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ПРЕДГОВОР

Уважаеми колеги,
Книгата за учителя е предназначена да помогне на учителя в орга
низирането и реализирането на уроците по български език и литера
тура в трети клас. В нея авторите предлагат информация за:
● педагогически и методически особеностите на обучението по
български език и литература в трети клас;
● знания и умения по български език и литература, които треток
ласниците трябва да овладеят съгласно учебната програма;
● структурата, предназначението и предимствата на отделни
те елементи на учебния комплект по български език и литература за
трети клас.
В книгата за учителя са включени примерно годишно разпределение
и методически разработки по всички теми на уроците, предложени в
учебниците. Всяка разработка осигурява информация за:
● знания, умения и понятия, на които учителят може да се опре в
часовете за нови знания, упражнение, обобщение и преговор;
● знанията, които трябва да се актуализират;
● съдържателните акценти и ресурсите, чрез които могат да се
реализират очакваните резултати;
● допълнителни дейности и задачи за ученици, които се справят
успешно с предвиденото учебно съдържание;
В края са приложени учебната програма по български език и лите
ратура за трети клас и изисквания за резултатите от обучението по
учебния предмет български език и литература.
Авторският колектив се надява, че предложените в книгата за учи
теля информация, теоретични сведения и насоки за конкретни практи
чески дейности ще помогнат на учителите да съчетаят по най-успеш
ния начин собствените си идеи с предпочитаните нормативни изисква
ния към организацията на учебния процес, за да постигнат оптимални
резултати в часовете по български език и литература.
Пожелаваме приятна и ползотворна работа!
							
От авторите
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1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
В ТРЕТИ КЛАС СЪГЛАСНО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА,
ВЛИЗАЩА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

1.1. Обща характеристика на новата учебна програма
Чрез обучението по български език и
литература в трети клас се постигат задълбочаване и усъвършенстване на първоначални
езикови, литературни, комуникативно-речеви и социокултурни знания и умения, овладени във втори клас.
Учебната програма е структурирана от
кратко въведение, очаквани резултати от
обучението в края на класа (разпознати като
знания, умения и отношения), учебно съдържание (представят се теми, компетентности
като очаквани резултати и нови понятия),
препоръчително процентно разпределение
на задължителните часове в учебната година, специфични методи и форми на оценяване на постиженията на учениците, дейности
за придобиване на ключови компетентности
както и междупредметни връзки.
Във въвеждащата част на програмата изрично се настоява върху комплексния
характер на обучението, което в предлагания учебен комплект е реализирано чрез
откриване на взаимовръзките между езиковото и литературното обучение (т.е. в някои от предвидените теми по дейности се
предполага осмислянето на литературни понятия чрез работата в часовете по български
език и обратното).
В новата учебна програма са разграничени ключовите компетентности: езикови,
литературни, комуникaтивно-речеви и социокултурни. Тяхното овладяване е формулирано като очаквани резултати и това определя обема на знанията и уменията, представени конкретно според съответната компетентност. Наред с това целите на обучението
по български език и литература са свързани
с подготовката на третокласниците да го-

ворят и пишат правилно и да прилагат езиковите си знания в различни комуникативно-речеви ситуации. Тук е необходимо да се
отбележи, че в предлагания комплект темите
и дейностите са подбрани така, че да са възможно съобразени с жизнения опит на учениците и с предполагаеми ситуации на общуване, близки до специфичния за възраст
та контекст. В програмата се набляга върху
работата с художествени и нехудожествени
(научнопопулярни) текстове с цел „усъвършенстване на уменията за възприемане и осмисляне на кратки по обем и достъпни като
съдържание значими произведения от българската, световната класика и съвременната
литература за деца и с образци на фолклора;
за споделяне на впечатления от чутото или
прочетеното литературно произведение; за
самостоятелно четене на художествени и
научнопопулярни текстове, подходящи за
възрастта; обогатяване на знания, умения и
отношения, свързани с общочовешки ценности, национална идентичност и общуване
в мултикултурна среда“.
В предлагания комплект тези аспекти са
реализирани, като са предвидени въпроси,
задачи и дейности, които могат да спомогнат
за развиването на умения за четене чрез: работа върху процеса на извличане на информация от текст; подкрепа на учениците за извършване на когнитивните операции анализ,
синтез, обобщение, осмисляне, тълкуване.
Значителна е ролята на въведените рубрики: Как да чета и разбирам текста, Как да
науча, Какво за запомня, които съдействат
за развиването на метакогнитивни стратегии за учене и четене и които дават възможност на учителя да съдейства на учениците
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за изграждането на умения за учене, чиято
основа несъмнено се полага в обучението в
началния образователен етап. По този начин
се запазва и реализира подходът комуникативно-речевата насоченост на образователния процес да бъде основна и обединяваща в
обучението по български език и литература.
Знанията, уменията и отношенията от
развиването на езиковите компетентности
са реализирани, като се поставя акцент върху
фонетичните особености на езика (изграждането на умения за правописна проверка
на гласни звукове в различни позиции на

думата); морфемни и морфологични особености (разграничаване на видове морфеми
(корен и представка), разпознаване на сродни думи, разпознаване на частите на речта
(спомагателен глагол съм, лични местоимения), определяне на лице и число на личните местоимения и лице на глагола, правилна
употреба на личните местоимения, определяне на прякото и преносното значение на
думата, разпознаване на думи с близко значение (синоними); синтактични особености
(познаване на видовете изречения по цел на
изказване – възклицателно и подбудително).

1.2. Учебно съдържание. Структура
Учебното съдържание по български
език и литература се реализира в няколко
глобални теми, декомпозирани като очаквани резултати. По отношение на езиковото
обучение глобалните теми са: Звуков състав
на думата, Строеж на думата, Части на
речта – спомагателен глагол съм и лични
местоимения, Думата и речниковото ѝ зна
чение, Видове изречения по цел на изказване –
възклицателни и подбудителни, Създаване
на текстове.
По отношение на литературното обучение глобалните теми са: Литературни и
фолклорни текстове, Особености на худо
жествения текст, Читателска култура.

Процентно съотношението на броя на
новите знания спрямо броя на упражненията е със значителен превес на първите, което предполага, че системата на програмата е
обърната по-скоро към идеята за декомпозиране на конкретно ново понятие до различни възможни негови приложения в езиковата практика. Това налага в комплекта да се
представят кръг от теми, отнесени към едно
понятие. Таблицата по-долу показва засегнатите различни езикови равнища, очакваните
резултати и новите понятия, представени в
програмата и реализирани в учебния комплект по отношение на езиковото обучение.

Глобални
Нови
Очакван резултат
теми
понятия
Звуков
Разграничава ударена от неуда- група
състав на рена сричка.
съгласни
думата
Прилага начини за проверка на
правописа на гласни в неударени
срички и на съгласни звукове в
средата на думата.
Прави разлика между изговор и
правопис на неударена гласна.
Пише правилно буквите на гласните звукове със и без ударение
и в крайна сричка на думата.
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Заложени теми в
учебния комплект
Ударение в думите
Ударена и неударена сричка
Думи без ударение

Правопис на гласни звукове в
крайна сричка на думата

Глобални
Очакван резултат
теми
Звуков
Пише правилно беззвучните
състав на съгласни с и т пред звучни съдумата
гласни в началото и в средата на
думата.
Открива несъответствия между
изговор и правопис на гласни и
съгласни звукове.
Строеж на Разграничава корена като найдумата
важна значеща част на думата.
Разграничава представката като
словообразуваща част на думата.
Открива правописни особености
на сродни думи.
Пише правилно думи с представки.
Разпознава сродни думи по общия им корен.
Открива правописни особености
на сродни думи.
Части на
речта –
спомагате
лен глагол
съм и лич
ни местои
мения

Нови
понятия

Заложени теми в
учебния комплект

група
съгласни

Писане на съгласни с и т пред
звучни съгласни в думата
Правопис на гласни и съгласни
звукове
Редактиране на правописни
грешки

корен

Корен на думите

представка Представки в думите
Образуване на нови думи с представки
Правопис на представки в думите
сродни
думи

Разпознава думата съм като спо- спомагателен глагол
магателен глагол.
съм
Определя лице и число на глагола.

Сродни думи
Проверка на правописа чрез
сродни думи
Сродни думи в изречението и в тек
ста
Спомагателен глагол съм

Лице на глагола
Число на глагола
Лице и число на глагола
Употреба на глаголи в художествено повествование
Разпознава личното местоиме- лично мес- Лично местоимение
ние като част на речта, която
тоимение
Лице и число на личното местоизамества имена на лица и предмение
мети. Образува форми на лични
Правопис на личното местоимеместоимения.
ние в учтива форма
Знае правописните особености
Употреба на личното местоимена личните местоимения аз, ти,
ние в изречението и в текста
той.
Редактиране на повторения
Употребява правилно лични
местоимения и формите на личните местоимения за определяне
на лицето на глаголите.
Използва учтивата форма на
личното местоимение за 2 л. мн.
ч. в съответствие с комуникативната ситуация.
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Глобални
теми
Части на
речта –
спомагате
лен глагол
съм и лич
ни местои
мения

Думата и
речнико
вото ѝ зна
чение

Нови
понятия

Очакван резултат

Познава значението на частици- степенувате за образуване на сравнителна но прилагаи превъзходна степен на прила- телно име
гателни имена.
Пише правилно степенувани
прилагателни имена и прилагателни имена, които са с двойно
-нн- в ж.р., в ср.р. и в мн.ч.

Определя прякото и преносното
значение на думата.
Употребява думи в пряко и преносно значение.

пряко
значение
преносно
значение

Разпознава синонимите като
близки по значение думи.
Използва синоними за избягване
на дразнещи повторения.
Разграничава синоними от сродни думи.
Подбира думи в съответствие с
конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация.
Видове
Определя изречение, с което се
изречения изразяват чувства, като възклипо цел на цателно.
изказване Разпознава подбудителните из– възкли речения за заповед, молба, съвет,
цателни и забрана.
подбуди Разграничава подбудително от
телни
възклицателно изречение.
Преобразува подбудителни и
възклицателни изречения.
Оформя пунктуационно правилно края на подбудителни и възклицателни изречения.
Употребява видове изречения в
съответствие с комуникативната
ситуация.

синоними

възклицателно изречение
подбудително изречение
удивителен
знак
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Заложени теми в
учебния комплект
Съществително име и прилагателно име в текста
Степенуване на прилагателни
имена
Правопис на по- и най- при степенуване на прилагателни имена
Правопис на прилагателни имена с
двойно -ннПрилагателно име
Употреба на прилагателни имена
в художествено описание
Пряко и преносно значение на
думата
Думи с пряко и преносно значение в изречението и в текста
Думи с пряко и с преносно значение
Синоними
Употреба на синоними в текста
Синоними и сродни думи

Възклицателно изречение
Подбудително изречение
Писане на подбудителни и възклицателни изречения
Редактиране на изречения
Употреба на изречението в текста

Глобални
Очакван резултат
теми
Създаване Определя темата на текста.
на тексто
ве

Нови
понятия
ключови
думи

Пише съчинение по зададената съчинение
тема, като се придържа към нея.
Преразказва устно достъпен нехудожествен (научнопопулярен)
текст.
Използва факти и идеи от нехудожествен (научнопопулярен)
текст при писмен отговор на
поставен въпрос.
Прави подробен писмен преразказ на кратък художествен повествователен текст.

Заложени теми в
учебния комплект
Видове текст
Съдържание на текста
Текстът и общуването
Определям вида на текста – художествен или нехудожествен (научнопопулярен)
Определям за какво се говори в
текста
Определям ключови думи в текста
План на текста (Подреждам пос
ледователно частите на преразказ
или на съчинение)
Пиша съчинение по зададена тема
Преразказвам устно нехудожествен (научнопопулярен) текст
Отговарям писмено на въпрос
към нехудожествен научнопопулярен текст
Пиша подробен преразказ на
текст
Пиша подробен преразказ на
приказка
Пиша подробен преразказ на басня
Пиша съчинение с познат литературен герой
Пиша съчинение по преживяна
случка
Съчинявам художествено повествование
Редактиране на текст
Лично писмо

Съчинява писмен текст по преживяна случка и по словесна
опора (предложен литературен
герой).
Прави поправка на съчинението
по отношение на съдържанието и
на езика, включително правописа.
Съставя лично писмо.
Литературното обучение се ориентира
към четене с разбиране и интерпретиране
на художествени текстове. В читанката са
включени разнообразни в тематично и жанрово отношение произведения от български и чужди автори, които са съобразени с
житейския опит на третокласниците. Обемът на произведенията позволява на учениците да вникнат в съдържанието, като имат
възможност непрекъснато да се връщат към
текста в хода на работата. Учениците се запознават с ключовите понятия художест

вен текст (изведено в предишните класове
на емпирично равнище), художествено по
вествование и художествено описание. Учебното съдържание включва и запознаване с
понятията епитет, сравнение, пословица.
Анализът на предложените в програмата образователни дейности дава основание
да посочим, че в литературното обучение се
разширява работата на учениците с текста
за откриване на съдържателни цялости и
художествени детайли, за установяване на
сходства и различия, за изразяване на емо-
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•

Включват се нови теми за ориентиране в комуникативно-речева ситуация и
особеностите на текста – ключови думи,
съдържание на текста, тема на текста.
• Конкретизира се обучението за овладяване на умения за съчиняване на текст.
• Устен преразказ на нехудожествен (научнопопулярен) текст.
Посочените особености на обучението за формиране на комуникативно-речеви
умения предполагат разработване и реализиране на нови техники на обучение. В актуалната практиката на началните учители
устното преразказване и съчиняване се изключват като цел и краен резултат на обучението. Най-често устната форма на речта се
използва в урока за подготовка на писмено
преразказване и създаване на текст. Предла
гането на теми за устен преразказ на неху
дожествен (научнопопулярен) текст е осно
ва за подготовката на учениците за успеш
но представяне по останалите учебни пред
мети и подготвя развиването на умения за
аргументиране на собствена позиция.
Учебната програма по български език и
литература за трети клас подчертава практическата насоченост на обучението. Този
подход изисква да се използват разнообразни образователни дейности за приложение
на знанията, за пренос на знания при изпълнение на речеви и творчески задачи, свързани с личния опит на третокласниците.

