вин.п.
кратка форма
ни – 1 л. мн.ч.
вин.п. кратка
форма
аз – 1 л. ед.ч.
им.п.

възвратно
лично
местоимение
се – вин. п.
кратка форма

притежателно възвратно
местоимение притежателно
местоимение
нейният – 3 л. си – кратка
ед.ч. м.р.
форма
пълна форма
членувано
моят – 1 л.
ед.ч. м.р.
пълна форма
членувано

6. Упражнението е свързано с местоименията,
на които в упр. 5 е направен морфологичен анализ.
Отговор:
От изучените местоимения пълни и кратки
форми имат:
––личните местоимения във винителен и в дателен падеж – я (нея) , ни (нас)
––възвратното лично местоимение – се (себе си)
––притежателното местоимение – нейният
(є); моят (ми)
––възвратното притежателно местоимение –
си (свой, своя, свое, свои). Формата е една за
трите рода в ед.ч и за мн.ч.
В таблицата към упр. 5 са записани формите на
местоименията.
7. Упражнението изисква работа върху текст с
цел да се откриват глаголни форми и да се променя времето на всеки глагол. Целта е петокласниците да могат в речевата си практика да употребяват уместно глаголните времена.
Отговор:
живееше –
живя –
ще живее – живее –
мин.несв.вр.
мин.св.вр. бъд.вр.
сег.вр.
слизаше –
слиза –
ще слиза – слиза –
мин. несв.вр.
мин.св.вр. бъд.вр.
сег.вр.
пееха –
пяха –
ще пеят – пеят –
мин.несв.вр.
мин.св.вр. бъд.вр.
сег.вр.
ще останат – останаха – останеха – останат –
бъд.вр.
мин.св.вр. мин.несв.вр. сег.вр.

8. За да се изпълни упражнението, е нужно отново да се прочете текстът от упр. 7 и внимателно да се наблюдават глаголните форми.
Отговор:
От изучените глаголни времена в текста не е
употребено минало свършено време.
9. Упражнението е свързано с разпознаване на
изучените причастия, чиито форми трябва да се
открият в текста на Митко Яворски (упр. 7).
Отговор:
побелял – мин.св.деят.прич., образувано от глагола (да) побелея
плъпнало – мин.св.деят.прич., образувано от
глагола (да) плъпна
проникнала – мин.св.деят.прич., образувано от
глагола (да) проникна
10. В упражнението са предложени три глагола,
с които трябва да се образуват форми на изучените минали деятелни причастия – свършени и несвършени.
Отговор:
говоря – говорил, говорел
пея – пял, пеел
мисля – мислил, мислел
11. Преди да се започне работата по това
упражнение, е уместно да се припомни синтактичната служба на причастията в изречението.
Може учителят да изиска с едно минало свършено
деятелно причастие да се съставят изречения, в
които причастието да има различна синтактична
служба.
Отговор:
Говорилите ученици по време на представлението бяха извикани от учителя. (определение )
Децата днес говорили за излета в планината.
(сказуемо)
Всеки ден момчетата говорели за футбол. (ска
зуемо)
12. В упражнението са предложени четири изречения, в които трябва да се открият наречията,
да се определи какъв признак на глаголното действие означават и каква е синтактичната им служба.
Отговор:
Лодката се носеше надолу по реката.
Наречието е надолу. Посочва мястото на извършване на глаголното действие. В изречението
е обстоятелствено пояснение.
Детето бързо изяде всичките кифлички.
Наречието е бързо. Посочва начина на извършване на глаголното действие. В изречението изпълнява службата на обстоятелствено пояснение.
Тогава момчето нарисува чудна картина.

Наречието е тогава. Посочва времето на извършване на глаголното действие. В изречението
изпълнява службата на обстоятелствено поясне
ние.
Учениците често ходеха на поход в планината.
Наречието е често. Посочва количество като
признак на глаголното действие. В изречението е
обстоятелствено пояснение.
13. Изпълнението на упражнението ще покаже
степента на усвоеност на знанията за главни и
второстепенни части в простото изречение. Учениците ще приложат тези знания и умения при
синтактичния анализ на изреченията, предложени
в упражнението.
Отговор:
Пред вратите на замъка чакаше щастливият
принц.
Замислиха се горските животни за предстоящата зима.
Топъл есенен здрач се спусна над всички къщи.
14. Чрез изпълнението на упражнението се цели
учениците да открият предлозите в изреченията (упр. 13) и да осъзнаят тяхната функция като
изразяващи отношение на дума към други думи в
изречението.
Отговор:
Предлозите в изреченията са: пред, на, за, над.
15. Преди работата върху упражнението е подходящо да се припомнят второстепенните части в простото изречение – вид; въпроси, с които
се откриват; коя главна част поясняват. Трите
предложени изречения могат да бъдат разширени
с всички изучени второстепенни части.
Отговор:
Децата играят. (към подлога – определение; към
сказуемото – допълнение и/или обстоятелствено
пояснение; може към двете второстепенни части
да се запишат и определения)
Предложеното описание за изпълнение на задачата към първо изречение може да се приложи и за
другите две изречения.
16. Упражнението дава възможност да се приложат знанията за членуване на имена от м.р.
ед.ч. в зависимост от синтактичната им служба
в изречението.
Отговор:
Старият елен водеше стадото си към високата планина.
По обяд децата седнаха край пътя до едно поточе.
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В училищния двор се събраха много ученици.
Учителят обясни на ученика правилното решение на задачата.
На следващия ден всички участваха в състезанието.
17. Упражнението е предвидено за работа по
групи. Дава възможност да се упражни синтактичният анализ.
Отговор:
първа група: По-големият брат тръгна през сенчестата гора.
втора група: Юнашката птица настигна бързо
сокола.
трета група: Удариха двамата братя могъщия
цар на въздуха.
18. С упражнението работата по групи може да
продължи, като всяка група анализира граматичното значение на определеното изречение от упр. 17.
Отговор:
първа група:
по-големият – прил. име м.р. ед.ч. степенувано
членувано
брат – същ. име м.р. ед.ч.
тръгна – глаг. мин.св.вр. 3 л. ед.ч. основна форма
– (да) тръгна I спр.
през – предлог
сенчестата – прил. име ж.р. ед.ч. нестепенувано, членувано
гора – същ. име ж.р. ед.ч.
втора група:
юнашката – прил. име ж.р. ед.ч. членувано
птица – същ. име ж.р. ед.ч.
настигна – глаг. мин.св.вр. 3 л. ед.ч. основна форма – (да) настигна I спр.
бързо – наречие
сокола – същ. име м.р. ед.ч. членувано
трета група:
удариха – глаг. мин.св.вр. 3 л. мн.ч. основна форма – (да ударя) II спр.
двамата – числ. бр. име м.р. мн.ч. членувано
братя – същ. име м.р. мн.ч.
могъщия – прил. име м.р. ед.ч. членувано
цар – същ. име м.р. ед.ч.
на – предлог
въздуха – същ. име м.р. ед.ч. членувано
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Отговори на задачите за домашна работа
1. С упражнението вниманието на учениците
се насочва към уменията за редактиране на чужд
текст. Такъв тип задача спомага за изграждане
на езиков усет у петокласниците и възможност
да приложат знанията и уменията си в езиковата
практика.
Отговор:
Аз имам много приятели, но най-добрият от тях
е Петър. С него учим в един клас от пет години и се
познаваме добре. Той живее в нашия квартал. Все
ки ден аз и Петър заедно тръгваме към училището.
Приятелят ми обича футбола. След като си нау
чим, отиваме да ритаме на площадката до близкия
парк. Петър е по-силен по български език, а аз – по
математика, затова често си помагаме. Знам, че
винаги мога да разчитам на приятеля си, както и
той на мене.
2. Упражнението насочва учениците към откриване на простите изречения в текста. Тъй като
учениците могат да използват и други варианти
на редактиране, в редактирания текст биха могли
някои прости изречения да свържат в сложно или
да разделят сложно изречение на прости. Тогава
при проверката на домашните работи в клас учителят ще насочи вниманието им към промените
в структурата на изреченията.
В текста за редактиране простите изречения са:
Отговор:
Той живее в нашия квартал.
Всеки ден аз и Петър заедно тръгваме към учи
лището.
Приятелят ми обича футбола.
Правилни отговори на тестовите задачи
Учителят насочва вниманието на своите ученици към задълбоченото прочитане на текстовете и към условията на задачите. Верният отговор
на всяка задача е само един.
Вариант 1
1.
Б
2.
Г
3.
Г
4.
В
5.
А
6.
Б
7.
Б
8.
А

Вариант 2
1.
В
2.
Б
3.
Г
4.
А
5.
В
6.
А
7.
А
8.
Б

5. РАЗДЕЛ
Разделът „Възприемане и създаване на текстове” включва теми, които изграждат комуникативната парадигма в учебното съдържание за 5. клас.
Предвидени са следните теми:
•• Диалог. Представяне и самопредставяне

•• Отговор на житейски въпрос
•• План на текст
Предвиждат се и обобщителни упражнения. Общият брой часове за развиване на комуникативните умения на учениците е 17.

ДИАЛОГ. ПРЕДСТАВЯНЕ И САМОПРЕДСТАВЯНЕ
Темата „Диалог. Представяне и самопредставяне“ засяга проблеми, чрез които се развиват комуникативните умения на учениците. В примерното годишно разпределение е предвиден следният
брой и видове часове за овладяване на това учебно
съдържание:
•• 2 часа за нови знания: един час за изясняване
на особеностите на диалога и един час за текстовете представяне и самопредставяне;
•• 4 часа за упражнения: 2 часа за развиване на умения за участие в диалог и 2 часа за създаване на
текстове за представяне и за самопредставяне.
Уменията за участие в диалогично речево общуване са социално-комуникативни умения, които
оказват позитивно влияние върху изявите на ученика в различни сфери от неговия живот – в училище,
в семейна среда, в разнообразни социални ситуации.
Понятието диалог се използва в редица случаи
в зависимост от значенията, които притежава,
например:
•• обозначава литературен жанр, при който мислите на автора са представени под формата на събеседване между две или повече лица
(вж. диалозите на Платон)1;
•• в литературата е средство за речева характеристика на персонажите;
•• от прагматична гледна точка с понятието
диалог се назовава аргументативно речево
поведение, насочено към постигане на консенсус (политически диалог).
В учебната програма за 5. клас с диалог се означа
ва форма на речево общуване между двама или пове
че събеседници (т.е. има се предвид диалогичното
общуване, което се разграничава от монологичното общуване по броя на участниците в него).
Диалогът е форма на речево общуване със силно
изразена ситуативна природа. Участниците в диалог изпълняват:

•• комуникативни роли (говорещ – слушащ), които се сменят постоянно в хода на общуването; тази размяна на комуникативните роли
предполага както умения за предаване на информация, така и умения за изслушване и адекватна речева реакция;
•• социални роли (всяка личност има репертоар
от социални роли, някои от които са възрастово обусловени – напр. ученик, син, лекар, възрастен човек и пр.); според М. Виденов „един
от основните атрибути на социалната роля
е речевото поведение и то също трябва да
отговоря на императивността на съответната норма; социализирането на личността
означава „вживяване“ в различните социални
роли. Нарушаването на синхрона между социалната роля и предписаното ù от нормата
речево поведение води до ролеви конфликт“ 2.
Общуването чрез диалог трябва да бъде подчинено на темата на разговора, на условията (официално – неофициално общуване), на т.нар. норми на
общуване: за изслушване, за комуникативно партньорство, за емпатия и помощ при затруднения от
страна на някой от участниците в общуването, за
толерантно, но в същото време добре аргументирано защитаване на собствена гледна точка.
При общуване в диалогична среда често се налага
да се използват текстове за представяне и самопредставяне. По отношение на тези текстове учениците трябва да разберат, че е важно да представят
достоверна информация, която лесно може да стане
достъпна за широк кръг от хора. Проблемът има и
етичен характер: избягване на злоупотреби с лична
информация. Акцент в учебните програми е представянето на лична информация в социалните мрежи –
актуален проблем със социално значение.

1
Личева, А., Г. Дачева. Кратък речник на литературните и
лингвистичните термини. София, Колибри, 2012, с. 56

2

Виденов, М. Увод в социолингвистиката. София, 2000, с.
104.
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Образователни цели:
•• актуализират се знанията на учениците за диалогично и за монологично общуване; осмисля
се същността на диалога като форма на общуване между двама или повече участници и като
вид текст, характерен за различни социалнокомуникативни сфери; овладява се информация
за същността и функциите на текстовете за
представяне и за самопредставяне;
•• изграждат се умения за участие в диалог; разпознават се намеренията на говорещите (изказванията на другите участници в речевото
общуване); развиват се умения за толерантно поведение, партньорство, учтивост;
•• обогатява се репертоарът на петокласника
от формули за речев етикет, уместни в определена речева ситуация; дават се сведения за
невербалното общуване – жестове, мимики,
които неизменно съпътстват диалогичното
общуване; на тази основа се развиват умения
за самонаблюдения върху използвани от учениците жестове и мимики; ученикът развива
умения за саморефлексия спрямо социалните
роли, които изпълнява, и за речевото поведение, характерно за съответната роля.

никативната цел, която се постига чрез информацията в тези текстове.
Работата по овладяване на учебното съдържание може да протече и по друг начин: например
чрез поставяне на задача за създаване на устни и
на писмени диалози в клас. След представяне (инсцениране) на диалозите учениците работят в
групи и извеждат правила за участие в диалог. Учителят обобщава. По същия начин протича и работата върху представяне и самопредставяне.
Препоръчително е в часовете за упражнение да
се актуализира и осмисля речевият опит на учениците; да се осигури възможност за наблюдение на
различни ситуации на диалогично общуване, така
че да се анализират възможно повече типове речево поведение и социални роли.

Нови понятия и термини: няма

2. Упражнението е за осмисляне на ситуативната обусловеност на диалогичното общуване:
за каква ситуация е предназначен текстът и как
тази ситуация влияе върху избора на езикови средства.
Отговор:
Предмет: палачинките (как се правят палачинки)
Цел: бабата да научи Мила да прави палачинки
Участници: Мила и бабата
Условия: диалогът се развива в домашна обстановка, т.е. предназначен е за неофициално, пряко,
устно общуване.

Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
За да се актуализира и да се осмисли същността
на диалога като форма на речево общуване, работата може да започне с анализ на текста „Новият
ученик“. Петокласниците четат по роли текста,
след което коментират отделните изказвания,
ролите на участниците в диалога (учител, ученици), езиковите средства и формулите за речев
етикет. Правят се обобщения с помощта на определенията, дадени в Учебника (с. 103).
Специално внимание се обръща на частта от
учебната информация, засягаща изискванията за
участие в диалог – с какво се съобразяваме, какви
сведения даваме, как оспорваме чуждо мнение, какви
жестове и мимики използваме и пр. За осмисляне и
практическа работа върху тези и други особености
на диалога учителят използва по начин, функционален за класовете, с които работи, всички ресурси по
темата – упражненията от Учебника, от Комплек
та работни листове, от Електронния вариант.
В следващия час за нови знания по същия начин
се предлагат сведенията за текст представяне и
текст самопредставяне. Като опора служи отново „Новият ученик“. Специално внимание се обръща на речевите формули, които се използват при
представяне и самопредставяне, както и на кому-
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Анализ на упражненията и отговори
1. Упражнението е за прилагане на знанията за
същността на диалога. Предпочита се изчитането на текста по роли.
Отговор:
Текстът е диалог, защото участниците в него
са двама и те разменят комуникативните си роли –
говорещ/слушащ.