ционално-оценъчно отношение към героите, поуките и посланията на художествените
текстове.
Възрастовите особености на учениците
в трети клас налагат да се използват разнообразни сетивни опори, за да се подкрепя и
стимулира възприемането на художествения текст, което изисква да се обогатят и разнообразят техниките на работа с илюстрациите, с електронния вариант на читанката,
присъствието на интерактивни и творчески
дейности. Чрез литературното обучение
учениците се подготвят да бъдат читатели в
една нова социокултурна среда. Това изисква да се използват образователни дейности,
чрез които се пораждат познавателен интерес и любопитство, мотивират се търсенето
на книгата, използването на информацията
в нея. Подходът не се отнася само за извънкласното четене, но и за работата в урока по
литература.
Комункативно-речевите умения са основа за реализиране на вътрешнопредметни
връзки в единния по характер учебен предмет. Чрез новата учебна програма се представят и нови подходи:
• Разширява се обучението за усъвършенстване на писмената реч чрез създаване на писмени текстове: преразкази,
съчинение по дадено начало, с познат
герой, по подобие на друга приказка, по
преживяна случка.

1.3. Дейности за придобиване на ключовите компетентности,
както и за изграждане на междупредметни връзки
Програмата обособява следните ключови компетентности в обучението по български език и литература в трети клас – компетентности в областта на българския език,
умения за общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите, дигитална компетентност, умения за
учене, социални и граждански компетентности, инициативност и предприемчивост,
културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество. Всяка от предло-

жените компетентности е ориентирана към
възможни междупредметни връзки със специалното уточнение, че те не са окончателни.
В областта на българския език учебната програма предлага дейности, които са
ориентирани към интерактивни и ролеви
игри, чието прилагане би могло да се превърне в основа не само за усъвършенстване
на езиковата подготовка на учениците, но и
за развиване на социалната и гражданската
им компетентност. Това означава ролевите и
интерактивните дейности да изискват рабо-
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та в група и поставяне на учениците в различни близки до жизнения опит ситуации
на общуването.
Съществена роля се отделя на озаг
лавяването на епизодите в развитието на
действието в изучавано литературно и фолклорно произведение, което е подстъп към
формирането на умения за анализ и синтез
на смисъла и идеите на текста. При работата с текст се реализират компетентностите
в природните науки, като се използват достъпни научни текстове, рубрики от енциклопедии, обвързване на темите по различните
учебни предмети.
Предвижда се ключовата компетентности Умения за общуване на чужд език да
бъде реализирана чрез сравняване на примери с фонетични или графични различия.
Тази предпоставка може да се използва и
при обучението на деца, чийто майчин език
е различен от българския и доколкото учениците умеят да откриват сходствата и различията във фонетичната и графичната система на езиците.
По отношение на Математическа ком
петентност и основни компетентности
в природните науки и на технологиите се
предвижда използване на числови данни от
енциклопедии или учебници за съставяне
на изречения и кратки текстове. Безспорно
уменията за учене са пряко ориентирани и
към подкрепа на учениците за разпознаване
на информация, представена в различен по
характер източници.
Дигиталните компетентности се реализират, като учениците се насочват към
работа с електронни средства за общуване и
за откриване на информация. Очаква се да
се използват различни текстови формати –
печатен текст, дигитален текст и др., като се
съпоставя и осмисля разликата между четене на екран и четене на хартия.
Съществена роля има изискването да
се развиват умения за учене, т.е. учениците
да се насочват към проследяване на процеса на собственото учене чрез извличане на
информация от текст, обвързване на информация от различни източници, откриване на

прилики и разлики между художествени и
фолклорни текстове, формулиране на въп
роси по изучавани текстове. Съществена е
ролята и на умението за преобразуване на
изреченията от един вид в друг, защото така
се показва в каква степен се осмисля поднесената информация и как могат да се избег
нат заучаванията на изкуствени, неприложими в реалната езикова практика речеви
действия. По отношение на работата с художествен текст в съответната област на компетентност се предвиждат: четене и рецитиране на литературни произведения в стихове; изразително четене на художествен текст;
четене по роли на художествен текст; подборно четене на епизоди от повествователен
художествен текст; съотнасяне на пословица към изучаван литературен и фолклорен
текст; откриване на описание в художествен
текст, откриване на изучавани фигури на
речта (епитет, сравнение) в литературни и
фолклорни произведения; рисуване с думи
на картини от изучаваното литературно или
фолклорно произведение, извличане на конкретна информация от художествен и от нехудожествен текст; преразказване на чужд
текст по предварително подготвен план;
оценяване на съдържанието, езика и структурата на текста чрез преки умозаключения
и изводи и др. Реализирането на подобни
дейности е път към обогатяването както на
лексикалния запас на учениците, така и към
формиране на първоначални умения за анализ и интерпретация на текст.
Социалните и гражданските компе
тентности са насочени към подготвянето на учениците за включване в различни
социални роли. В рамките на обучението
подходящите методически и педагогически
дейности са: използване на различни по цел
на изказване изречения за защитаване на
мнение, използване на речевия етикет при
поздравления и обръщения, четене наум и
на глас с ясно произношение и с подходящ
темп и естествена интонация, слушане на артистично изпълнение на художествени произведени и др.
Инициативност и предприемачество е
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компетентност, която предполага прилагането на интерактивни методи на обучение,
работа в група и съвместно изготвяне на
проекти и представяне на продукти като резултат от проектноориентираното обучение,
като се предвижда участие в собствени и в
групови проекти.
Културната компетентност и уме

нията за изразяване чрез творчество
предполага сценично представяне на подходящи фолклорни и художествени текстове;
обсъждане на идеи във връзка със сценичното представяне; споделяне на впечатления
от книги; прилагане на дейности, свързани
с откриването на връзките между различен
тип дейности и др.

2. УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА В 3. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“
Учебният комплект включва:
– Български език
– Читанка
– Тетрадка № 1 по български език
– Тетрадка № 2 по български език
– Тетрадка № 3 по български език Разви
ване на умения за устно и писмено общуване
– Тетрадка по четене към читанката
– Електронни варианти на учебното съдържание
– Книга за учителя

2.1. Учебник по български език за 3. клас – съдържателни,
структурни и функционални особености
Учебното съдържание е разработено и
структурирано според изискванията на прог
рамата. Учебникът се състои от два раздела. В
първия са представени уроци, свързани с езикови понятия, а във втория – уроци за овладяване на особеностите на текста и уроци за
създаване на писмени или устни текстове.
Учебникът е структуриран по следния
начин: уроци за преговор, уроци за нови знания, уроци за упражнение, уроци за обобщение, уроци за текущ контрол. При структурирането на уроците за нови знания работата започва с текст, работата по който развива
умения за четене с разбиране и актуализира
стари знания, насочва към проблематиката
на новата тема, служи за въвеждаща дейност
в хода на урока. Всеки текст е съпроводен с
илюстрация към него, която служи за опора

при извличане на смисъла на текста. Целта
е в рамките на часа да се работи с предложената словесна опора, като спрямо нея се
въвеждат езиковите понятия и се овладяват
знания и умения за тяхното прилагане в речевата практика.
Представянето на теоретичната информация се осъществява в специално обособена рубрика. В нея се разкриват особеностите
на езиково явление и се посочват примери, в
които то е реализирано. В уроците за развиване на умения за създаване на текст в тази
рубрика се посочва алгоритъм за устно или
писмено конструиране на съчинение, отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст, лично писмо. Непосредствено след рубриката следват задачи, които
служат за затвърждаване на новите знания.
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В уроците за упражнение е използвана следната структура: представят се една
или две задачи, които актуализират понятието от темата на урока; предлагат се задачи за приложение и задачи, които изискват
пренос на знанията и развиване на умения
спрямо речевата практика; при възможност
се предлагат задачи за работа в екип. В края
на страницата е поставената рубриката за
самооценка, която дава възможност ученикът да оцени собственото си представяне
в хода на урока. В учебника по български
език, както и в читанката, авторите са во
дени от стремежа да направят всяка задача
възможна за изпълнение от всеки ученик –
независимо от равнището на неговата под
готовка. Затова винаги в тясното поле към
съответната задача има образци, примери,
насочващи допълнителни дейности, които
подкрепят решаването на задачата или от
говора на въпроса.
От началото до края на двата учебника
(„Български език“ и „Читанка“) знанията,
които се поднасят, последователно, системно
и достъпно представят необходимите теоретични и практически знания, които да бъдат
усвоени до края на трети клас.
Уроците за обобщение служат за систематизиране на информацията от глобална тема по програмата. Работата отново се

организира около опорния текст. Предлагат
се типове задачи, които имат постепенно нарастващи равнища на трудност.
Темите за контрол (входящ, междинен и
изходящ) съдържат задачи с тестов формђт,
като е предложена и скђла за оценка на резултатите. Тя помага за формирането на качествена оценка за работата на ученика.
В уроците за преговор последователно
се актуализират знания и умения. Задачите
са подредени с нарастваща степен на трудност и обхващат езикови и комуникативни
дейности.
Учебникът по български език е съпро
воден със система от знаци за означаване
на типовете задачи или дейности, които се
извършват чрез тях. Графично са предста
вени рубриките Образец, Избор, Допълнителен въпрос, Оценявам се сам. Същест
вена е ролята на въведените рубрики Как
да науча, Какво да запомня. Първата има
за цел да подкрепи учениците в процеса на
развиване на умения за учене, като посочва
алгоритъм за изпълнение на дадена задача,
модели за обобщаване на информация и др.
Рубриката Какво да запомня извлича клю
човите понятия и помага за систематизи
рането на знанията. Включен е и пътево
дител, чрез който учениците могат лесно да
се ориентират в структурата на учебника.

2.2. Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2 по български език
Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2 са предназначени за езиковото обучение. Тетрадка № 1
обхваща уроци върху глобалните теми: Зву
ков състав на думата, Строеж на думата,
Части на речта – спомагателен глагол съм
и лични местоимения. Тетрадка № 2 обхваща
глобалните теми Думата и речниковото ѝ
значение, Видове изречения по цел на изказ
ване – възклицателни и подбудителни, Изре
чението като езикова единица. В тетрадките
се предлагат въпроси и задачи, чрез които се
обобщават и затвърждават знанията от езиковите занятия. Всяка от темите е разработена в две страници и съдържа задачи, които
могат да се използват като допълнителен ин-

струмент в хода на урока за нови знания или
за упражнение. В книгата за учителя са представени методически разработки на всеки
от уроците и в тях специално е посочено в
каква последователност могат да се приложат задачите от Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2
спрямо дейностите в уроците за нови знания
и за упражнения.
Към задачите са предложени и допъл
нителни рубрики – Образец, Избор, Допълнителен въпрос, които подкрепят изпъл
нението на задачите. При оформянето на
задачите в подложка са представени тези с
повишена трудност.
Използвани са следните типове задачи:
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•
•
•

•
•
•
•

задачи за разпознаване на езиково явление;
задачи за приложение на езиково явление;
задачи за трансформиране;

задачи за допълване;
задачи за редактиране;
задачи за създаване на текст;
задачи с избираем отговор и др.

2.3. Тетрадка № 3 по български език
Тетрадка № 3 е предназначена за развиване на уменията за общуване и за създаване на текстове. Обхваната е глобалната
тема Създаване на текстове. При работата
върху комуникативните белези на текста са
включени темите: Определям вида на тек
ста – художествен и нехудожествен (науч
нопопулярен), Определям за какво се говори в
текста, Определям ключови думи в текста,
План на текста (Подреждам последовател
но частите на преразказ или на съчинение).
Предложените в тях задачи биха могли да
се използват като допълнително средство
спрямо съответните теми в учебника по
български език.

Предложените теми за съчиняване или
преразказ на текста представляват продължение на дейностите от учебника, като
обикновено първата страница в тетрадката от съответната тема се използва в урока
за упражнение. Предложена е и система, по
която чрез въпроси и задачи да се реализира
етапът на проверка на собствените текстове.
Очаква се по този начин да се създаде система за редактиране на собствен текст. Темите
за съчиняване и преразказване са съпро
водени от алгоритъм за създаване или ре
дактиране на текста, представен в тясното
поле на страницата.

2.4. Читанка и тетрадка по четене – съдържателни,
структурни и функционални особености
В читанката за трети клас са включени
художествени творби от български и чуждестранни автори и фолклорни текстове, както
и всички разработени уроци, предвидени в
процентното съотношение от програмата.
Представени са литературни откъси,
които са придружени с богат илюстративен
материал, с интерактивни, занимателни и
интересни въпроси към литературните текстове, които онагледяват по различен начин
учебния материал и правят учебната работа
в часовете не само функционална, но и желана и привлекателна за учениците.
Уроците в читанката са организирани в
познатите седем раздела:
1. Ум и знание
2. У дома
3. Весели игри
4. Аз и другите
5. Моята родна земя
6. През зимата
7. Пролетни празници

Всеки художествен текст е придружен
с илюстрации, въпроси, задачи, кръстословици и др. Те са определени от съдържанието на текста и от възрастовите особености
на третокласниците. Илюстрациите много
живо и изразително предават съдържанието
на текста. Това, че са включени разработки
на всички уроци за нови знания и за упражнения, процентно определени в учебната
програма, ще улесни много учителите. Темите на различните видове уроци са изписани на подложки с различен цвят, което дава
възможност лесно да се разпознават.
Очакваните знания, умения, отношения
и компетентности, заложени в програмата, се
постигат в резултат от това, че всички уроци
към един художествен текст са подчинени на
водещата тема в интерпретацията. От голямо значение за реализацията на уроците са
логически добре подбраните думи в рубриката Ключ, които дават познания и насочват
мисленето на учениците по посока на тема-
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та и идейния смисъл на текста. Авторите на
читанката са ръководени от желанието да
въведат и запознаят учениците в процеса
на четене с разбиране. За да бъде постигнато това, авторите приемат, че най-напред
трябва да бъдат избегнати преобладаващите задачи от типа „Четете с разбиране“. Те
не водят до самостоятелно мислене, защото
учениците не могат да открият нещо, за което нямат подготовка и познания. Всъщност
тези задачи имат само императивен, а не
обучаващ характер. Поради това са въведени няколко рубрики: Как да чета и разбирам
текста, Как да науча, Какво да запомня.
Те съпътстват конкретните текстове и
постепенно, на емпирично равнище, поднасят знания и умения за осъществяването на
процеса на четене с разбиране. Процес, усво-

яването на който ще продължи и през следващите учебни години.
Към всеки художествен текст са предложени илюстрации, въпроси, задачи, кръстословици и др. Те са определени от смисловата натовареност на текста и от възрастовите особености на третокласниците.
Учителите ще бъдат улеснени от това, че са
включени всички уроци за нови знания и за
упражнения, процентно определени в учебната програма. Темите на различните видове
уроци са изписани на подложки с различен
цвят, което ги прави лесно разпознаваеми.
Очакваните знания, умения, отношения
и компетентности, заложени в програмата, се постигат в резултат от това, че всички
уроци към един художествен текст са подчинени на водещата тема в интерпретацията.