3. Задачата също е свързана с диалога от упр. 1.
Анализират се изказванията на участниците по
цел и по съдържание.
Отговор:
Мила и бабата си служат с разнообразни по цел
на изказване реплики: задават въпрос (Бабо, може
ли да си направим палачинки за закуска?); отговорят на въпрос (Разбира се, Мила); дават инструкции за дейност (Вземи тази голяма купа...); подтикват към действие (Хайде да започваме!). Важно
е да се направи изводът, че всички изказвания са
свързани по смисъл и са подчинени на предмета на
разговор – палачинките и как те се приготвят.
4. Чрез упражнението се формират умения за
създаване на диалог, уместен спрямо ситуацията
на общуване. Илюстрациите към задачата сти-

мулират творческата дейност на учениците. Упражнението може да се изпълни и като симулация:
да се разиграят в клас ситуациите на диалогично
общуване.
Отговор:
Създават се три диалога; учениците използват
уместни езикови средства, отговарящи на ситуациите на общуване.

На комуникативната цел отговаря и текстът
на ученик 2, макар че дава сведения, които са излишни и са от личен характер.
Най-непълноценен с оглед на конкретната комуникативна задача е текстът на ученик 3, тъй
като в него се дава информация за семейството, а
не за самото говорещо лице. Информация за зодията и за мечтите не е уместна в този тип текст.

5. Задачата е за анализ на слабости, допускани
при диалогично общуване.
Отговор:
Общуването в текста е официално. Разговарят непознати хора на различна възраст: ученик
и служителка на билетна каса. Ситуацията е типична, характерна за възрастта на петокласниците. В диалога се наблюдават различни нарушения
на „нормите” за комуникативно партньорство и
резултатно речево поведение. От една страна,
момчето, въпреки че си служи с учтива форма (Да
Ви питам...), прави твърде големи паузи и използва
паразитни думи; от друга страна, служителката
проявява нелюбезност и не помага на момчето да
постигне своята цел – да разбере в колко часа дават филма, който иска да гледа.

7. Упражнението е за прилагане на знанията за
създаване на текст представяне. Посочени са две
ситуации на общуване: неофициална и официална.
Отговор:
Учениците създават текст, съобразен с вида на
общуването. Сравняват двата текста, за да докажат, че са изпълнили задачата.

6. Упражнението е за прилагане на информацията за самопредставяне.
Предложените ученически текстове се анализират с оглед на целта на общуване. В условието
на задачата е посочено, че става дума за клуб по
фотография, което предполага в самопредставянето да има акцент върху сведения, свързани с
фотографията. В резултат от анализа се достига до извода, че самопредставянето не е текст,
в който човек описва себе си и дава изчерпателна
информация, а кратък текст с конкретна цел.
Отговор:
Най-близо до целта е текстът, с който се представя ученик 1: посочени са име, години, в кое училище учи, от колко време се занимава с фотография.

Отговори на задачите за домашна работа
1. Задачата има както познавателен, така и
занимателен характер. Ученикът има възможност
да представи свой любим писател. При изпълнение
на упражнението се интегрират знания и умения,
придобити от часовете по Информационни техно
логии – изготвяне на презентация.
2. Чрез задачата учениците анализират критично информацията, която те самите или техни приятели и близки споделят всекидневно в
социалните мрежи. Обръща се внимание както на
съдържанието на тези разговори (чат), така и на
често използвани съкращения и изображения в такава форма на диалогично непряко писмено общуване – например т.нар. емотикони.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.
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ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС
За провеждането на занятията в примерното
годишно разпределение са предвидени 2 часа за
нови знания и 4 часа за упражнение.
Чрез урочната статия се поднася нова за петокласниците информация. Те вече познават различните видове текст – описание, повествование и разсъждение. За първи път обаче получават
информация за същността на текст отговор на
житейски въпрос и за начините на изграждането
му. Спецификата на това ученическо съчинение се
свързва с изразяване на лична позиция от пишещия
и с нейното защитаване чрез използването на подходящи доказателства.
Образователни цели:
•• да се актуализират знанията на петокласниците за текст разсъждение; да се овладеят
знания за същността на текст отговор на
житейски въпрос и за неговото изграждане,
като ясно се изрази личното мнение на пишещия по поставения въпрос, подберат се подходящи доказателства в подкрепа на становището и се направи извод;
•• да се развият умения за изграждане на собствен текст отговор на житейски въпрос в устна и в писмена форма; за точно формулиране
на личната позиция в зависимост от поставения въпрос и за прецизен подбор на доказателства, чрез които да се защити тази позиция;
•• да се разшири социокултурната компетентност на учениците; да се стимулира желанието им да изразяват отношение и оценка към
заобикалящия ги свят.
Нови понятия и термини: отговор на въпрос.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата може да започне с актуализиране на
знанията за видовете текст, които учениците са
изучили в 5. клас – описание, повествование и разсъждение. След това учителят насочва вниманието върху разсъждението. Петокласниците вече
знаят, че това е текст, чрез който се доказва правотата на мнение по определен проблем.
След извършения кратък преговор се поставя
новата тема (отговор на житейски въпрос), като
се акцентира, че това е вид ученически текст.
Работата продължава с четене на ученическия
текст ,,Какви са опасностите от глобалното за
топляне?“, като учителят насочва вниманието
към основните смисли, изказани от автора. Анализират се съдържателните, композиционните и
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езиковите особености в конкретния текст. Учениците си припомнят основните особености на
текста – смислово единство и свързаност на думите и изреченията според правилата на езика.
Въпросите за дискусия провокират мисленето
на петокласниците по един от най-значимите въпроси на нашето съвремие. Отговаряйки на първия въпрос (Защо петокласникът е избрал да пише
по въпроса за глобалното затопляне?), те свободно
могат да изразяват мнение и отношение към темата на текста.
Отговорът на втория въпрос (Какви промени
в природата, настъпили в резултат на глобалното
затопляне, тревожат петокласника?) дава възможност за детайлно наблюдение върху текста и за
извличане на нужната информация.
Това е целта и на третия въпрос. Учениците
трябва да насочат своето внимание към изразите, разкриващи авторовото отношение към природата.
Последният въпрос за дискусия върху разглеждания текст предлага възможност петокласниците
да изразяват собствено мнение от наблюденията
си за замърсяване на природата. Изказвайки се, те
усъвършенстват уменията си за изграждане на
текст в устна форма, като се съобразяват с правилата на правоговора.
След анализите върху ученическия текст се прави извод, че това е отговор на житейски въпрос.
Следващият момент от работа е свързан с разглеждане на етапите, през които преминава създаването на отговор на житейски въпрос. В уроч
ната разработка те са посочени – подготовка,
създаване, редактиране.
Подготовката за писане на текста има съществено значение. Въпросът трябва да бъде с
обществена значимост и да е интересен за учениците. Като се анализира този етап при създаване
на отговор на житейски въпрос, в клас се споделят
мнения какво вълнува петокласниците. Поставя им
се задача сами да формулират въпросите върху посочените проблеми, да определят темата и ключовите думи. Споделят се впечатления, факти от
личния им опит. По този начин учениците преминават към следващия етап – създаване на текста.
Учителят обяснява, че в писмения текст е много важно да се внимава за графичното отделяне
на: личната позиция, доказателствата, извода. Доказателствата могат да бъдат записани в повече от един абзац. Изводът не трябва да повтаря
вече направени разсъждения, а да има характер на
обобщение.

Обръща се специално внимание и на правилата,
които трябва да се спазват при създаване на устен и на писмен текст. За улеснение на учениците
те са посочени в дясната колона на страницата.
Овладявайки тези правила, петокласниците усъвършенстват своята езикова компетентност.
В края на урочната статия е предложен модел за подготовка и създаване на изучавания вид
текст, като е използван конкретен въпрос: ,,Защо
трябва да спортуваме?“. Всеки етап от работата
е представен подробно с примери за:
•• подготовка за писане: избиране и формулиране на въпроса, определяне на темата, подбиране на ключови думи, обмисляне строежа на
текста (абзаци – кой абзац какво трябва да
съдържа);
•• създаване: формулирана е лична позиция, посочени са две доказателства в нейна подкрепа,
направен е извод.
Работейки върху образеца, учениците ще затвърдят придобитите знания и ще могат да създават собствени текстове.
Следват упражнения, чрез чието изпълнение
петокласниците ще затвърдят знанията си и ще
придобият умения за създаване на текст отговор
на житейски въпрос. Учителят сам преценява, съобразявайки се с възможностите на учениците,
с кои упражнения и в каква последователност на
тези упражнения да продължи работата.
Анализ на упражненията и отговори
Отговорите на задачи 1. – 6. са свързани със
съчинение на ученичка, в което тя разсъждава по
житейски въпрос.
1. Упражнението е свързано със същността на
съчинение, в което учениците изказват мнение по
житейски въпрос и защитават с разсъждение становището си.
Отговор:
Съчинението е отговор на житейски въпрос,
защото ученичката изразява лична позиция по определен въпрос.
Тема: Необходимостта да се усмихваме по-често.
2. Целта е да се разбере каква позиция изразява
петокласничката.
Отговор:
Ученичката изразява мнението, че хората
трябва по-често да се усмихват.
3. Упражнението е свързано с откриване на ключови думи от първия абзац, изразяващи личната
позиция на ученичката.
Отговор:
се усмихваме, лошо настроение, уважение, при
ятна среда

4. Упражнението насочва вниманието към доказателствата в подкрепа на изразеното лично
мнение по въпроса.
Отговор:
Трябва да се усмихваме на хората дори и да не
ги познаваме.
Ако се държим по-грубо и студено към другите, се
създава лошо настроение.
Ако се усмихваме, се чувстваме по-щастливи.
5. Упражнението е свързано с откриването на
думи и изрази, разкриващи емоционалното отношение на авторката.
Отговор:
Ученичката употребява няколко пъти форми на
глагола усмихвам се, като по този начин поставя
акцент на основното в мнението си по въпроса.
Използвани са и въпросителни изречения по цел на
изказване. Употребените съществителни и прилагателни имена (лошо настроение, уважение, при
ятна среда на живот, по-щастливи) също засилват
емоционалността на изказа.
6. Упражнението дава възможност на петокласниците да изразят своето лично мнение по
разглеждания въпрос в предходните упражнения.
Учителят трябва да насочи вниманието им към
спазване на изискванията на правоговора.
7. В упражнението са предложени два текста,
като учениците трябва да отговорят в кой от
тях е изразено мнение по въпроса ,,Каква е ползата
и каква е вредата от социалните мрежи?“.
Отговор:
Текст А е верният отговор, защото в него пишещият е посочил и ползата, и вредата от социалните мрежи. Подкрепил е мнението си с доказа
телства от личния си опит и от свои наблюдения.
Текст Б е свързан с въпроса за мястото на новите технологии в живота на хората.
8. Упражнението насочва вниманието към наблюдение на текст А. Трябва да се запишат думи и
изрази, чрез които са посочени ползата и вредата
от социалните мрежи.
Отговор:
Ползата от социалните мрежи: помагат ни,
улесняват нашия живот, получаваме бърза инфор
мация, четем книги, комуникираме с приятели.
Вредата от социалните мрежи: измислен свят,
по-рядко общуваме пряко, предпочитаме да пишем.
9. Упражнението е свързано с редактиране на
ученическо съчинение, в което са допуснати грешки. Трябва да се открият грешките и да се характеризира техният вид.
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Отговор:
В две изречения е допусната грешка при членуване на думата спорт.
В първото изречение думата спорт трябва да
се членува с кратък определителен член, защото
е допълнение. В третото изречение същата дума
е подлог и се членува с пълен определителен член.
Грешки в съчинението има и в правописа на думите: забавлявам, усилено, чувствам.
При изпълнение на упражнението може да се направи справка с правописен речник.
10. Примерите за правописни грешки в текста
са посочени в анализа на тези грешки при изпълнението на упр. 9.
11. Изпълнението на задачата е свързано с изразяване на лична позиция по даден въпрос: ,,Какво
е нашето отношение към бездомните животни?“.
Предлагат се подходящи ключови думи и изрази в
помощ на учениците при създаване на отговора.

124

Отговори на задачите за домашна работа
1. В упражнението е предложен текст на писателя Йордан Милтенов за приятелството. Учениците трябва да препишат в тетрадките си мисълта, характеризираща истинските приятели.
Отговор:
… само истинските приятели са като слънцето
– озаряват и стоплят сърцата ни.
2. Задачата е предвидена като работа по проект. В упражнението подробно е дадена насока за
домашната работа. В клас може да се подреди изложба с ученическите рисунки и съчинения.
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.
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ПЛАН НА ТЕКСТ
Темата „План на текст“ е част от комуникативната парадигма в учебното съдържание за 5. клас.
Заедно с темите „Диалог. Представяне и самопредставяне“ и „Отговор на житейски въпрос“ се оформя
поредица от учебни часове, чрез които се развиват
комуникативните умения на учениците.
За тази тема от учебното съдържание в примерното годишно разпределение са предвидени 4 учебни часа – 1 час за нови знания и 3 часа за упражнения.
Планът е специфичен текст с определено графично оформяне. Има двойна функция: от една
страна, план правим на готов текст, за да ни служи като опора при създаване на вторични текстове в изпълнение на определена комуникативна
задача. От друга страна, планирането е задължителен и много важен етап при създаване на авторски текст – планират се отделните структурносмислови и композиционни части на текста, както
и тяхната последователност при разгръщане на
текстовата тема. И в двата случая планът може
да фиксира:
•• само основните части на текста (подтемите) – кратък план;
•• по-детайлно структурно-смисловата членимост на текста (разширен, подробен план).
Акцент в учебната програма за 5. клас се поставя върху съставянето на план на готов текст.
Чрез овладяване на учебната информация за същността, функциите, графичното и езиковото оформяне на плана учениците затвърждават знанията си за строеж на текста и усъвършенстват
уменията си за извличане на съществена информация от текст.
По същество създаването на план е дейност,
която има надпредметен характер – план може
да се прави на текстове от всички сфери на речева дейност, с различни жанрови и стилно-езикови
особености.
В образователната сфера е важно информацията за план на текст да се осмисли във връзка с ползите, които тя дава на ученика при подготовката
му по различни учебни предмети. За тази цел е нужно да се разбере същността на комуникативната
задача, която изисква създаване на план. Например:
създавам план на текст, за да преразкажа вярно и
точно текста; създавам план, за да извлека по-лесно
основната информация от урочната статия по Чо
векът и обществото, Музика, Литература... – това
ми помага да изградя умения за учене. В по-горните
класове тези умения могат да послужат на учениците при създаване на резюме, коментар и други
вторични текстове.