2.4.1. Структура на уроците за нови знания по четене
Структурата на урока за нови знания по
четене в 3. клас се определя от спецификата
на литературата като изкуство и като учебен
предмет, от конкретните задачи, които стоят
пред учителя при изучаването на литературата в 3. клас, и от възрастовите особености
на учениците.
Урокът по литература (четене) в 3. клас в
учебника е организиран около следните ядра:
1. Подготовка на учениците за възпри
емане на текста
Това ядро е необходимо, за да се осигури
адекватното разбиране на текста, да се пробудят интерес и любопитство, да се създаде
емоционална атмосфера. Открива възможност за повишаване на социокултурните
компетентности на учениците. Това се извършва чрез кратък разказ от учителя, чрез
кратко събеседване с учениците или обсъждане на изпълнение на задачата, свързана с
темата на изучавания текст.
2. Речникова работа
Обхваща изясняването на непознатите думи и словосъчетания, на художествени образи (например „Карнавал в гората“;
„Младият бук / облякъл червен ямурлук“).
Целта е да се осигури вярно и точно проник-

ване в конкретния смисъл на текста. Освен
това обаче много често непознатите думи
въвеждат в емоционалната атмосфера и провокират въображението. Две важни принципни положения трябва да се следват при
изясняване на непознатите думи и изрази в
часа по четене:
• Не е препоръчително да се изясняват по
време на четенето, защото така се нарушава емоционалната атмосфера и се
разкъсва възприемането на смисъла на
текста.
• Изясняването на непознатите думи и
изрази трябва да се поднася на учениците занимателно, с повече обяснение и
в свързан текст.
3. Прочит на текста от учителя
За учениците от всички класове в началната училищна степен първият прочит
на текста трябва да се извърши от школуван изпълнител. Той, без излишна патетика,
поставя акценти, които ориентират учениците в смисъла на текста. Добре е учителят,
когато се отнася за изпълнение на стихот
ворение, да го рецитира. Това респектира
учениците и ги мотивира те също да научат
наизуст текста.
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4. Прочит на текста от учениците
За третокласниците този прочит е важен, защото при тях е необходимо все още
да се развива читателската техника. Наред с
това учениците разбират по-пълно смисъла
на текста.
5. Проверка на възприемането на тек
ста от учениците
От значение е след прочита на текста учителят да получи обратна информация в каква
степен учениците са възприели съдържанието. Това може да стане дори само с няколко
въпроса от типа на: „Къде става случката?“,
„Кои са герои на случката?“, „Какво правят?“
и т.н. Освен посочената функция въпросите,
които имат репродуктивен характер, са необходими при третокласниците, защото с тях се
развиват и умения за преразказ.
6. Възприемане и осмисляне на съдър
жанието на текста
Реализира се чрез въпроси и задачи,
които насочват към времевите и причинно-следствените връзки в сюжетното развитие, към ролята на епизодите в структурата
на текста, към действията и чувствата на
литературните герои, към отношението на
автора към тях и т.н. Въпросите и задачите
имат познавателен и проблемен характер. Те
трябва да са поднесени в логическа последователност и да са взаимно обвързани. Това
обаче не означава, че не е възможно тяхното
разместване или пропускане.
7. Развиване на въображението на уче
ниците
Когато учениците не могат да си представят изобразеното в текста, т.е. когато не са насочени как да си представят това, което четат,

когато не умеят да „включат“ въображението
си, те не получават удоволствие от четенето.
То не ги привлича и те не са мотивирани да
постигнат по-висока техника на четене.
8. Цялостен прочит на текста със задачи
След аналитичните наблюдения върху
текста учениците трябва да се върнат чрез
един последен прочит към текста в цялост.
Той има за цел да упражни отново техниката
на четенето и да постави някои проблемни
въпроси върху целия текст.
9. Работа с учебника и с учебната тет
радка
Към предложените в примерните варианти въпроси и задачи в повечето случаи не
са включени въпросите и задачите от читанката и от учебната тетрадка към нея. Те обаче
трябва да се имат предвид като част от цялото
при конструирането на урока по четене. Затова в предложените варианти за работа върху
текстовете често има препратки към тях.
10. Упражненията в изразително чете
не и изпълнение
Мотивира интерес на третокласниците
към четенето като процес, като изразителното четене предоставя възможността още
веднъж да се преосмисли текстът.
Броят на предложените ядра в структурата на урока по литература в 3. клас може да
се увеличава или намалява в зависимост от
конкретната задача в учебния час и от възможностите на учениците.
Предлаганите методически насоки за
работа с художествените текстове трябва да
се приемат като примерни, а не като задължителни.

2.4.2. Уроци за упражнение по четене
В уроците за упражнения въпросите и
задачите към всяко произведение са разно
образни по съдържание и по начин на изпълнение – подреждане на епизоди, попълване на таблици, изработване на проекти,
решаване на кръстословици, откриване на
верни твърдения и редактиране на грешни, характеризиране на герои, откриване на

цитати, с които се илюстрират определени
твърдения, и т.н.
Въпросите и задачите са насочени към:
• Практическото прилагане на овладени
знания, например разпознаване на изразни средства в художествения текст
(повторение, сравнение, епитет); обвързване на заглавието на текста с кон-
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•

•

кретен епизод; проследяване на взаимоотношения между героите; тълкуване
на думи и изрази, показващи качества
на героите, и др.
Проверка и оценка на знанията и уменията на учениците върху изучавания
художествен текст. Задачите са два вида
– с посочени отговори, от които верен е
само един, и задачи, изискващи от учениците да напишат кратък отговор или
да отговорят устно.

Изработване на устни или писмени текстове. В тях се предлагат задачи за създаване на съответния текст, като той е
структурно представен в алгоритъм
(като последователни стъпки). Това методическо решение дава възможност на
учениците да бъдат по-самостоятелни,
да се научат сами да анализират собствените си текстове, да откриват в тях допуснатите слабости и да ги редактират.

2.4.3. Уроците по извънкласно четене (ИКЧ)
Важно място в литературното образование на третокласниците заемат уроците
по извънкласното четене. То до голяма степен се опира на знанията, получени в часовете по четене. Без тях учениците трудно
могат да проникнат както в смисъла, така и
във всички други компоненти на художествените текстове. Така че формирането на
тези знания и умения отново остава основна задача и в часовете по ИКЧ. С включените в читанката художествените текстове и с
предложените в разпределението теми авторите се надяват да помогнат на учителите
както в организирането и реализирането на
часовете за ИКЧ, така и в методологията на
тяхното провеждане.
В центъра на работата стоят две задачи:
първата е да се пробуди у учениците интерес
към книгата и към самостоятелното четене
с надеждата да са подбрани текстове, които
могат да мотивират четенето за удоволствие. Този интерес според авторите не може да
бъде постигнат чрез утилитарни препоръки,
докато учениците не разберат в какво се състои четенето, как се осъществява то, какво
носи на читателя, каква е ролята на книгата.
А това може да бъде постигнато, като се прив
лече любопитството на децата към интересни и достъпни за възрастта им художествени
текстове, които да пробуждат у тях чувства и
желание да споделят лично мнение, да изкажат своята оценка, да съпоставят различни
текстове. Четивата в читанката са избрани
така, че да „работят“ в това отношение.

Втората задача е особено важна при работата с учениците от началния курс. Тя е
свързана с изграждане на виждане за книгата, за това какво представлява тя, кой я съчинява и т.н. Така учениците се въвеждат в
процеса на нейното създаване. Това е ръководело авторите при избора на примерните
теми, които предлагат за работа в часовете
по ИКЧ.
Урокът по ИКЧ може да бъде организиран около две ядра: подготовка за урока и
провеждане на урока.
При този вид уроци е неизбежна предварителната подготовка както за учителите, така и за учениците. Учителят трябва да
обяви темата на урока при някой от пред
ходните уроци по ИКЧ. Трябва да посочи
художествените текстове, които е необходимо да бъдат прочетени, книги с приказки,
стихосбирки и др., които ще бъдат използвани, необходими справки, които трябва да
бъдат направени, илюстративни материали,
собствени рисунки и т.н. Учителят организира тази подготовка, като не само следи периодично нейното изпълнение, напомня на
учениците, но и ги ангажира с любопитни
задачи. Той също помага в намирането на
необходимите материали.
Създават се интерес и мотивация към
предстоящия час чрез поставяне на индивидуални и групови задачи:
– Да се прочетат вкъщи избрани от учениците или посочени от учителя текстове по
темата.
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– Да се подготви изпълнението на определени задачи: преразказ, рецитал, драматизация или театрално представление, характеристика на вълнуващ литературен герой,
костюм или маска на литературен герой/
герои, илюстрация, да изберат подходяща
музика или да донесат книга с текстове и др.

При провеждане на часа работата се организира върху поставените за изпълнение
вкъщи задачи. Провеждат се състезания,
конкурси, викторини и т.н. Организират се
изложби с изработени от учениците илюстрации или рисунки към текстовете или се
използват творби на майстори.

2.4.4. Методи, похвати, форми и средства, използвани в читанката
Трябва да се има предвид, че, според
възрастта на третокласниците неминуемо
доминира един от следните методи: репро
дуктивен, евристичен и метод на творчес
кото четене. Неоснователно е очакването,
че в началния образователен етап трябва да
бъде използван преди всичко репродукти
вен метод. Без да се отхвърля изцяло той,
трябва да се каже, че авторите на учебника
използват като основен метод евристичния с
всички негови форми и средства. Това е продиктувано и от характера на съвременното
обучение, което дава по-голяма свобода на
учениците и търси тяхното пряко участие в
учебния процес по български език и литература. По тази причина главно място заемат
въпросите и задачите, които стоят в центъра
на работата в часа. Чрез тях се осъществява диалогът между учителя и учениците и се
пробужда интересът, който обезпечава съучастието и осъзнатата съпричастност в работата на ученика, а цялата дейност на учи-

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

2.5. Проверка, оценка и самооценка на знанията и на уменията
на учениците – възможности, предложени в учебника
Оценяването в обучението по български език и литература в 3. клас е само качествено, а програмата предвижда определен
брой часове за входяща, междинна и изходяща диагностика.
Качествената оценка се определя въз основа на устни и писмени изпитвания.
Оценката за устно изпитване се поставя върху отговорите на учениците по време
на беседата, като се използва холистичен модел на оценяване – резултат от наблюдението на учителя върху отговорите на ученици-

те по време на беседата. В този смисъл учителят поставя оценка на отделни ученици, но
в същото време преценява състоянието на
подготовката на целия клас.
В съвременното обучение по-голяма
роля има писменото изпитване, което обхваща не само писмените съчинения, но и
реализирането на различни по тип писмени
дейности – отговор на въпрос, изпълнение
на дадена задача и др.
В учебника по български език и в тет
радките към него са предложени различни
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видове тестови задачи за проверка, оценка и
самооценка:
• за установяване на знанията и уменията в началото и в края на учебната година (тестови задачи за установяване на
входното и изходното равнище);
• за установяване на знанията и уменията
върху конкретен художествен текст.
В учебника се предлага алгоритъм за
създаване на текстове и система за редактиране на писмени текстове.
Според авторите на учебника оценява
нето за учителя трябва да бъде основание за
преценяване на равнището на знания и умения за даден конкретен момент и да служи
като ориентир за подобряване на работата му.

Оценката от други участия в учебната
работа не трябва да се пренебрегва от учителите, защото тя допълнително мотивира
децата. Предвидени са дейности за работа в
екип, които също могат да бъдат качествено
оценени, като се проследяват израстването
и представянето на учениците при системна
работа.
Авторите са убедени, че оценяването на
учениците не следва да се превръща в санкциониращ инструмент, а в механизъм, чрез
които учителят може системно да проследява израстването на учениците и да ги насърчава да поправят своите неточности.
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4. „В родината“,
Петя Дубарова

5. „Всеки остава
завинаги“, Мая
Дългъчева

6. Определям
Нови
вида на текста – знания
художествен или
нехудожествен
(научнопопулярен)

4.

5.

6

Нови
знания

Нови
знания

3. „Сбогом, китно Нови
лято“,
знания
Васил Павурджиев
„Първият училищен
ден“, Елин Пелин

3.

Начален
преговор

Урочна
единица

2. Гласни и
Начален
съгласни звукове преговор

Учебна
Тема на
седмица
урочната
по ред
единица
Септем- 1. Строеж на езика
ври
1.

2.

№
по
ред
1.
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Разграничава звук, дума, изречение и Определя броя на звукове и букви в думи- Попълване на схема
текст.
те. Определя срички в думите. Образува
Разбира взаимовръзката между тях и думи от разбъркани букви.
ги свързва с понятието български език.
Редактиране
Разпознава гласни и съгласни звукове Записва пропуснати букви на гласни и
съгласни звукове.
в думите.
Определя думи, съдържащи широки гласОпределя правилно тесни и широки
гласни и звучни и беззвучни съгласни. ни звукове. Определя звучни и беззвучни
Открива неправилно записани думи с съгласни в думите.
употребени гласни и съгласни звукове. Редактира правописни грешки.
Открива елементи от описана картина Чете подборно и със задача.
Беседа: „Ползата и
и познати езикови средства. Разбира Обяснява значението на думи чрез
значението на знанията
и назовава чувства и настроения на
смисъла на изречение. Възпроизвежда в човешкия живот“.
героите.
словосъчетания от текста.
Наблюдение и тълкуваОтговаря на въпроси.
не на текста.
Устно описание
Открива елементи от описание, които Чете подборно и със задача.
Разбиране на въпроси
пораждат зрителни и слухови предОтговаря на въпроси устно и писмено.
по текста.
стави; разбира и назовава чувства и
Възпроизвежда елементи от описание на Ролята и значението
настроения на героите.
картина и на герой.
на епитет, повторение,
Обяснява за какво се говори в текста.
обръщение.
Тълкуване на картини
Разпознава литературните герои.
Отговаря на въпроси. Аргументира
Търсене на отговор на
Свързва отговори на въпроси с
отговор чрез текста.
въпроси и доказване
доказателства от текста.
Чете подборно и със задача по илюстрацията. чрез художествен текст
Свързва непознатите думи с употребата
им в текста.
Познава основни особености на
Отговаря на въпроси към текст. Свързва Устен отговор на въпрос
художествен и нехудожествен (научно- обяснението с примери.
популярен) текст.
Открива неподходящи изречения за
Овладява начин за определяне вида на конкретен текст.
текста.
Компетентности като
очаквани резултати

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет български език и литература за 3. клас
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици X 7 часа седмично = 119 часа
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4. „Лъвът и
мишката“,
Лафонтен

5. „Лъвът и
мишката“,
Лафонтен

11.

12.

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

3. „Всеки остава
завинаги“, Мая
Дългъчева

Начален
преговор

10.

1. Ударение в
думите

2. Ударена и
Начален
неударена сричка. преговор
Думи без ударение

2.

Упражнение

Урочна
единица

9.

8.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
7.
7. Определям
вида на текста –
художествен или
нехудожествен
(научнопопулярен)
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Може да приложи знанията си за
Определя вида на текст и обяснява негови Оценка на собствен
определяне на вида на текста при
особености.
писмен текст
изпълнение на репродуктивни и
Подбира словосъчетания и изречения за
творчески задачи.
определен вид текст.
Съчинява художествен и нехудожествен
текст по картина.
Разграничава думи с ударение и думи без Четене на диалог
Определя правилно ударени гласни
звукове в думите.
ударение.
Означава ударението и чете правилно
Разграничава ударени и неударени
думите.
гласни.
Изговаря и пише правилно ударени и Определя думи с правилно и неправилно
неударени гласни звукове в думите. поставено ударение.
Редактира неточно поставено ударение и
отговаря думите правилно.
Определя правилно ударени и неударе- Определя ударени и неударени срички в Проверка на изпълни срички в думите.
думи.
нението на задачи по
Разпознава думи без ударение.
Допълва в думи букви на неударени
избор от учителя
Прави разлика между изговор и
гласни и прави проверка.
правопис на неударени гласни звукове. Определя думи без ударение.
Пише правилно думи с неударени
Допълва в – във и с – със в изречения.
гласни и думи без ударение.
Редактира правописни грешки.
Свързва думите с думи за проверка.
Тълкува качества и настроения на
Възпроизвежда писмено съдържателни Детска рисунка: „Оная
героите въз основа на техни постъпки. моменти от текста. Преразказва диалога. гора“. Обяснение на
Изразява емоционално-оценъчно
Назовава чувства на героите. Довършва избора на детайли
отношение, свързано с поуката на
писмено изречения за изясняване постъпприказката.
ките на героя. Рисува как си представя
необикновената гора.
Разпознава литературните герои и
Чете подборно и със задача.
Отговор на тестови
свързва поуката на баснята с техни
Свързва ключовите думи с подбрани
въпроси и доказване
постъпки.
откъси от текста. Обяснява записаната в на своя избор чрез
текста поука.
текста
Разпознава епизоди в баснята и
Разделя текста на епизоди и избира
Писмен преразказ
ги свързва с изречения от план на
подходящо заглавие. Открива думи за
на откъс от баснята
съдържанието.
назоваване качества на героите. Обяснява
Назовава качества на героите. Тълкува защо текстът е басня. Преразказва епизод
поуката.
от баснята по избор.
Компетентности като
очаквани резултати
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Упражнение

Урочна
единица

2. Видове изречения

3. Пословици

17.

Нови
знания

Начален
преговор

Нови
7. ИКЧ
знания
Аз избрах и
прочетох през
лятото... (Избира се
приказка, разказ
или стихотворение.)
1. Части на речта Начален
преговор

16.

15. Октомври
3.

14.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
13.
6. Определям
вида на текста –
художествен или
нехудожествен
(научнопопулярен)

Пословица

Нови
понятия

Разпознава съществително, прилагателно име и глагол и ги определя като
части на речта.
Пише правилно съществителни и прилагателни имена с изучени правописни
особености.
Образува правилно в съответствие с
конкретен езиков контекст форми на
глагола.
Разпознава съобщително и въпросително изречение.
Обяснява устно по какво се отличават.
Образува изречения. Пише правилно
съобщителни и въпросителни
изречения в края.
Разбира нравствено-емоционалните
поуки на пословиците. Свързва
пословиците с области от живота на
хората, за които се отнасят.

Определя словосъчетания и изречения.
Отделя чрез препинателни знаци
изречения в текст.
Преобразува изречения по вид. Редактира
грешки в записването на изречения в
края.
Чете обяснението, свързва пословици
с илюстрации. Обяснява каква поука
съдържат пословици. Допълва думи
в пословици. Самостоятелно събира
пословици и обяснява тяхната поука.

Самостоятелен
подбор на пословици и
обяснение на поуката,
която съдържат

Оценка на преобразуване на изречения

Определя вида на думи като части на
Оценка на тестова
речта. Открива глаголи и определя
задача
числото им.
Променя глаголи по число. Свързва по
смисъл прилагателни и съществителни
имена. Пише глаголи и прилагателни
имена с изучени правописни особености.

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Може да определя вида на текста
Свързва обяснение с наименование на вид Оценка на създаден
като художествен и нехудожествен
тест.
писмен текст
(научнопопулярен).
Определя текста по вид и по съдържание и
обяснява твърдението си. Пише нехудожествено описание по илюстрация и
ключови думи.
Изразително четене на
Умее да представи
Преразказва избрани откъси.
прочетен художествен
прочетено художествено произведе- Изразително чете избрани откъси.
текст
ние: автор, вид на текста, за какво се Задава въпроси на другарите си върху
говори в него, кои са героите, най-инте- прочетения текст.
ресен епизод, изводи.
Компетентности като
очаквани резултати
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7. Определям за Упражнекакво се говори в ние
текста

1. Входяща
диагностика
2. Правопис на
гласни звукове в
крайна сричка на
думите

21.

22. 4.

23.

6. Определям за Нови
какво се говори в знания
текста

20.

Упражнение
Нови
знания

5. „Астрономия за Нови
деца“, Елисавета знания
Багряна
„Слънцето“, Детска
енциклопедия

Нови
знания

Урочна
единица

19.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
18.
4. „Врана и рак“,
Българска народна
приказка

Художествен
текст

Нови
понятия

Разпознава гласни звукове в крайна
сричка.
Прави разлика между изговор и
правопис на ударени и неударени
гласни звукове в крайна сричка.
Изговаря и пише правилно думи с
гласни звукове в крайна сричка.

Свързва обяснението с конкретните
Редактиране
примери. Правилно изговаря глаголи
с ударена крайна сричка и обяснява
правописа им.
Правилно изговаря думи с неударена
крайна сричка и обяснява правописа им.
Преобразува и съгласува глаголи.
Редактира допуснати правописни грешки.

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Чете приказка с разбиране и с подходя- Свързва реплики от диалога с героите.
Избират думи за
ща интонация.
Подрежда глаголи според последовател- назоваване качествата
Разбира последователността в
ността на действията на героите. Избира на героите.
постъпките на героите.
думи за назоваване качества на героите. Четене по роли
Назовава нравствени качества на
Чете по роли.
героите. Тълкува поуката на приказ
ката. Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Чете стихотворение с разбиране и
Чете подборно и със задача стихотвореПопълване на таблица
с подходяща интонация. Открива в
нието. Свързва елементи от описанието с за определяне на
текста елементи от описана картина. илюстрацията. Свързва непознати думи
особеностите на двата
Свързва текстовете с понятията
с употребата им в стихотворението. Чете текста
художествен и нехудожествен текст. текста за слънцето. Попълва таблица за
определяне на разлики между двата текста.
Чете обяснението и го свързва с текстовете.
Овладява първоначални знания и
Отговаря на въпроси към текст.
Отговор на тестови
умения за темата на текста.
Свързва обяснението с примери.
въпроси
Владее и може за изпълнява последо- Отговаря на тестови въпроси.
вателно действията, чрез
които се определя темата на текста.
Може да определи темата на текста
Определя темата на текст, като следва
Оценка на устен отговор
като отговор на въпроса за какво се
стъпките. Доказва чрез текста своите
говори в него.
твърдения. Избира подходящо заглавие и
Разбира връзката между темата и
обосновава своя избор.
съдържанието на текста, между темата Попълва таблица за определяне на вярна
и заглавието.
и невярна информация в текст.
Вече знам и мога № 1
Самостоятелно изпълнява задачите.
Проверка от учителя
Компетентности като
очаквани резултати
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6. Определям за Упражнекакво се говори в ние
текста

7. ИКЧ
Нови
Стихотворения за знания
природата („Дъга”,
Димитър Шопов,
„Зелено”, Иван
Вазов,
„Певец”, Иван
Хаджидимитров)
1. Писане на
Нови
съгласни с и т пред знания
звучни съгласни в
думите.

28.

29. 5.

Упражнение

27.

26.

Нови
знания

4. „Конрад или
детето от консервената кутия“,
Кристине Ньостинглер
5. „Конрад или
детето от консервената кутия”,
Кристине Ньостинглер

Нови
знания

Урочна
единица

25.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
24.
3. „Колко прави“,
Тодор Анастасов
Нови
понятия

Свързва илюстрацията с изречения от
текста. Свързва думите от рубриката Ключ
към текста с части от текста, които ги
доказват.

Чете подборно и открива съдържателни
елементи от текста. Свързва загадки с
техните отговори. Съчинява свои загадки
по подобие.

Контекст и
дейности

Разпознава съгласни с и т пред звучни
съгласни в думите. Прави разлика между изговор и правопис на съгласните с и
т пред звучни съгласни. Разграничава
по изговор и правопис съгласните с и т
пред звучни съгласни от тези на звучни
съгласни пред беззвучни.

Създава илюстрация по
текста.

Оценка на писмен
отговор

Самостоятелен избор
на думи за назоваване
качества на героя.
Устен коментар на
неговите постъпки

Устно обяснение на
връзката между думите
от Ключ към текста и
съдържанието на текста

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Съчиняване на загадки
по образец

Свързва обяснението с примери. Открива Редактиране
съчетания на с и т с беззвучни съгласни в
думи. Допълва подходяща съгласна.
Образува думи. Редактира правописни
грешки.

Определя епизодите и подрежда заглавията им според тяхната последователност.
Подрежда глаголите според последователността в действията на героя. Решава
тестови задачи.
Коментира думи на героя.
Може да определя темата на текста
Отговаря на тестови въпрос. Определя
като отговоря на въпроса За какво се темата на текста и думи,
говори в текста?
свързани с нея. Редактира текст. Дописва
текст и го озаглавява. Определя неговия вид.
Може да определи за какво се говори в Чете самостоятелно текста.
стихотворения, посветени на приро- Рисува своя илюстрация по текста и описва
дата.
картината с думи от стихотворението.
Прави самостоятелен избор на текст за Чете изразително избрания текст.
работа.
Може да изкаже и защити свое мнение.

Открива епизодите в тяхната последователност. Оценява качествата на героя
и участва в обсъждане на неговите
постъпки.

Свързва елементи от описанието с
детайли от илюстрацията; назовава
настроението на героите.
Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Чете се повествователния текст. Определя героите в текста. Свързва техни
качества с доказателства от текста.

Компетентности като
очаквани резултати
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35.

34.

33.

32.

31.

Нови
понятия

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Оценка на задачи по
избор от учителя

Открива несъответствие между
Определя съчетания от с и т със звучни
изговор и правопис на звучни съгласни съгласни и обяснява правописа им.
пред беззвучни и на съгласни с и т
Определя съчетания от звучни съгласни
пред звучни съгласни.
с беззвучни и обяснява правописа им.
Изговаря и пише правилно звучни
Образува думи с изучаваната правописна
и беззвучни съгласни в различни
особеност и ги записва.
позиции една спрямо друга.
Допълва пропуснати букви.
Обяснение на връзката
3. „Матилда”,
Нови
Чете повествователен текст с разбиране Коментира за какво се говори в текста.
Роалд Дал
знания
и с подходяща интонация. Открива
Открива глаголи, които назовават как
между думите от Ключ
към текста и съдържагероите и ги свързва с техни постъпки. постъпват героите. Прави изводи за
качества на героите.
нието на текста
4. „Матилда”,
УпражнеНазовава качества на героите и подкре- Участва в работата на екип за
Коментар на личното
Роалд Дал
ние
пя своите изводи с доказателства от
определяне качества на герой. Решава
мнение на героинята
текста.
тестови въпрос. Коментира мнението на
Участва в обсъждане на лично мнение героинята.
на героинята.
5. „Заветът на хан Нови
Повествование Определя героите и епизодите в текста; Определя епизодите в текста. Свързва ги
Обяснени на особеноКубрат”, Ангел
знания
свързва конкретен епизод със заглавието с илюстрацията и със заглавието. Свързва стите на текста като
Каралийчев
на текста. Разбира кой текст е повествова- думите на героя със значението на думата повествование.
ние и открива доказателства.
завет. Чете обяснението и го свързва с текста.
6. Определям
Нови
Ключови
Формиране на първоначални знания за Отговаря на въпроси върху текст. Свързва Оценка чрез беседа
ключови думи в знания думи
ключови думи в текста и за начина,
обяснението с примери.
текста
по който се откриват.
Определя темата на текста и ключови
думи в него. Обяснява връзката между
тях. Подбира ключови думи в съответствие с конкретно съдържание.
7. Определям
УпражнеОпределя ключови думи в текста, като Определя и записва ключови думи в текст. Оценка чрез беседа
ключови думи в ние
прилага последователно стъпките за Подбира ключови думи в съответствие с
текста
тяхното откриване.
конкретно съдържание.
Различава ключови и неключови думи Определя ключови и неключови
в текста.
думи и обяснява своя избор.

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
30.
2. Писане на
Упражнесъгласни с и т пред ние
звучни съгласни в
думите

25

3. „Ден на
Нови
будителите“,
знания
Ангелина Жекова

4. „Цветя за
учителя“,
Лиана Даскалова

5. „Мечта“, Руска
Даскалова

6. Определям
ключови думи в
текста

38.

39.

40.

41.

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

2. Редактиране
на правописни
грешки

Нови
знания

Учебна
Тема на
Урочна
седмица
урочната
единица
по ред
единица
6.
1. Правопис на
Обобщегласни и съгласни ние
звукове

37.

№
по
ред
36.
Нови
понятия

Контекст и
дейности

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

Може да определя ключови думи в
текст.

Определя героя. Назовава негови
чувства и качества. Свързва ги с
мотиви. Свързва съдържанието на
стихотворението със заглавието.