На този етап от обучението на петокласниците е важно да се овладеят конкретни умения за
оформяне на план. В учебника се обръща специално
внимание на това, че планът се състои от точки,
а всяка точка отразява в синтезиран вид най-важното от съответната подтема. Посочват се
варианти при оформяне на план на текста: с глаголни и с безглаголни изрази. Обръща се внимание
на факта, че планът стриктно следва последователността на смисловите и на композиционните
части, които изграждат текста.
Образователни цели:
•• да се актуализират и затвърдят знанията за
строежа на различни видове текст (описание,
повествование, разсъждение); да се осмисли
планът като средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста; да
се овладеят различни варианти за съставяне
на план;
•• да се обогати опитът на учениците с различни по съдържание и структура текстове; да
се развиват умения за отделяне на съществена от несъществена информация в текст; да
се прилагат уменията за изграждане на план
в съответствие с конкретна комуникативна
задача и с изискванията за графичното му оформяне;
•• уменията за създаване на план на текст да
се осмислят в тяхната връзка с ключовите
компетентности „общуване на чужди езици”,
„умения за учене“, „културна компетентност
и умения за изразяване чрез творчество“.
Ход на работата по овладяване на учебното
съдържание
Работата по овладяване на учебното съдържание може да протече, като се следва логиката на
урочната статия (вж. Учебника, с. 110 – 111). Първо,
чете се текстът „Торбата с ветровете“. Обсъждат се въпросите за дискусия след него (въпросите
са за развиване на функционалната грамотност
на учениците; някои от въпросите изискват да се
открие конкретна информация в текста, а други –
тази информация да се тълкува и оценява).
Постепенно учителят насочва вниманието към
определяне на смисловите части, от които е изграден текстът „Торбата с ветровете“. За тази
цел си служи с таблицата на с. 111. Следващата
стъпка е да се предложат варианти за съставяне
на план. Обсъждат се двата варианта, представени в Учебника, тяхното езиково и графично офор
мяне. Правят се изводи за същността на плана.
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След въвеждане на понятието за план на текст
се изясняват и изискванията към плана. Наученото
се прилага чрез изпълнение на упражнения от Учеб
ника или от Комплекта работни листове.
Представянето на учебното съдържание по темата може да протече и чрез прилагане на дедукти
вен подход. Той е подходящ с оглед на факта, че учениците имат известен опит при създаване на план
на различни текстове (приказка, басня, разказ...).
Учителят представя основни моменти от учебното съдържание, след което учениците прилагат
тези сведения към текста „Торбата с ветровете“
или към друг текст, по избор на учителя. Създадените планове се обсъждат и се редактират.
Без значение от приложения подход и организация на работата в часа, учениците следва да разберат какво представлява планът, за какво служи,
как се оформя графично, какви слабости при съставянето му е важно да се избягват.
Анализ на упражненията и отговори
Упражнения 1. – 5. са свързани с текста от енциклопедия. Текстът е информативен. Представя
сведения за Червената книга на България. Упр. 1
изисква от учениците да се ориентират в съдържанието на текста и да предложат подходящо
заглавие.
Отговор:
Тъй като текстът е откъс от статия в енциклопедия, най-подходящото заглавие е Червената
книга на Република България. Възможно е учениците
да предложат и други заглавия, които представят
текста по-скоро като научнопопулярен или медиен
например: Какво представлява Червената книга на
България? Червената книга на България – същност и
издания; Ново издание на Червената книга на Бълга
рия; Червената книга – списък със застрашените и
изчезналите животни; Червената книга на България
– пътеводител в света на застрашените животни
и растения, и др.
2. Втората задача е за ориентиране в строежа
на текста за Червената книга. Учениците отделят смисловите части в текста, откриват ключови думи.
Отговор:
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Подтеми

Ключови думи

1. Какво представлява Червената книга
на България?

списък, застрашени,
изчезващи, изчезнали
биологични видове

2. Колко издания има
Червената книга и
кои са разликите
между тях?

издание, том, застрашени местообитания

Подтеми

Ключови думи

3. Какви илюстрации има в Червената книга и какво
означават специалните знаци?

илюстрация, черен,
червен, жълт знак

3. Упражнението е за задълбочено четене с разбиране на текста за Червената книга. Някои от
посочените твърдения са верни според текста,
други – не. За да развиват уменията си да обосновават отговорите си и да работят с конкретна
информация от текст, от учениците се изисква
да посочат частта от текста, която съдържа или
мотивира отговора.
Отговор:
Твърдението Червената книга е списък на изчез
налите животни и растения НЕ е вярно, тъй като
в нея се представят също така застрашени и изчезващи животни и растения: Червената книга на
Република България е списък със застрашени, изчез
ващи или изчезнали биологични видове, живеещи на
територията на България.
Твърдението Червената книга има три издания
НЕ е вярно; тя има две издания: Първото й издание
е в два тома (...) Червената книга има и второ из
дание...
Твърдението Местообитанието на вида няма
отношение към неговото оцеляване НЕ е вярно според текста, за това говори следната информация:
...посветен на застрашените местообитания –
много важен фактор за оцеляването на видовете.
Твърдението Второто издание на Червената
книга има три тома е вярно: Червената книга има
и второ издание (2011 г.). Новото в него е, че има и
трети том.
Твърдението Цветът на знака до всяка илюстра
ция разкрива дали видът е изчезнал, или е застрашен
е вярно: За изчезналите видове той е черен, за за
страшените – червен...
4. Задачата е с повишена трудност. Създава условия за реализиране на междупредметни връзки. В
текста от енциклопедия са употребени уместно
термини от природните науки, значението на
които може да е неясно за петокласниците. Учениците могат да се досетят за значението от контекста, да попитат учителя по Човекът и приро
дата или да направят справка в речник (тълковен,
на чуждите думи).
Отговор:
Термини, които може да затруднят петокласниците, са: биологичен вид (съвкупност от индивиди; основна единица в класификацията на организ
мите), територия (пространство с определени

граници), зоолог (учен, който изучава животните),
местообитание (естествената околна среда, в
която живеят индивидите от определен вид).
5. След като са се запознали детайлно с особеностите на текста за Червената книга на България –
съдържание, структура, ключови думи, езикови
средства, учениците правят план на текста. За
тази цел те могат да използват графични модели
като посочените в Учебника (с. 113). Чрез тези модели се онагледява графично последователността
на подтемите и тяхната взаимна връзка.
Отговор:
Примерен план на текста:
1. Същност на Червената книга/Червената книга – важен списък
2. Издания на Червената книга/Разлики между
първото и второто издание на Червената книга
3. Илюстрации и специални знаци в Червената
книга/Значение на знаците в Червената книга.

Отговори на задачите за домашна работа
1. Упражнението е за прилагане на знанията и
уменията за създаване на план на текст. Чрез изпълнението на задачата петокласникът осмисля
плана като средство да възприема пълноценно информацията в учебниците и да учи по-лесно.
2. Чрез задачата се развиват уменията за възприемане на устен текст. След изслушването на
текста ученикът прави план. Впоследствие този
план се използва, за да се преразкаже текстът в
клас (и така да се провери изпълнението на домашната работа).
Правилни отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Г
Б
А
Б
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
Анализ на упражненията и отговори
Отговорите на задачи 1. – 5. са свързани с диалог между ученици. В клас е необходимо внимателно прочитане на диалога, за да може да се
анализират особеностите на такъв вид текст. В
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час за изпълнение на упражненията.
1. При изпълнение на упражнението диалогът
може да се прочете по роли от две ученички.
Отговор:
Разговорът се провежда между Мария и Катя
през междучасието. Двете момичета са участни
ци в общуването. Ученичките комуникират помежду си чрез въпроси и отговори.
2. Задачата е свързана с характеризиране на речевата ситуация.
Отговор:
Двете момичета общуват помежду си устно.
3. За да бъде изпълнено упражнението, е необходимо да се припомни какво наричаме предмет на
общуване.
Отговор:
Предметът на общуване в диалога е предстоя
щият тест по български език.
4. При изпълнение на упражнението учениците трябва да съобразят, че единият участник в
общуването е учителката по български език и литература. Диалогът ще бъде в устна форма, общуването е официално. Предметът на общуване е
същият като в диалога между Мария и Катя. Петокласниците сами създават текст.
5. Упражнението изисква да се посочат изрази,
които показват, че Мария владее правилата на речевия етикет и умело ги използва при комуникиране в различни ситуации.
Отговор:
Ученичката говори възпитано, културно, използва обръщение към събеседника си (Катя, благо
даря ти много). Спазва книжовните норми. Изразява се уместно според речевата ситуация.
6. Упражнението е свързано с характеризиране
на речева ситуация в художествен текст – определяне на участниците в общуването и на предмета на общуването.
Отговор:
Участниците в общуването са бръмбарчето
Рошко и Звездичка. Предметът на общуване са ху
бавите мисли на звездичката вълшебница.
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7. Упражнението е предвидено за работа по
групи. Учениците създават диалозите. След това
ги изиграват по роли пред целия клас.
8. След изпълнение на диалозите трябва да се
посочат думи и изрази, чрез употребата на които
учениците показват владеене на речевия етикет.
Задачата за откриване особеностите на речевия етикет може да се постави на учениците, които слушат представянето на диалозите.
9. Задачата е свързана с преобразуване на ученическо съчинение. Петокласниците трябва да
открият информацията, която си предават учениците, и да я преобразуват в диалог.
Отговор:
– Здравей, Петьо. Много хубави ролери имаш.
Откъде си ги купил?
– Здравей, Иване. Мама и татко ми ги купиха за
рождения ден.
– Може ли да ми дадеш и аз малко да покарам?
– Разбира се, ей сега ги свалям. Дано и на тебе ти
купят скоро.
10. Упражнението предлага ученически текст,
който е публикуван в социалната мрежа.
Отговор:
Цел: Ученикът иска да бъде приет в група, членовете на която се занимават с музика.
Предназначение: за член на такава група или за
нейния администратор.
11. Упражнението изисква редактиране на ученически текст самопредставяне. Учениците трябва цялостно да редактират текста в тетрадките си.
Отговор:
Здравейте, приятно ми е да се запознаем. Аз се
казвам Никола. На галено ми казват Коко или Ники.
На единадесет години съм и много обичам да играя
футбол. Аз играя във футболния отбор на нашето
училище. Надявам се и вие да обичате спорта. Оби
чам да се сприятелявам с други деца. Надявам се, че
ще станем приятели с вас.
12. Упражнението изисква анализиране на ученически текст, който е отговор на житейски въпрос.
Трябва да се определи личната позиция на пишещия в съчинението.
Отговор:
За ученика училището е много важно. Без училище не може.