Устно
обяснение на връзката
между заглавието
и съдържанието на
стихотворението
Определя ключови думи в повествовате- Работа в екип
лен текст и в стихотворение. Преразказва
текст със словесна опора. Дописва текст по
ключови думи и илюстрация.

Свързва твърдения с качества на
героинята. Свързва думите от Ключ към
текста с образа.
Коментира заглавието.

Разграничава видове гласни и съгласни Попълва таблица. Определя вида на
звукове.
гласни и съгласни
Разпознава видове гласни и съгласни звукове в думи. Допълва подходящи
звукове в думите.
букви на гласни и съгласни
Пише правилно думи с несъответствия звукове в думи с правописни особености.
между изговор и правопис при гласни и Съотнася примери към изучени правописсъгласни звукове.
ни норми.
Прилага начини за проверка на правописа. Редактира правописни грешки.
Знае какво е редактиране.
Свързва обяснението с конкретни приме- Редактиране
Разбира как се откриват и поправят
ри. Открива и редактира правописни грешправописни грешки.
ки. Свързва примери с различни начини за
Прилага начини за проверка на
проверка и редактира допуснати грешки.
правописа и за поправка на правописни Работи с речник.
грешки.
Свързва въпросителното изречение в Свързва въпросителното изречение с
Самостоятелен писмен
началото с отговори в текста. Разбира части от текста. Отговаря на въпрос за
отговор.
значението и ролята на будителите в будителите и за отношението към тяхното Казва стихотворението
живота на българите. Открива какво дело. Обяснява
наизуст.
отношение е изразено към тях и го
връзката между думите на Паисий
свързва с думите на Паисий Хилендар- Хилендарски и стихотворението.
ски.
Казва наизуст стихотворението.
Определя героите и назовава техни
Чете подборно и със задача: отговаря
Отговор на въпрос за
чувства. Изразява емоционално-оце- на въпроси, свързва образите с думите
връзката на текста с
нъчно отношение към пресъздадените от Ключ към текста. Доказва своите
изучени други произвевзаимоотношения между детето и
твърдения чрез текста. Свързва текста с дения по темата
учителя.
познати изучени творби.

Компетентности като
очаквани резултати
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4. „Карнавал в
гората“,
Леда Милева

46.

Нови
знания

3. „Братя и сестра“, Нови
Българска народна знания
песен

2. Корен на думите Упражнение

Работи в екип: прави списък на положителни качества, които могат да се кажат за
героите.
Устно словесно обрисува илюстрацията по
текста.

Контекст и
дейности

Свързва обяснението с конкретните
примери.
Определя корена в думи.
Групира думи с еднакъв корен. Допълва
подходящ корен в думи.
Определя от коя дума са образувани
дадени думи.
Разпознава корена в думи с еднакъв и с Свързва думи с еднакъв корен с тяхното
различен корен.
значение.
Определя правилно корена и свързва Съставя думи по даден корен.
думите с тяхното значение.
Подбира подходяща дума за конкретен
Употребява правилно думи според
езиков контекст.
тяхното лексикално значение и в съот- Записва дума по дадено
ветствие с конкретен езиков контекст. значение. Решава тестови задачи.
Пише правилно корена на думите.
Чете народна песен с разбиране и с
Чете подборно и със задача описанията на
подходяща интонация. Открива описа- двете картини.
ние на картина в текста и го свързва с Свързва ги с илюстрацията. Отговаря на
илюстрацията. Свързва съдържанието въпроси за отношението на братята към
на песента с поуката на пословица.
сестрата. Свързва непознатите изрази с
Разбира взаимоотношенията между текста.
героите и изразява емоционално-оце- Избира подходяща за песента пословица.
нъчно отношение.
Чете изразително.
Открива в текста детайли от описанието Чете подборно и със задача
на есента, които пораждат зрителни и стихотворението. Свързва описанието на
слухови представи. Сравнява описа- картината с детайли от илюстрацията.
нието с нехудожествено описание на Чете втория текст и го сравнява със
есента.
стихотворението. Определя какъв е всеки
текст.

Разграничава корена да думата като
най-важната нейна значеща част.
Определя правилно корена на думите.
Преобразува думи, като допълва или
променя техния корен.

Корен

Нови
знания

Компетентности като
очаквани резултати
Открива в книга откъс. Чете и разбира
образно-емоционалното съдържание
на текста.
Може да зададе въпроси на другарите
си върху текста.

Нови
понятия

Нови
знания

Урочна
единица

45.

44.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
42.
7. ИКЧ
Чудният свят на животните („Историята
на д-р Дулитъл”, Хю
Лофтинг – „Вест от
Африка”)
43. Ноември 1. Корен на думите
7.

Избор на части от текста,
чрез които се описва
картина.
Разграничаване на
зрителни и слухови
представи

Самостоятелен избор на
подходяща за песента
пословица.
Устно доказване на
избора чрез текста на
песента

Отговор на тестови
въпроси

Оценка на писмен
отговор

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Работа в екип
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1. Представки в
думите

50. 8.

51. 2. Пред- Упражнение
ставки в
думите

7. Подреждам
Упражнепоследователно ние
частите на текста
в преразказ или
съчинение (План)

49.

Нови
знания

Нови
6. Подреждам
последователно знания
частите на текста
в преразказ или
съчинение (План)

Упражнение

Урочна
единица

48.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
47.
5. „Карнавал в
гората“,
Леда Милева

Представка

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Самостоятелно
попълване на таблица
за особеностите на
художествения и
нехудожествения текст

Чете подборно и със задача стихотворението и открива в описанието думи
за герои, цветове, звуци, движения.
Словесно рисува с помощта на текста и
илюстрацията.
Попълва таблица, в която се обобщават
особеностите на двата текста.
Формират се първоначални знания
Оценка на създаден
Озаглавява илюстрации. Свързва
и умения за съществен признак на
собствен план
обяснението с примери. Отговоря на
текста – последователност и смислова въпроси върху текст. Подрежда изречения
свързаност на неговите части.
и епизоди според последователността в
Разбира как се подрежда собствен текст. текста. Пише съчинение по картина.
Прилага знанията си за подреждане на
изречения и епизоди според последователността им в собствено съчинение.
Прилага знанията си за подреждането Отговаря на въпроси върху текста.
Оценка на устен
на частите на текста в преразказ и в
Подрежда изречения според последова- преразказ
съчинение.
телността в текста. Попълва таблица за
Прави изводи за основни характеристи- определяне на конкретни особености в
ки на текста.
съдържанието на текста.
Подрежда правилно частите на текста в Устно преразказва текста.
устен преразказ.
Разграничава представката като
Свързва обяснението с примерите. Опре- Изследователска задача
словообразуваща част на думата.
деля думи с представки и без представки.
Определя правилно представки в
Открива представки в думи. Свързва
думите.
думи с подходящи представки и с тяхното
Преобразува думи, като използва
значение.
различни представки.
Работи в екип.
Разграничава корена и представката в Попълва таблица за актуализиране на
Отговор на тестови
думите.
знания за корен и представка.
въпроси
Разбира лексикалното значение на
Определя представките в думи. Записва
думи с представки.
думи, от които са образувани думи с
Пише правилно представки.
представки.
Свързва думи с представки с тяхното
значение. Решава тестови въпроси.

Открива детайли от описаната картина
и ги свързва с глаголите като изразно
средство. Показва разбиране за
разликата между художествения текст
и нехудожественото описание.

Компетентности като
очаквани резултати
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5. „Песничка
за приятеля“,
Недялко
Йорданов

6. Подреждам
последователно
частите на текста
в преразказ или
съчинение (План)
7. ИКЧ
Приказки за Хитър
Петър

54.

55.

56.

4. „На полето“,
Константин
Константинов

53.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
52.
3. „На полето“,
Константин
Константинов

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица
Художествен
текст

Нови
понятия

Каталог
(по образец)

Оценка на създаден
собствен план

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Чете подборно и със задачи:
Писмен отговор на
отрива в текста постъпки и думи на геро- въпрос
ите; разпознава детайли от описанието на
героите и ги свързва с илюстрацията.
Назовава качества на героите и доказва
твърденията си с текста. Отговаря писмено
на въпрос.
Обяснява какъв е текстът, като ползва
информация.
Чете подборно и със задача.
Самостоятелно опредеТълкува взаимоотношенията между
ляне на епизодите.
героите и доказва твърденията си с техни Обяснение на връзката
постъпки.
между образ на герой
Изразява емоционално-оценъчно
и човешки качества,
отношение.
които се порицават чрез
него.
Чете подборно и със задача. Свързва
Устно обяснение на
ключови думи със съдържанието на
връзката на думите
стихотворението. Определя качества на от Ключ към текста с
добрия приятел. Тълкува заглавието и
редове от стихотворезаписва стихове от творбата, изразяващи нието
най-важното.
Контекст и
дейности

Разбира какво е приятелството за всеки
човек. Назовава чувства на героя и ги
свързва с примери от текста.
Назовава качества на истинския
приятел. Открива ролята на въпросителните изречения в описанието на
приятелството. Изразява емоционално-оценъчно отношение.
Може да подрежда последователно
Озаглавява и подрежда картини от серия.
частите на текста в преразказ или в
Подрежда изречения според последосъчинение.
вателността на действието. Отговаря на
въпроси.
Изказва лично мнение
Прави самостоятелен избор на
Представя избраната приказка.
приказка с герой Хитър Петър.
Чете подборно епизод, който го е развълМоже да интерпретира негови
нувал. Определя качества на героя, които
постъпки и думи и да прави изводи за оценява положително и обяснява своя избор.
нравствени качества на героя.
Работи в екип за създаване на каталог за
приказки с герой Хитър Петър.

Определя епизодите и ги озаглавява.
Разбира и назовава взаимоотношенията между героите. Тълкува идеята на
текста и изразява емоционално-оценъчно отношение.

Открива описанието на героите и
мястото на случката; назовава
качества на героите и ги свързва с
техни постъпки и думи.
Открива ролята на прилагателните
имена в описанието на героите. Свързва текста с понятията повествование и
художествен текст.

Компетентности като
очаквани резултати
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2. Правопис на
представки в
думите

3. „Близначки“,
Максим
Асенов

4. „Детство мое“,
Георги Струмски

5. „Който се труди и Нови
имане намира“, знания
Турска приказка

58.

59.

60.

61.

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица

Учебна
Тема на
седмица
урочната
по ред
единица
9.
1. Образуване
на нови думи с
представки

№
по
ред
57.
Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Отговор на тестови
въпроси

Устен преразказ
на епизод по избор

Казва стихотворението
наизуст (или избра ни
строфи от него).
Обяснение на избора

Устен отговор на
въпроси.
Открива описание на
детайли от портрет.

Свързва обяснението с примери.
Открива думи с еднакви представки.
Образува думи с различни представки.
Свърза думи с еднакви представки с
тяхното значение. Определя думи, от
които са образувани думи с представки.
Решава текстови задачи.
Свързва обяснението с примери. Групира Оценка на самостоядумите според последната буква, с която телно изпълнени задачи
се пишат представките. Работи с правописен речник.
Сравнява правописа на думи с различни
представки.

Контекст и
дейности

Чете подборно и със задача:
открива в текста стихове, с които се
описват двете близначки и думи, с които
се сравняват техни качества.
Обобщава своите наблюдения с помощта
на думи от Ключ към текста: външен вид,
постъпки, въз действие върху околните.
Прави изводи защо дори денят завижда
на класа.
Открива в текста как е описано
Чете подборно и със задача: открива
детството.
стихове, които показват какво е детството;
Назовава чувства и настроения на
определя думи и изрази, разкриващи
героя, свързва ги с думите от Ключ към неговата неповторимост и очарование.
текста и ги доказва чрез примери от Назовава чувства, породени от представатекста.
та за детството.
Казва наизуст стихотворението или избрани строфи от него. Обяснява своя избор.
Определя епизодите в текста и ги
Чете подборно и със задача: определя
озаглавява.
епизодите и ги озаглавява; открива
Назовава качества на героите и ги
героите и чете подборно в текста за техни
доказва чрез техни постъпки и думи. думи и постъпки. Свързва ги с илюстрациПрави извод за поуката.
ята. Прави извод за поуката. Преразказва
епизод по избор.

Разбира значението на представките за
образуване на нови думи. Образува нови
думи с различни представки към един и
същи корен и към различни корени.
Разграничава новите думи по значение.
Разграничава представите от думите
без ударение.
Знае как се пишат представките.
Определя правилно представките в
думите и обяснява правописа им.
Пише правилно представките в думите.
Свързва правописа на представките
с правила за правописа на звучни и
беззвучни съгласни в думите.
Открива в текста описание на детайли
от портрета и от външния вид на
героините. Прави изводи за техни
качества.

Компетентности като
очаквани резултати
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2. Сродни думи

3. „Трима дървари“,
Ромска приказка

4. „Обич“, Дора
Габе

66.

67.

1. Правопис на
представки в
думите

64. 10.

65.

7. Съчинявам
писмено по
зададена тема

63.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
62.
6. Съчинявам
писмено по
зададена тема

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица

Епитет

Сродни думи

Съчинение

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Прилага знанията си за тема на текста Свързва картини с изрази за озаглавяване. Оценка на създаден
при съчиняване на текст по зададена Свързва обяснението с примери. Разказва собствен текст
тема. Разбира какво и в каква последо- кратко по картина. Отговаря на въпроси.
вателност трябва да се направи, за да се
напише съчинение по зададена тема.
Прилага последователно с опора
Обяснява как разбира темата. Определя: Оценка на създаден
дейности, чрез които подготвя своя
герои, място на случката. Описва герои
собствен текст
и място на случката. Съчинява случка.
текст. Пише съчинението.
Озаглавява съчинението.
Пише текста.
Знае как се пишат представките.
Допълва подходящи представки в думи. Диктовка
Определя правилно представите в
Обяснява правописа на думи с удвоени
думите и обяснява техния правопис. съгласни.
Пише правилно представките в думите. Редактира правописни грешки. Отговаря
Свързва правописа на представките на тестови въпрос. Пише диктовка.
с правописа на звучни и беззвучни
съгласни в думите.
Знае кои думи са сродни и какви части Свързва обяснението с примери. Определя Отговор на тестови
на речта са.
сродни думи. Попълва таблица със сродни въпроси
Разпознава сродни думи. Обяснява
думи.
защо са сродни. Образува сродни думи. Допълва подходящи сродни думи според
Прави избор за употреба на сродни
конкретен езиков контекст. Решава
думи в съответствие с конкретен
тестови задачи.
езиков контекст.
Определя героите и техните постъпки Определя епизодите. Открива героите и Устно обяснение на
във всеки епизод; назовава качества чете подборно в текста за техни думи и
постъпката на стареца
на героите и ги доказва чрез примери постъпки. Свързва ги с илюстрацията.
от текста.
Прави извод за поуката и обяснява
Свързва поуката на приказката с
постъпката на стареца.
пословица.
Преразказва епизод по избор.
Свързва съдържанието със заглави- Открива в текста как е описана родината: Устно обяснение на
ето; открива описания на родината и елементи на картината и думи и изрази, връзката между заглаупотребени епитети.
чрез които се представят.
вието и съдържанието
Разбира значението на епитета като
Открива епитети и обяснява тяхната
на стихотворението.
изразно средство.
роля. Обяснява защо стихотворението е Изразително четене
Прави изводи за отношението на героя озаглавено „Обич”.
към родината и ги доказва чрез текста.
Компетентности като
очаквани резултати
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7. ИКЧ
Нови
За обичта и
знания
добротата
(„Мили, бате... Писма на един дакел”,
Станка Пенчева,
„Иринчето”)

1. Проверка на
правописа чрез
сродни думи

70.