13. За да се изпълни задачата, трябва да се посочат три аргумента в подкрепа на изразеното
мнение в съчинението.
Отговор:
Първи аргумент: Училището е място, където са
приятелите, учителите, които дават знания.
Втори аргумент: Училището подготвя за живо
та.
Трети аргумент: Училището води към осъщест
вяване на мечтите – да знаем, да можем, да успеем.
14. Упражнението е свързано с поставяне на задача към учениците сами да напишат съчинение по
житейски въпрос със заглавието от упр.12 –,,Какво
е за мене училището?“.
15. Упражнението поставя пред петокласниците задача да напишат план на приказката ,,Най-голямото богатство“ от Ран Босилек. Текстът е подходящ за усъвършенстване на уменията за четене.
Отговор:
План на текста:
1. Срещата между тримата приятели.
2. В къщата крепост на първия приятел.
3. Домът на втория човек.
4. Богатството в къщата на третия мъж.
Ключови думи към всяка точка от плана:
1. трима приятели, говорят, богатство, запа
зят
2. крепост, дебели врати, желязо, решетки
3. по-тежки врати, прозорци, железни капаци
4. прозорци, отворени, нямало, ключалки, решет
ки, здравето

16. След писането на план и посочването на
ключови думи за учениците ще бъде по-лесно да
преразкажат съдържанието на приказката.
Отговори на задачите за домашна работа
1. Упражнението е свързано с писане на план по
текст на Никола Райков.
Отговор:
1. Животът на Таласъмчо в гората.
2. Съобщението на Драконка за свършването на
храната.
3. Подготовката на таласъмчето за приключението.
2. Задачата има творчески характер. Учениците трябва да напишат съчинение за своя среща с
Таласъмчо, като включат и диалог.
Правилни отговори на тестовите задачи
Учителят насочва вниманието на учениците
към задълбоченото прочитане на текстовете и
на условията на задачите. Верният отговор на
всяка задача е само един.
Вариант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Г
Б
Г
Б
Б
Г
В
В

Вариант 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Б
В
Б
А
Б
В
Б
Б
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6. РАЗДЕЛ
В примерното разпределение за годишен преговор са предвидени три учебни часа. Предлагат се
35 упражнения, които са свързани с всички теми
от учебното съдържание. Упражненията са подредени така, че да се следва последователността на

темите в Учебника.
На с. 120 е представена схема, в която се систематизират сведенията за устните и за писмените текстове, обект на възприемане и създаване
от петокласниците през учебната година.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Анализ на упражненията и отговори
1. – 3. Упражненията се отнасят до откъса от
народна приказка.
Целта е да се припомнят и приложат знанията
за речево общуване, официално и неофициално общуване, логическо ударение.
Отговор:
Участници в речевото общуване: конярите, царят
Общуването в текста е официално. Свидетелство за това е формулата за речев етикет Ваше
величество.
При прочит на текста логическото ударение
пада върху ключови за текста изрази, които разкриват най-важните моменти от развитието на
случките. Поставянето на логическо ударение зависи от избора на четящия – върху кои думи иска
да постави акцент и така да привлече вниманието на слушателите.
Например:
Конярите повели царските коне към реката, за
да си пийнат вода. Животните обаче се уплашили
от силна светлина. Пантофката от чисто злато
сияела, но на повърхността не се виждало какво е.
Конярите прибрали конете.
– Е, пиха ли вода моите любимци? – поинтересувал се царят.
– Не, Ваше величество, светлината ги смути –
отвърнали конярите, а царят се замислил дълбоко
над тая загадка.
4. Чрез упражнението се припомнят формулите за речев етикет, подходящи при общуване в
официална и в неофициална обстановка.
Отговор:
Първата ситуация (записване по телефона за летен лагер) е пример за официално, непряко, устно общуване. Подходящи изрази са: Добър ден; Здравейте;
Може ли да ми помогнете...;Може ли да ме информирате...; Бих искал/а...; Приятен ден!; Дочуване!
Втората ситуация (запознаване с връстници по
време на летен лагер) има следните характеристики: неофициално, устно, пряко общуване. Подходящи формули за речев етикет са: Здравей!; Приятно ми е, аз съм...; Как си?; Чао!; До утре!
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5. Упражнението е свързано с текста от Емилиян Станев. От учениците се изисква да определят
темата на текста и да поставят заглавие.
Отговор:
Темата на текста е зимната къщичка на Зайо.
Оригиналното авторово заглавие е „Къщичка под
снега“. Учениците могат също така да предложат
заглавия като: „Къщичката на Зайо“, „Зайо има
дом“, „Зайо и зимата“.
6. Чрез упражнението се припомнят знанията за
строеж на текста: подтеми и ключови думи в текст.
Отговор:
Текстът от Ем. Станев се състои от следните
подтеми:
1. Зайо без подслон в снега
2. Зимна изненада
3. Къщичката на Зайо
Ключови думи в текста: зимата, снега, без подслон, поплака, бяла къщица, топло, светло, врата,
стъкла, дом.
7. Припомнят се знанията за графичното оформяне на текста и за обособяването на абзаци.
Учениците определят броя на абзаците и го сравняват с броя на подтемите.
Отговор:
Текстът се състои от четири абзаца. Първият
и вторият абзац се отнасят до първата подтема
в текста – уплашеният Зайо, който зъзне без дом
насред зима.
8. Чрез упражнението се затвърждават знани
ята на петокласниците за видовете текст – опи
сание, повествование, разсъждение. Учениците
разпознават тези основни начини за изграждане на
текст, като наблюдават откъса от Ем. Станев.
Отговор:
Текстът е повествователен – в него се предават
последователни случки. Преобладават глаголите.
Освен повествование, в текста има и елементи на описание (описва се къщичката на Зайо).
9. Задачата е творческа – създаване на текст опи-
сание или разсъждение по зададени ключови думи.
10. Упражнението е за припомняне на знанията
за речниково и граматично значение на думата.

Отговор:
Дума
Речниково значение
подслон ‘покрито място; убежище’
ледени
‘който е от лед
– замръзнала
вода’
таван
‘горна част на
помещение;
помещение над
жилищните
стаи, под покрива’

Граматично значение
същ. име м.р. ед. ч.
нечленувана форма
прил. име мн.ч.
нечленувана форма
същ. име ед.ч. м.р.
нечленувана форма

11. Чрез задачата се затвърждават знанията
за пряко и преносно значение на думите. Думите
тежък, богат, падат са включени в двойки изречения, така че от контекста да се направи извод
дали думата е употребена в пряко, или в преносно
значение.
Отговор:
Човек трябва да се пази от тежки мисли. – преносно значение
Чантата ми падна на земята. – пряко значение
Един богат човек имал две дъщери за женене. –
пряко значение
Този куфар е много тежък. – пряко значение
Тази книга е богата на идеи.– преносно значение
Цените на зеленчуците тази есен падат. – преносно значение
12. Упражнение за припомняне и затвърждаване
на сведенията за синоними и антоними. При необходимост се прави справка в синонимен речник и в
речник на антонимите.
Отговор:
Дума
Синоними
Антоними
мълчалив
тих, безмълвен, приказлив,
неразговорлив, разговорлив, бъбрив
неприказлив,
сила
мощ, крепкост, слабост, немощ
издръжливост
продължавам трая,
спирам, прекъсвам,
проточвам се прекратявам
13. Упражнението има две условия: първо, да се
разпознае отношението на омонимия между думите къс и къс, употребени в определен контекст.
Второ, да се измислят изречения, като се промени
формата на думите.
Отговор:
В посочените изречения думите къс и къс са
омоними, тъй като имат еднакъв звуков състав и
различно речниково значение.

Думата къс от изречението „От ледената статуя се отчупи голям къс лед” е съществително име
с речниково значение ‘парче, част от нещо’.
Думата къс от изречението „Панталонът е
много къс“ е прилагателно име с речниково значение ‘с неголяма дължина’.
Изречения с променена форма на думите къс
(същ. име) и къс (прил. име): От ледената статуя
падаха големи късове лед; Панталоните са много
къси. В тези изречения няма думи с еднакъв звуков
състав.
14. Упражнението е за прилагане на знания за явлението многозначност на думите. Целта е чрез
включване на посочените думи в различни изречения да се осмислят отделните значение на тези
думи и те да се употребят уместно.
Отговор:
Изречения с номер: Аз съм първи номер в класа;
Акробатите показаха излючително опасен номер.
Изречения с дребен: Това е дребен детайл; Видях
един дребен възрастен човек.
Изречения с превеждам: Превеждам от английски на български език; Превеждам всеки месец пари
на дъщеря си.
15. Задачата е за затвърждаване на знанията
за морфемния строеж на думите и на уменията за
морфемен анализ.
Отговор:
Дума
Морфемен
Форми на
Думи със
строеж
думата
същия корен
номер
корен
номерът,
номерирам,
номера
номератор
дребен
корен, надребни, дреб- дребосък,
ставка
ният
издребнявам
превеждам представка, превеждах, ще превод,
корен, окон- превеждаш
преводач
чание
16. Упражнението е за затвърждаване на уменията за правопис на думи в зависимост от техния
морфемен строеж.
Отговор:
Редактиран текст:
Доведените сестри започнали да наричат моми
чето Пепеляшка; подигравали й се, разсипвали граха
и лещата в пепелта, за да я карат да събира зърно
то повторно.
Грешки са допуснати в правописа на думите:
наричат – грешката е в глаголното окончание
за сег. вр. 3 л. мн. ч.
разсипвали – грешка е допусната в представката
раз- (група -зс- между представката и корена -сип-).
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17. Прилага се правилото, че представките в
българския език се пишат винаги по един и същи
начин независимо от начина, по който се произнасят.
Отговор:
развалям; разстрелвам
предотвратявам; представям
В глаголите разстрелвам и представям има
несъответствие между изговора и правописа на
представките.
18. Упражнението е за припомняне на информацията за подвижно ъ.
Отговор:
дръжка – държа
кълвач – клъвна
клъцна – кълцам
19. Чрез упражнението се развива правописната култура на учениците. По-специално се обръща
внимание на случаите, в които звук а/ъ се намира
в крайна неударена сричка (при причастията пращал, отишъл, започнал, метнал), както и на звука
ъ извън ударение (зърно)1.
Отговор:
Редактиран вариант на текста:
Хитър Петър си намерил работа у един богат
селянин. Пращал го наляво и надясно чорбаджията,
работа да му върши. Веднъж трябвало пшеницата
да се смели. Отишъл Хитър Петър при воденичаря,
свалил чувалите със зърното и започнал брашното
да събира. По някое време си омесил една питка и я
метнал в огъня да я пече.
Проверка: хитър – хитри; Петър – Петре; пра
щал – пращали; зърното – зърнен; събира – представка съ- както в думите съобщавам, съединявам;
може да се направи справка и в правописен речник;
метнал – метнали.
20. Упражнение за припомняне на информацията за местоименията, които се изучават в 5. клас
– лично местоимение, възвратно лично место
имение, притежателно местоимение, възвратно
притежателно местоимение. За изпълнение на задачата учениците правят справка в Приложения
№ 4 – 7, с. 128 – 129.
Отговор:
си – възвр. прит. мест. имен. падеж кратка
форма
го – лично мест. 3 л. ед.ч. вин. падеж кратка
форма
я – лично мест. 3 л. ед.ч. вин. падеж кратка форма
той – лично мест. 3 л. ед.ч. имен. падеж
Според Официалния правописен речник на българския език
думата зърно може да бъде произнесена зњрно и зърнò, вж.
с. 284.
1
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(със) себе си – възвр. лично мест. дат. падеж
пълна форма
21. Упражнението е за разпознаване на притежателно и на възвратно притежателно местоимение. Формират се умения за избягване на грешки
при употребата на тези местоимения в 3 л. ед.ч.
Отговор:
В първото изречение е употребено възвратното притежателно местоимения си. Притежателят съвпада с глаголното лице (той). Във второто
изречение е употребена форма на притежателното местоимение му (3 л. ед.ч. кратка форма). Глаголното лице, изразено с местоимението той, е
различно от притежателя.
22. Задачата е за припомняне и за затвърждаване на знанията за глагола и за глаголните времена.
В текста от Ем. Станев преобладава минало свършено време – преобладаващото време в текст
повествование.
Отговор:
Преобладаващо глаголно време – минало свършено време.
Избор на три глагола например:
1) зъзне
основна форма: зъзна
речниково значение: ‘треперя, треса се от
студ’
граматично значение: сег.вр. 3 л. ед.ч. І спр.
2) заваля
основна форма: (да) заваля
речниково значение: ‘започвам да валя’
граматично значение: мин.св.вр. 3 л. ед.ч. ІІ спр.
3) постави
основна форма: (да) поставя
речниково значение: ‘оставям на определено
място; слагам’
граматично значение: мин.св.вр. 3 л. ед.ч. ІІ спр.
23. Задачата е за разпознаване на глаголни форми в определено глаголно време и за разграничаване на минало свършено време от други изучени
глаголни времена.
Отговор:
В първия абзац, освен минало свършено време,
се употребяват и форми в сегашно и в бъдеще
време. Например: зъзне, размишлява (сег.вр.); ще се
мре (бъд.вр.)
24. Упражнение за затвърждаване на спрежението на глаголите в изучените глаголни времена.