71. Декември
11.
Нови
знания

6. Съчинявам пис- Упражнемено по зададена ние
тема. Поправка.

Упражнение

Урочна
единица

69.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
68.
5. „Обич“, Дора
Габе
Нови
понятия

Открива в своя текст с помощта на
рецензията от учителя допуснати слабости
по отношение на: подредбата на епизодите, смисъла на изреченията, неуместни
повторения и правописни грешки.
Съкращава съдържанието или го допълва
с пропуснати подробности.
Пише поправения текст.
Открива думи, които показват преживяванията на героя.
Чете по избор най-вълнуващата част от
текста.
Работи в екип – създава с другарите
си проект за медал, с който може да се
награди дакела.

Проект за изготвяне на
медал

Оценка на създаден
собствен текст. Писмен
редактиран текст

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Словесно обрисува образа на родината
Устно словесно
според текста и на илюстрацията.
рисува с опора в текста.
Обяснява отношението на героя към
Казва стихотворението
родината. Открива в текста думи и изрази, наизуст.
които доказват твърденията. Казва
стихотворението наизуст.
Контекст и
дейности

Знае как се проверява правописа чрез Свързва обяснението с примери. Свързва Оценка на писмено
сродни думи.
думи със сродни думи за проверка. Избира самостоятелно изпълнеРазграничава различни начини за
подходяща сродна дума за проверка.
ние на задачи
проверка на правописа: чрез сродни
думи, чрез форми на думите, чрез
правописен речник.
Открива и поправя правописни грешки,
като използва подходящи начини за
проверка.

Определя чувства и настроения на
героите. Чете изразително откъси,
които вълнуват.

Открива думи и изрази, които показват
обичта към родината. Обяснява как си
представя описаното. Открива повторението на първата строфа и прави извод
за неговото значение.
Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Прави поправка на допуснати грешки
в съдържанието на съчинението,
при употребата на думи и изречения.
Открива и поправя правописни грешки.

Компетентности като
очаквани резултати
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5. „Рождествена
нощ“,
Йордан Стубел
„Коледна нощ“,
Мая Дългъчева

6. Преразказвам Нови
устно нехудожест- знания
вен (научнопопулярен) текст

76.

Нови
знания

Сравнение

Нови
знания

Урочна
единица

75.

74. 4. „Първи Нови знания
сняг“,
Ран
Босилек

73. 3. „Са- Нови знания
пунени
мехури“,
Светослав
Минков

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
72.
2. Проверка на
правописа чрез
сродни думи

Преразказ

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Прилага знанията си за проверка на
Пише самостоятелно сродни думи за
Отговор на тестови
правописа чрез сродни думи:
проверка, спазвайки определени стъпки в въпрос
избира подходящ начин за проверка дейността.
на правописа според вида на право- Определя вида на правописната особеност
писните грешки; открива и поправя
и избира начин за проверка.
правописни грешки, като използва
Редактира правописни грешки и прави
различни начини за проверка.
проверка.
Решава тестова задача.
Открива описанието на мястото
Чете подборно и със задача:
Устно тълкуване
на случката и на героите; свързва
открива и чете думи на героите, описа ние на постъпките на геропредставата за всеки герои с описание- на момиченцето; свързва
ите, като се използват
то на неговия цвят. Разпознава думи прочетеното с елементи от илюстрацията. думите от Ключ към
на героите и прави изводи за техни
Свързва думите от Ключ към текста с
текста
качества. Разбира сравнението като
качества на героите.
изразно средство.
Открива в текста сравнението и обяснява
Обяснява неговото значение за
употребата му.
описанието на героите.
Разбира връзката между гатанката
Чете подборно и със задача:
Четене по роли.
и заглавието на текста. Определя
определя място на случката. Открива
Устно тълкуване на
епизодите и подрежда техните
героите и техни реплики в диалога. Чете взаимоотношенията
заглавия според последователността по роли.
между героите
им. Определя героите. Открива в текста Определя епизодите и ги озаглавява.
техни думи и постъпки. Обяснява
Отговаря на въпроси за взаимоотношенивзаимоотношенията между героите. ята между героите и с баба Цоцолана.
Открива описанията на коледната нощ Чете последователно двете стихотворения. Отговор на тестови
в двете стихотворения и ги сравнява. Открива общото между тях. Открива
въпрос
Открива прилики и разлики. Назовава последователно в двете стихотворения
чувства и настроения.
стихове, с които се описва коледната нощ.
Определя по какво стихотворенията се
различават. Отговаря на тестови въпрос.
Разбира какво е характерно за
Свързва обяснението с примери. Отговаря Оценка на създаден
преразказа на нехудожествен
на въпроси върху текста. Пише план на
собствен текст
(научнопопулярен) текст. Овладява
текста.
последователността на дейности, чрез
които се подготвя устен преразказ на
такъв текст.
Компетентности като
очаквани резултати
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4. „Иде Новата
Нови
година“, Ангелина знания
Жекова
„Нова година“,
Александър Геров

81.

80.

2. Строеж на
думите. Правопис.
3. „Рождествена
нощ“,
Йордан Стубел
„Коледна нощ“,
Мая Дългъчева

79.

Упражнение
Упражнение

1. Сродни думи в Упражнеизречения и в текст ние

78.

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
77.
7. Преразказвам Упражнеустно нехудожест- ние
вен (научнопопулярен) текст
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Свързва думи от текста с тяхното значение. Отговаря на въпроси върху текста с
помощта на сетивна и на словесна опора.
Допълва подходящи думи в текста.
Преразказва устно.
Определя сродни думи сред думи с
еднакви представки.
Открива изречения с употребени сродни
думи.
Допълва подходящи сродни думи в
изречения.
Образува сродни думи и ги допълва в
изречения.
Пише текст по картина и въпроси.
Знам и мога № 2
Самостоятелно изпълнява
задачите.
Описва със словесна и сетивна опора Определя настроението на децата и
как си представя коледната нощ, описа- доказва твърденията си с текста.
на в едното и в другото стихотворение. Открива епитет
Отговаря писмено на въпрос. Изразява в описанието на песента. Назовава каква
емоционално-оценъчно отношение. е коледната нощ. Разкрива какви мечти
поражда празничната нощ. Писмено
отговаря на въпрос.
Устно рисува картина по текста.
Може да сравни детайли в описанията Чете подборно и със задача първото
на новата година в двете стихотворе- стихотворение. Открива елементи от
ния. Назовава настроения и чувства, описанието на картината и ги сравнява с
свързва ги с думите от Ключ към
илюстрацията.
текста.
Свързва думите от Ключ към текста със
Доказва своите изводи чрез текста.
стихове от текста, които ги доказват.
Изразява емоционално-оценъчно
Чете самостоятелно второто стихотвореотношение.
ние и определя кое в описанието на новата
година е различно.

Изпълнява последователно репродуктивни и творчески задачи за подготовка на устен преразказ на нехудожествен (научнопопулярен) текст.
Устно преразказва текста.
Разграничава сродни думи от думи с
еднакви представки.
Открива сродни думи в изречения и в
текст. Образува и преобразува сродни
думи и ги свързва с конкретен езиков
контекст.
Пише правилно сродни думи.

Компетентности като
очаквани резултати

Подборно четене на
текст по детайли.
Съпоставя два художествени текста.

Писмен отговор на
въпрос.
Детска рисунка:
подреждане на детайли
от описанието на
картината в текста

Проверка от учителя

Писмен текст

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Устен преразказ
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86.

85. 13.

84.

83.

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Открива елементи от описанието на
Устно словесно
зимната карти на, които пораждат
рисуване по сетивна и
зрителни и слухови представи. Свързва ги словесна опора
с илюстрацията.
Свързва ключовите думи с изрази от
текста, които ги доказват.
Разбира какво е художествено описание и
доказва, че текстът е такъв.
Словесно рисува зимната картина.
Може устно да преразкаже нехудожест- Отговаря на тестови въпроси. Подрежда Оценка на създаден
6. Преразказвам Упражнеустно нехудожест- ние
вен (научно популярен) текст.
последователно частите на текста.
собствен текст
вен (научнопопуРазказва устно част от текста по избор.
лярен) текст
Допълва в готов преразказ пропуснати
думи. Поправя грешки. Преразказва устно.
7. ИКЧ
Нови
Може да изпълнява творчески задачи Участва в обсъждането на въпросите:
Оценяване на записаниДраматизирам текст знания
за създаване на конкретен продукт,
герои, думи на героите, действия според те варианти и опреде(„Приказки по
свързан с драматизиране на произве- епизодите, обстановка. По образец
ляне на най-сполучлителефона“, Джани
дението. Работи в екип.
записва драматизирания вариант на
вите според конкретни
Родари, „Слънцето и
приказката.
изисквания, обсъдени с
облака“)
учениците
1. Лично местои- Нови
Лично
Определя личното местоимение като Свързва обяснението с примери.
Изследователска задача
мение
знания местоимение част на речта, която замества имена на Определя лични местоимения в текст.
лица и предмети.
Допълва подходящи лични местоимения в
Разпознава личните местоимения и ги различни по вид текстове.
свързва правилно с имената на лица и
предмети.
2. Лично местои- УпражнеРазпознава лични местоимения.
Определя лични местоимения в текст.
Редактиране
мение
ние
Прави избор на подходящо лично
Допълва подходящи лични местоимения
местоимение според конкретен езиков в текст.
контекст.
Замества съществителни имена с подходящи местоимения.
Редактира допуснати грешки.

№ Учебна
Тема на
Урочна
Нови
Компетентности като
по седмица
урочната
единица понятия
очаквани резултати
ред по ред
единица
82.
5. „Зимна вечер“, Нови
Художествено Открива в текста думи и изрази за
Петко Ю. Тодоров знания описание
описание на зрителни и слухови представи; назовава настроението, което
поражда описаната картина. Разбира
кое описание е художествено.
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5. „Бяла приказка“, Нови
Валери Петров
знания

6. Отговарям
Нови
писмено на въпрос знания
към нехудожествен (научнопопулярен) текст

7. Отговарям
Упражнеписмено на въпрос ние
към нехудожествен (научнопопулярен) текст

89.

90.

91.

Упражнение

4. „Две сестри“,
Георги Райчев

Нови
знания

Урочна
единица

88.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
87.
3. „Две сестри“,
Георги Райчев
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Попълване на таблица
за сравняване на
художествено описание
и художествено
повествование.

Чете подборно и със задача: открива
описанието на картината и на героите;
сравнява детайли с илюстрацията.
Обяснява какво показват тези описания
за мястото и времето на случката и за
героите.
Открива в диалога думи на отделен герой.
Сравнява художествено описание и
художествено повествование.
Определя преживявания и качества
Открива по въпроси части от текста.
Отговор на тестови
на героите и ги доказва с техни думи. Проучва какви промени настъпват в
въпрос.
Прави изводи за поуката на приказката. образа на старата година.
Устен разказ
Изразява емоционално-оценъчно
Открива думи, които назовават качества
отношение.
на героите. Отговаря на тестови въпрос и
тълкува поуката. Разказва за новогодишен
обичай.
Определя героите; открива описание Открива героите. Чете подборно части от Устен разказ по лично
на външен вид на героя. Прави изводи текста, показващи техни постъпки. Прави преживяване
за взаимоотношенията между героите изводи за отношението на героя. Тълкува
и за приятелството. Изразява емоцио- песента на котето и споделя свое мнение.
нално-оценъчно отношение.
Разказва интересна лично преживяна случка.
Формиране на първоначални знания Попълва таблица за определяне на вида
за отговор на литературен въпрос и
на текста, на неговата тема и на ключови
за дейностите, чрез които се подготвя думи в него. Свързва обяснението с
неговото създаване.
примери. Отговаря писмено или устно на
Прилага знанията си, като отговаря
въпрос към текста.
писмено на въпрос, извличайки
информация от нехудожествен
(научнопопулярен) текст.
Прилага знанията си за ключови думи Определя ключови думи в текста.
Писмен отговор на
като опора за извличане на информа- Обяснява как разбира зададения въпрос въпрос към научнопоция от нехудожествен (научнопопуля- към текста. Открива и записва информа- пулярен текст
рен) текст по зададен въпрос.
ция от текста.
Изпълнява репродуктивни и творчески Обяснява и записва свое лично мнение.
задачи за подготовка на отговора.
Избира подходящи изречения за отговор
Пише отговора.
на въпроса. Пише отговора.

Определя описанието на природата и
на старата година; открива епизодите
и постъпки на героите във всеки от тях.
Прави изводи за вида на текста и го
сравнява с художествено описание.

Компетентности като
очаквани резултати
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96.

95.

3. „Болен здрав
носи“,
Българска народна
приказка
„Вълкът и лисицата“,
Италианска народна
приказка
4. „Болен здрав
носи“,
Българска народна
приказка
„Вълкът и лисицата“,
Италианска народна
приказка
5. „Двамата
съседи“,
Еврейска приказка

94.

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

2. Правопис на лич- Нови
ното местоимение знания
в учтива форма

Учебна
Тема на
Урочна
седмица
урочната
единица
по ред
единица
14.
1. Лице и число на Нови
личното местои- знания
мение

93.

№
по
ред
92.
Нови
понятия
Свързва обяснението с примери.
Определя лице и число на лични местоимения. Свързва примери с определено
число и лице.
Допълва в текст лични местоимения по посочено лице и число. Решава тестови задачи.

Знае формите на личното местоимение
за лице и число.
Разпознава лични местоимения в
изречения и в текст.
Допълва и замества подходящи
лични местоимения в съответствие с
конкретен езиков контекст.
Знае коя форма на личното местоимение се използва при учтиво общуване.
Разграничава употребата на 2 л. мн.ч.
като учтива форма. Пише правилно
формата за 2 л. мн.ч. при употреба в
конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация.
Поправя правописни грешки при
употребата на учтивата форма.
Определя героите, назовава техни
качества и ги доказва чрез текстовете.
Разказва продължение на българската
приказка по серия от картини.

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Отговор на тестов
въпрос

Чете българската приказка. Разглежда
илюстрациите и разказва продължението.
Определя героите и техни постъпки.
Чете италианската приказка – определя
героите и техни постъпки.
Сравнява двете приказки по опорни думи
от Ключ към текста.
Сравнява приказки на различни
Попълва таблица за сравнение на двете
народи.
приказки.
Открива прилики и разлики за:
Назовава качества на героите, като
заглавията, героите и техните постъп- посочва техни постъпки. Тълкува взаимоки, мястото на случката, времето на
отношенията между героите.
случката и поуките.
Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Определя епизодите. Прави изводи
Определя епизодите и ги озаглавява.
за постъпките на героите. Разбира
Открива героите и техни постъпки.
техните взаимоотношения. Свързва Тълкува взаимоотношенията между тях.
думите от Ключ към текста с примери Свързва думите от Ключ към текста с
от текста. Преразказва устно епизод от постъпки на героите. Обяснява поуката.
приказката.

Избор на епизод за
доказване на качество
на героя и устен
преразказ

Попълване на таблица
за прилики и разлики
между двете приказки

Устен разказ по серия от
картини.

Отговор на тестови
Свързва обяснението с примери.
въпрос
Допълва подходяща форма на лично
местоимение във 2 л. мн.ч. в съответствие
с конкретен езиков контекст и конкретна
комуникативна ситуация.
Решава тестови задачи.

Контекст и
дейности

Компетентности като
очаквани резултати
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3. „Лисица и
дървар“,
Езоп

101.

Нови
знания

2. Лице на глагола Нови
знания

Нови
знания

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Писмен редактиран
текст

Самостоятелен избор
на думи за назоваване
качества на герои

Оценка на устен отговор

Отговор на тестови
въпрос

Записва въпроси за анкета за героите от Устен отговор на въпрос
двата текста. Обсъжда със съучениците си
въпросите, подбират ги и ги подреждат.
Записват се създадените анкети.
Отговаря се на най-интересните въпроси.

Може да открива повторения в текст. Свързва обяснението с примери.
Разграничава правилно и неправилно Определя правилна и неправилна
по отношение на връзката между
употреба на местоимения. Открива в текст
личните местоимения и глаголите.
повторения и ги редактира.
Прилага начин за редактиране на
Редактира грешки, свързани с употреба на
повторения в текст чрез заместване с лице и число и със смислова неточност.
лично местоимение.
Решава тестови задачи.
Редактира правилно повторения.
Знае как се определя лицето на глагола. Свързва обяснението с примери.
Променя формата на глаголите за
Определя лице на глаголи. Свързва
различни лица при тяхната употреба. глаголи с подходящо лично местоимение.
Редактира грешки при употребата на
глаголи в конкретно лице.
Открива героите и определя в текста Чете подборно и със задача:
техни постъпки. Назовава качества на открива героите и техни думи и постъпки;
героите и ги доказва чрез текста.
сравнява с илюстрацията.
Прави избор на думи за назоваване
качества на героите. Доказва с текста
твърденията си.
Открива в текста поуката.

Контекст и
дейности

Нови
знания

Компетентности като
очаквани резултати
Може да открие и поправи: съдържателни пропуски, грешки в смисъла и
подредбата на изреченията, правописни грешки в писмен отговор на въпрос
към нехудожествен (научнопопулярен)
текст.
Може самостоятелно да избере текст за
прочит. Разбира образно-емоционалното съдържание на текста. Работи в
екип. Прави предложения за въпроси,
които могат да се включат в анкета за
всеки герой.

Нови
понятия

Упражнение

Урочна
единица

100.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
97.
6. Отговарям
писмено на
въпрос към
нехудожествен
(научнопопулярен)
текст. Поправка
98.
7. ИКЧ
Чудесата в живота
(„Училище за вълшебства”, Михаил
Енде; „Морската
царкиня и нейният
дядо”, Гео Милев)
99. Януари 1. Употреба на
15.
личното местоимение в изречението
и в текста.
Редактиране на
повторения.
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6. Пиша подробен Нови
писмен преразказ знания
на текст

7. Пиша подробен Упражнеписмен преразказ ние
на текст

105.

5. Текуща диагнос Упражнетика № 1
ние

Упражнение

Урочна
единица

104.

103.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
102
4. „Лисица и
дървар“,
Езоп

Преразказ

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Отговор на тестови
въпрос.
Устен преразказ
на баснята

Подрежда действия на героите според
последователността в текста.
Обяснява защо текстът е басня.
Тълкува поведението на героите, като
използва думите от Ключ към текста.
Отговаря на тестови въпрос. Преразказва
устно баснята.
Изпълнява самостоятелно задачите.
Проверка от учителя

Контекст и
дейности

Диагностика „Знам и мога“
Показва умения за четене с разбиране:
Открива детайли в съдържанието на
стихотворението.
Определя настроението на героя.
Доказва чрез текста свои изводи и
твърдения.
Открива думи и изрази с образно-емоционално значение.
Определя смислови части в стихотворението.
Определя вида на текста.
Разбира основни изисквания, които от- Свързва обяснението с примери. Определя Оценка на създаден
личават писмения подробен преразказ. героите в текста. Открива преразказани собствен текст
Владее и прилага начините, чрез които изречения.
се подготвя неговото създаване.
Допълва пропуснати подробности в
Изпълнява конкретни образователни преразказ.
дейности за подготовка на писмен
подробен преразказ.
Прилага знанията си за епизод и за
Свързва илюстрации с епизодите и техните Писмен преразказ
ключови думи: определя ключови думи заглавия.
в текста.
Групира думи в съответствие с конкретни
Разграничава ключови думи и
съдържателни елементи. Подрежда
подробности в съдържанието на текста. епизоди според последователността
Прилага знанията си за подреждане
им в текста. Устно преразказва. Пише
на изречения и части на текста. Пише преразказ.
подробен преразказ.

Определя последователността в
постъпките на героите. Като ползва
думи от Ключ към текста, тълкува
постъпките на героите. Осмисля
техните взаимоотношения.
Тълкува поуката.

Компетентности като
очаквани резултати
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Учебна
Тема на
Урочна
седмица
урочната
единица
по ред
единица
16.
1. Число на глагола Нови
знания

2. Лице и число на Упражнеглагола
ние

3. „Страшилище за Нови
снежните човеци“, знания
Йордан Радичков

4. „Страшилище за Упражнеснежните човеци“, ние
Йордан Радичков

№
по
ред
106.

107.

108.

109.

Сравнение

Нови
понятия

Определя епизодите и ги свързва
с илюстрацията и със заглавието.
Сравнява постъпки на героите и
назовава техни качества. Изразява
емоционално-оценъчно отношение.

Чете разказ с разбиране и с подходяща
интонация. Определя героите. Работи
в екип. Открива и обяснява описанието
на мястото, на случката и на външния
вид на героите. Открива сравнението и
обяснява значението му като изразно
средство.

Групира личните местоимения по лице
и число. Определя правилно числото на
глаголите. Употребява правилно форми
на глаголите за число в съответствие
с конкретен езиков контекст. Пише
правилно глаголите в 1 л. ед.ч. и 3 л.
мн.ч.
Определя правилно лицето и числото
на глаголите. Прави подходящ избор
на форма за лице и число на глаголите
в съответствие с конкретен езиков
контекст. Редактира грешки при
употреба на форми за лице и число на
глаголите.

Компетентности като
очаквани резултати

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Свързва обяснението с примери. Определя Оценка чрез беседа
число на глаголи.
Образува глаголи и определя тяхното
число.
Открива неправилно записани глаголи в 1 л.
ед.ч. и в 3 л. мн.ч. Избира подходящ по лице
и число глагол за конкретен езиков контекст.
Определя лице и число на глаголите.
Писмен текст
Свързва лице на глаголи с подходящо
лично местоимение.
Допълва изречения с подходящ глагол за
професия.
Групира глаголи според допуснати грешки.
Определя лице и число на глаголите в
собствен текст.
Пише текст по картини.
Свързва непознатите думи с употребата Работа в екип.
им в текста.
Оценка от учителя
Открива героите. Работи в екип: открива
описание на мястото на случката, описание
на героите и назовава техни качества.
Свързва описанията с илюстрацията с
думи от Ключ към текста.
Открива сравнението в описанието на
Джифф и обяснява ролята му. Доказва
твърденията си.
Определя епизодите и ги свързва с
Устен отговор за
илюстрации и със заглавието.
изразяване на лично
Тълкува взаимоотношенията между
мнение.
героите. Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Контекст и
дейности
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114.

113. 17.

112.

111.

Урочна
единица

Нови
понятия

Компетентности като
очаквани резултати

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Нови
Определя описанието на картини с
Изброява картините в текста. Определя Определяне на части
знания
помощта на сетивна опора; открива
думи и изрази, които представят техни
от стихотворението по
детайли от описанието и думи и изрази, особености. Открива в текста употребени сетивна опора.
които ги назовават. Открива епитети и епитети и повторения и обяснява тяхната Устно обяснение на
повторения и обяснява тяхното значе- роля в описанието на картините.
ролята на повторенията.
ние като изразно средство. Назовава Тълкува чувства и настроения, като ползва
чувства и настроения.
думи от Ключ към текста и доказателства
от текста.
Може да поправя в собствен подробен Преразказва устно своя писмен преразказ. Писмен редактиран
6. Пиша подробен Упражнеписмен преразказ ние
писмен преразказ: пропуски в съдър- Допълва в преразказа си пропуснати под- текст
на текст. Поправка
жанието, неправилна употреба на
робности. Редактира неточно употребени
думи и изречения. Определя и поправя изречения. Поправя правописни грешки.
правописни грешки в собствен текст. Пише поправения преразказ.
7. ИКЧ
Нови
Разбира образно-емоционалното
Преразказва по илюстрации от комикса. Чете Четене по роли или
Избирам роля
знания
съдържание на комикса.
реплики на героите и обяснява как могат да драматизация
(„Снежното
Прави избор на роля и го обосновава. се произнасят, с какви жестове могат да се
момиче“,
Изпълнява избрана роля.
съпроводят. Колективно се съчиняват и се
Светослав Минков)
записват реплики на герои от комикса.
Изпълнява избрана роля.
1. Употреба
Нови
Определя какво назовават глаголите Свързва обяснението с примери.
Писмен текст
на глаголи в
знания
при употреба в текст. Определя
Подрежда глаголите според
художествено
последователността на действията на последователността на действията в
повествование
героите, изразени с глаголи.
текста. Заменя глаголи с подходящи
Допълва безглаголни изречения с под- синоними.
ходящи глаголи. Употребява правилно Допълва подходящи глаголи в текст.
глаголи в собствен текст.
Пише текст по серия от картини.
2. Спомагателен Нови
Спомагателен Усвоява знания за спомагателния
Свързва обяснението с примери.
Оценка на писмен
глагол съм
знания глагол съм
глагол съм. Познава и разграничава
Определя спомагателния глагол съм в
отговор по задачи
формите на спомагателния глагол съм изреченията.
във всички лица и числа. Открива в
Допълва с подходящата форма на споизречения и в текст форми на спомага- магателния глагол съм според конкретен
телния глагол съм.
езиков контекст.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
110.
5. „Зимен сън“,
Асен
Разцветников
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6. Пиша подробен Нови
писмен преразказ знания
на приказка

7. Пиша подробен Упражнеписмен преразказ ние
на приказка

118.

119.

Нови
знания

5. „Малък Сечко
февруари“, Гео
Милев
„Зима“, Георги
Авгарски

117.

Овладява допълнителни изисквания за
писмен подробен преразказ на приказка.
Определя ключови думи в текста като
опора за възпроизвеждане на неговото
съдържание.
Прилага овладени начини за подготовка на подробен писмен преразказ на
приказка. Устно преразказва текста.
Пише подробен преразказ.

Определя героите в двете стихотворения. Сравнява описанието на зимните
картини.
Прави изводи за прилики и разлики.
Назовава чувства и настроения.

Разбира последователността в
действията на героите. Назовава техни
качества и настроения. Изразява
емоционално-оценъчно отношение.

4. „Бялото
гълъбче“,
Марко Ганчев

Упражнение

Компетентности като
очаквани резултати
Определя героите и техните взаимоотношения.
Открива разлика в поведението на
героите и доказва своите твърдения с
текста.

Нови
понятия

Нови
знания

Урочна
единица

116.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
115.
3. „Бялото
гълъбче“,
Марко Ганчев

Подрежда епизоди в логическа последователност с помощта на сетивна опора.
Определя за кой герой се отнасят думи
от текста. Обяснява как е преразказана
речта на героите. Преразказва текста по
епизоди. Пише преразказа.

Открива героите и описанието на техни
постъпки. Свързва ги с илюстрацията.
Свързва думи от Ключ към текста с
описанието на гълъбчето и на другите
гълъби. Тълкува взаимоотношенията
между героите и промените,
които настъпват.
Свързва описание на картини с илюстрации и ги подрежда според последователността в текста. Назовава качества
на героите и доказва твърденията си с
текста. Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Чете стихотворението на Гео Милев. Открива описанието на картината и свързва
нейни елементи с илюстрацията.
Чете второто стихотворение. Подборно
чете описанието на картината.
Сравнява описанията: герои, общо съдържание, разлика в описаните картини, като
ползва текста и илюстрациите.
Определя герои и епизоди в текста.
Свързва обяснението с примери. Отговоря
на въпроси към текста. Определя ключови
думи.

Контекст и
дейности

Писмен преразказ

Оценка на създаден
собствен текст

Устно сравняване на
описаните картини

Отговор на въпрос за
изразяване на лично
мнение

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Устен отговор на
въпроси към текста
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Упражнение

Урочна
единица

3. „Малък Сечко
февруари“, Гео
Милев
Зима“, Георги
Авгарски

4. „Балончето,
което изплаши
облаците“, Радой
Киров

123.
Нови
знания

Упражнение

2. Съществително и Нови
прилагателно име знания
в текста

Учебна
Тема на
седмица
урочната
по ред
единица
Февруари 1. Спомагателен
18.
глагол съм

122.