Отговор:
глагол
пея

сегашно време
ед.ч.
1 л. аз пея
2 л. ти пееш
3 л. той/тя/то пее
мн.ч.
1 л. ние пеем
2 л. вие пеете
3 л. те пеят

минало свършено
време
ед.ч.
1 л. аз пях
2 л. ти пя
3 л. той/тя/то пя

нося

ед.ч.
1 л. аз нося
2 л. ти носиш
3 л. той/тя/то носи
мн.ч.
1 л. ние носим
2 л. вие носите
3 л. те носят

мн.ч.
1 л. ние пяхме
2 л. вие пяхте
3 л. те пяха
ед.ч.
1 л. аз носих
2 л. ти носи
3 л. той/тя/то носи
мн.ч.
1 л. ние носихме
2 л. вие носихте
3 л. те носиха

рисувам

ед.ч.
1 л. аз рисувам
2 л. ти рисуваш
3 л. той/тя/то
рисува
мн.ч.
1 л. ние рисуваме
2 л. вие рисувате
3 л. те рисуват

ед.ч.
1 л. аз рисувах
2 л. ти рисува
3 л. той/тя/то
рисува
мн.ч.
1 л. ние рисувахме
2 л. вие рисувахте
3 л. те рисуваха

минало несвършено
време
ед.ч.
1 л. аз пеех
2 л. ти пееше
3 л. той/тя/то
пееше
мн.ч.
1 л. ние пеехме
2 л. вие пеехте
3 л. те пееха
ед.ч.
1 л. аз носех
2 л. ти носеше
3 л. той/тя/то
носеше
мн.ч.
1 л. ние носехме
2 л. вие носехте
3 л. те носеха
ед.ч.
1 л. аз рисувах
2 л. ти рисуваше
3 л. той/тя/то рисуваше
мн.ч.
1 л. ние рисувахме
2 л. вие рисувахте
3 л. те рисуваха

бъдеще време
ед.ч.
1 л. аз ще пея
2 л. ти ще пееш
3 л. той/тя/то ще
пее
мн.ч.
1 л. ние ще пеем
2 л. вие ще пеете
3 л. те ще пеят
ед.ч.
1 л. аз ще нося
2 л. ти ще носиш
3 л. той/тя/то ще
носи
мн.ч.
1 л. ние ще носим
2 л. вие ще носите
3 л. те ще носят
ед.ч.
1 л. аз ще рисувам
2 л. ти ще рисуваш
3 л. той/тя/то ще
рисува
мн.ч.
1 л. ние ще рисуваме
2 л. вие ще рисувате
3 л. те ще рисуват

Важно е учителят да коментира някои особености на спрежението на глаголите: например формите,
които съвпадат за различните времена (при глагошено деятелно причастие.
ли от 3 спрежение – 1 л. ед.ч. и 1, 2, 3 л. мн.ч.); при
Отговор:
глаголи от ІІ спрежение – формата носи за 3 л. ед.ч.
Минало несвършено деятелно причастие: имал,
сег.вр./мин.св.вр.) Обръща се внимание и на формакриел, знаел
та за 1 л. мн.ч. на глагола нося: носим, а не носиме.
Минало свършено деятелно причастие: дошъл,
влязло
25. С упражнението се припомнят правилата за
изговор на глаголите.
Отговор:
Правилен изговор: [благодарьњ] [отùдох] [четњ]
26. Чрез задачата се затвърждават знанията за
неизменяемите части на речта, изучавани в 5. клас –
наречие и предлог. Упражнението е за разпознаване и анализ.
Отговор:
Примери за наречия в текста: вредом, навред,
сега, вътре, нощем
Примери за предлози в текста: без, в, от, под,
през, с, за, до, на
27. Упражнението е за разпознаване на двете
нелични глаголни форми, изучавани в 5. клас – минало свършено деятелно причастие и минало несвър-

28. Чрез упражнението се затвърждават знанията на учениците, свързани с употребата на минало свършено и на минало несвършено деятелно
причастие в текста. Припомнят се правилата за
правопис на отрицателната частица не в зависимост от синтактичната роля на причастията в
изречението, както и правописът на причастия с
непостоянно ъ.
Отговор:
Древните гърци не пропускали възможността да
спортуват. (причастието е сказуемо в изречението, следователно частицата не се пише отделно)
Неприключилите навреме с упражнението да на
пуснат залата. (причастието е подлог в изречението, следователно не се пише слято)

133

Царят облякъл новите си дрехи. (проверка: об
лекли)
Градинарят поливал градината всеки ден. (проверка: поливали)

Възможен отговор:
Животните помагат на човека в знак на благодарност към него за това, че ги приютява в „суров
зимен ден“.

29. Упражнение за развиване на уменията за синтактичен анализ на просто изречение.
Отговор:
Утре ще имаме контролна работа.

33. Задачата е творческа. Като имат предвид
развитието на случката, представена в приказката, както и поуката от нея, учениците създават
въображаем диалог между героите. Очаква се диалогът да включва размяна на мнения между животните, което води до вземането на решение.

Тя изработва най-хубавите хартиени цветя.
Меча получил най-малкият брат.
30. Упражняват се уменията за конструиране на
изречения. Учениците сами решават с какви второстепенни части е възможно (смислово и граматически) да се разширят дадените изречения.
Отговор:
Примери:
Художникът рисува. – Известният художник рисува нова картина; Днес големият художник рисува
все повече и повече; Художникът рисува пред публика.
Приятелите говорят. – Приятелите ми говорят много в час; Моите приятели говорят за състезанието всеки ден; Приятелите ми говорят с
директора в момента.
Птиците отлетяха. – Прелетните птици отлетяха на юг; Тази сутрин птиците отлетяха.
31. Задачата е свързана с текста „Дарените
години”, откъс от народна приказка. Целта е да
се подготви създаването на план на текста, като
преди това се осмислят неговите съдържателни и
структурни особености.
Отговор:
Темата може да се формулира по различен начин
от учениците. Ето някои възможни варианти: Човекът и неговите гости; Човекът и животните;
Годините на човека и годините на животните.
Подтеми са:
1. Човекът подслонява животните и им дава
храна
2. Загриженият човек, останал без години
3. Предложението на животните да дарят на
човека част от своите години
4. Годините, които човекът получава от животните.
32. Задачата също е свързана с текста „Дарените години“. Чрез нея се развива функционалната
грамотност на учениците: те трябва да отговорят на въпроса, като тълкуват информация от
текста.
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34. След като вече са определили темата и подтемите в текста, учениците създават план. Така
се подготвят за следващата задача – писане на
преразказ.
Отговор:
1. Човекът дава подслон и храна на животните.
2. Човекът се оплаква от броя на годините си.
3. Животните решават.
4. Човекът получава години от животните.
35. Задачата е творческа. От учениците се
изисква да създадат собствен текст отговор на
въпрос, като предварително формулират въпроса по зададените ключови думи. Учениците може
да включат всички или само някои от посочените
ключови думи.
Отговор:
Примерни теми за създаване на текст отговор
на въпрос: Какво трябва да бъде отношението на
децата към възрастните? Какво могат да научат
възрастните от децата и децата от възрастните? Как се отнасям към възрастните хора? И възрастните са били деца... нали?

Правилни отговори на тестовите задачи
Представените тестови задачи са за годишен
преговор. Решавайки ги, учениците и учителят ще
разберат в каква степен са овладени знанията и
какви умения са придобили петокласниците през
учебната година. Преподавателят трябва да насочи вниманието на своите ученици към задълбоченото прочитане на условията на задачите. Верният отговор на всяка задача е само един.
Вариант 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Б Г

Г Б Г А Г Б Б В А А Б В Г

Вариант 2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
В В А В Б В А Г

В А В В Б

Г

В

Авторите на учебника предлагат следната скала за оценяване на тестовите задачи.
15 – 14 т. – Отличен (6)
13 т. – Отличен (5.50)
12 т. – 11 т. – Мн. добър (5.00)
10 т. – Мн. добър (4.50)
9 т. – 8 т. – Добър (4.00)
7 т. – 6 т. – Среден (3.00)
Под 6 т. – Слаб (2)
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