121.

№
по
ред
120.
Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Оценка на писмен
отговор на задачи

Свързва обяснението с примери.
Евристичен метод
Открива словосъчетания от съществителни и прилагателни имена. Допълва
подходящи съществителни и прилагателни имена в текст.
Избира подходящи словосъчетания за
художествен текст.
Определя епитети.

Допълва подходяща форма на спомагателния глагол в изречения от текст.
Отговаря на въпроси с употреба на
спомагателния глагол.
Задава въпроси с употреба на спомагателния глагол.

Контекст и
дейности

Продължава съпоставя нето на картините Отговор на тестови
и героите: открива глаголите в текста на въпроси.
Гео Милев и обяснява тяхната роля.
Изразително четене
Избира верни отговори и ги обяснява.
Обяснява разликата в думите на героя
към Малък Сечко.
Чете изразително стихотворение по избор.
Чете текст с разбиране и с подходяща
Проследява в текста пътя на балончето. Устно обяснение на
интонация. Разбира последователността в Открива описанието на облаците.
настроението на героите
описанието на пътя на балончето. Откри- Устно обяснява отношението им един към с помощта на словесна и
ва описанието на героите. Прави изводи друг. Доказва твърденията си с текста.
сетивна опора.
за техни качества и чувства. Изразява
Четат текста по роли.
Писмен отговор на
емоционално-оценъчно отношение.
въпрос

Разграничава форми на спомагателния
глагол от местоимението си. Допълва
подходящ спомагателен глагол в съответствие с конкретен езиков контекст.
Употребява правилно в изречения и в
текст форми на спомагателния глагол.
Редактира неточна употреба.
Разграничава съществително и
прилагателно име.
Може да съгласува правилно двете
части на речта.
Разбира как и защо се употребяват
съществителните и прилагателните
имена в художествен текст. Допълва
подходящи съществителни и прилагателни имена в съответствие с
конкретен езиков контекст и конкретна
комуникативна ситуация.
Определя елементи от описанието на
картините и ги открива в текста.
Открива глаголи и определя значението им за описание на зрителни и
слухови представи. Изразява емоционално-оценъчно отношение.

Компетентности като
очаквани резултати

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 15 седмици X 7 часа седмично = 105 часа

43

127. 19.

126.

125.

7. ИКЧ
Зима – самостоятелен избор на
стихотворения по
тема
1. Степенуване
на прилагателни
имена
Нови
знания

Нови
знания

6. Пиша подробен Упражнеписмен преразказ ние
на приказка.
Поправка

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
124.
5. Текуща диагнос
тика № 2
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Чете текста на приказката и го сравнява
със своя преразказ. Обяснява
какво е пропуснато да се преразкаже.
Записва изречения за допълване. Открива
и поправя грешки при записване на
изреченията в края. Поправя правописни
грешки.
Пише поправения преразказ.
Може да избере
Самостоятелно избира стихотворения.
стихотворения по дадена тема.
Изразително чете.
Разбира образно-емоционалното
Рисува илюстрация и подборно чете от
съдържание на произведението. Може стихотворението стихове към нея.
да го чете изразително.
Знае кои прилагателни имена са
Свързва обяснението с примери.
степенувани и как се степенуват.
Открива степенувани прилагателни
Разпознава форми на степенувани при- имена.
лагателни имена. Прави целесъобразен Записва форми за степенуване на приизбор на степенувани прилагателни
лагателни имена. Допълва в изречения
имена за допълване в изречения и
степенувани прилагателни имена.
в текст в съответствие с конкретен
езиков контекст.
Употребява правилно степенувани
форми на прилагателните имена.

Самостоятелно изпълнява задачите.
Показва умения за четене с разбиране:
Определя героите в повествователен
текст и техни нравствени качества.
Доказва чрез текст свои изводи и
твърдения.
Открива думи и изрази (епитети и
сравнения) с образно-емоционално
значение.
Тълкува взаимоотношенията между
героите.
Определя вида на текста.
Може да открива и поправя в собствен
подробен писмен преразказ на
приказка: пропуски в съдържанието,
неправилна употреба на думи и изречения. Определя и поправя правописни
грешки в собствен текст.

Компетентности като
очаквани резултати

Писмено съставяне на
изречения

Избира самостоятелно
литературен текст.
Подборно четене

Писмен редактиран
текст

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Проверка от учителя
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5 „Доброта и ум“,
Древна китайска
история

6. Пиша подробен Нови
преразказ на басня знания

131.

132.

Нови
знания

4. „Най-светлият
син“,
Ангелина Жекова
Нови
знания

3. „България“,
Нови
Михаил Лъкатник знания

Нови
знания

Урочна
единица

130.

129.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
128.
2. Правопис на
по- и най- при
степенуване на
прилагателни
имена
Нови
понятия

Прилага последователността на стъпки
за подготовка на подробен преразказ
на басня. Разбира по какво подробният
преразказ на басня прилича и по какво
се отличава от преразказа на приказка.
Подрежда изречения и части от текста
според последователността им.

Открива думи и изрази, показващи
пътя на Левски; свързва думи от Ключ
към текста с качества на героя; определя епитети, които назовават тези
качества. Прави изводи за отношението към Левски и към неговото дело.
Изяснява ролята на повторението.
Определя героите.
Назовава техни качества и доказва
твърденията си с текста.

Открива описанията. Определя отличителни особености на всеки образ.
Разбира и обяснява какво е родина
според стихотворението.

Знае как се пишат степенувани
прилагателни имена.
Пише правилно степенувани прилагателни имена.
Открива и редактира грешки.

Компетентности като
очаквани резултати

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

Подборно четене на
описания на картини,
които представят
образа на родината.
Устно тълкуване на
настроението с помощта
на думите от Ключ към
текста
Проследява пътя на Левски, като свързва Устен отговор за сравпримери от текста с картини.
няване на заглавието с
Устно обяснява отношението на Левски качества на Левски.
към родината и свободата.
Изразително четене
Сравнява заглавието с последния стих и
обяснява защо Апостола е наречен така.
Чете текста изразително.
Определя епизодите и ги озаглавява.
Самостоятелно опредеОткрива постъпки и думи на героите във ляне и озаглавяване на
всеки епизод.
епизодите
Свързва думи от Ключ към текста с примери от приказката. Обяснява поуките.
Определя темата и героите в баснята.
Оценка на създаден
Свързва обяснението с примери.
собствен текст
Проследява последователността в
случката и записва изреченията.

Свързва обяснението с примери.
Добавя и записва подходящи частици за
степенуване на прилагателни имена в
изречение.
Степенува прилагателни имена и ги
допълва в изречения според конкретен
смислов контекст.
Редактира правописни грешки при
записване на частиците за
степенуване.
Открива описанието на картини, които
представят образа на родината. Свързва
елементи от тях с илюстрацията. Тълкува
настроението и описанията с помощта на
думи от Ключ към текста и с примери от
текста.

Контекст и
дейности
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3. „Доброта и ум“, УпражнеДревна китайска ние
история

4. „Приказка за
сладката каша“,
Братя Грим

136.

137.

Нови
знания

Упражнение

2. Прилагателно
име

135.

Нови
знания

1. Правопис на
прилагателни
имена с двойно
-нн-

Упражнение

Урочна
единица

134. 20.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
133.
7. Пиша подробен
преразказ на басня
Нови
понятия

Контекст и
дейности

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

Отговаря на въпроси към текста. Прави
избор на думи, подходящи за преразказа.
Определя къде в преразказа има пропуски
и ги редактира.
Устно преразказва.
Пише преразказа.
Знае правилата за писане на прилаСвързва обяснението с примери. Образува Оценка на текстови
гателни имена с двойно -нн-. Разгра- словосъчетания от прилагателни и съзадачи
ничава правописа на прилагателни
ществителни имена.
имена с двойно -нн- и с едно -н-. Пише Образува форми на прилагателни имена
правилно прилагателни имена с двойно за род и число.
-нн-. Образува прилагателни имена и Образува прилагателни имена от
ги записва правилно.
съществителни. Съгласува прилагателни и
Редактира правописни грешки.
съществителни имена в изречение.
Редактира правописни грешки.
Разпознава форми за степенувани и
Попълва таблица със степенувани
Редактиране
нестепенувани прилагателни имена и прилагателни имена.
ги пише правилно.
Пише прилагателни имена с правописни
Прилага изучени правописни правила особености.
при писане на прилагателни имена.
Групира прилагателни имена според
Съгласува правилно съществителни и правописни особености.
прилагателни имена. Прави целесъоб Допълва подходящи прилагателни имена
разен избор на прилагателни имена
в изречения.
в съответствие с конкретен езиков
Образува сродни думи от прилагателни
контекст.
имена.
Редактира правописни грешки.
Редактира правописни грешки.
Свързва поведението на героите с
Назовава качества на героите и ги доказва Отговор на тестови
думите от Ключ към текста. Прави
с примери от текста. Избира верен отговор въпрос и устно обясняизводи за поуката.
на въпрос и обснява своя избор. Обяснява ване на избора.
Изразява емоционално-оценъчно
защо приказката има такова заглавие.
Четене по роли
отношение.
Чете изразително по роли.
Определя героите. Открива описание Определя героите. Открива описание
Тълкуване на началото
на герои в началото на текста. Открива на герои в началото на текста. Открива
на приказката по въпрос
епизод и неговата връзка с илюстра- в текста момента, които е илюстриран.
цията.
Определя в какво се изразява вълшебПрави изводи за вълшебството в текста. ството.

Прилага последователно
конкретни дейности за подготовка на
писмен подробен преразказ на басня.
Пише преразказа.

Компетентности като
очаквани резултати
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142.

141. 21.

2. Части на речта.
Правопис

7. ИКЧ
Кой в беда помага?
(„Антон и Точица“,
Ерих Кестнер,
„Господин Бремзер
разбира как стои
работата“)
1. Употреба на
прилагателни
имена в художествено описание

140.

Упражнение

Нови
знания

Нови
знания

6. Пиша подробен Упражнепреразказ на басня. ние
Поправка

Упражнение

Урочна
единица

139.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
138.
5. „Приказка за
сладката каша“,
Братя Грим
Нови
понятия

Прави подходящ избор на прилагаСвързва обяснението с примери.
Писмен текст
телни имена според конкретен езиков Разграничава употреба на прилагателни
контекст и комуникативна ситуация. имена в изречения за художествен и
нехудожествен текст.
Сравнява текстове с употребени прилагателни и без прилагателни.
Съставя словосъчетания от прилагателни
и съществителни имена по картини.
Пише описание.
Диагностика. Вече знам и мога № 3
Самостоятелно изпълнява
Проверка от учителя
задачите.

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Определя в текста пътя на кашата с
Открива описанието на момиченцето.
Отговор на въпроси за
помощта на сетивна опора.
Преразказва част от текста по илюстрацията. изразяване на лично
Определя епизодите и преразказва
Проследява в текста пътя на сладката каша. мнение
устно епизод. Свързва представата за Назовава чувства на майката.
вълшебство с творческа дейност.
Изразява емоционално-оценъчно отношение.
Може да открива и поправя в собствен Чете текста на баснята и го сравнява със Писмен редактиран
подробен писмен преразказ на басня: своя преразказ. Открива пропуснати
текст
пропуски в съдържанието, неправилна подробности.
употреба на думи и изречения. Опре- Пише изречения за допълване на
деля и поправя правописни грешки в съдържанието на преразказа.
Определя правилно ли са преразказани
собствен текст.
думите на героите.
Поправя неточно употребени изречения и
редактира правописни грешки.
Открива в книга откъса, включен в
Предварителен прочит на книгата.
Обосновава избора на
читанката. Обяснява защо той е избран. Подбор на интересна случка с героите.
откъс от книга.
Чете по роли текста. Чете откъси от дру- Преразказване на случката.
ги части на книгата, които вълнуват и Четене на текста в читанката по роли.
разказват интересни случки за героите.
Компетентности като
очаквани резултати
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5. „Българин“,
Борислав Ценов

6. Пиша съчинение Нови
с познат литерату- знания
рен герой

7. Пиша съчинение Упражнес познат литерату- ние
рен герой

146.

147.

Нови
знания

4. „Знаме“, Георги Нови
Струмски
знания
„Самарското
знаме“,
Дора Габе

145.

144.

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
143.
3. „Мартеничка“, Нови
Елисавета Багряна знания
„Мартино хорце“,
Веса Паспалеева
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Открива в двете стихотворения за
Отгатва гатанка.
Устни отговори за
какво се говори, по какво си приличат и Чете стихотворението на Елисавета Багряна. сравняване на двете
по какво се различават.
Чете подборно думи и изрази: за
стихотворения по
Открива описанието на мартеницата. героите, за описанието на мартеницата, за въпроси
Прави изводи за празничното настрое- пожеланията.
ние и за празничните пожелания.
Открива епитети, които описват момичето, и обяснява тяхната роля.
Чете второто стихотворение. Сравнява
двете стихотворения по въпроси.
Участва в екип за изпълнение на творчес
ка дейност извън урока.
Открива описанието на българското
Открива описанието на българското зна- Детска рисунка:
знаме. Свързва неговите цветове с де- ме. Свързва го с илюстрацията. Определя българското знаме
тайли от описаните картини. Сравнява с какви чувства се говори за българското
началото и края на стихотворението. знаме и доказва твърденията си с текста.
Прави изводи какви чувства се изразя- Открива думите на героя, които се
ват. Открива за кое знаме се говори в отнасят за Самарското знаме. Свързва ги
повествователния текст.
с илюстрацията. Тълкува отношението на
героя към знамето.
Свързва думите от Ключ към текста с Открива героите. Чете подборно какво
Писмен отговор на
образа на българина. Прави изводи за сътворяват те и свързва текста с подхо- въпрос за качествата на
качествата на българи на, с които той дяща карти на от илюстрациите. Свързва българина, показани в
може да се гордее.
думи от Ключ към текста с примери от стихотворението
текста, които ги доказват. Прави изводи за
достойнствата на българина.
Овладява обобщена представа за съчине- Отговаря на въпроси върху текста.
ние с познат литературен герой. Разбира Свързва обяснението с примери.
кои дейности и в каква последователност Подрежда епизодите в текста.
осигуряват подготовката на съчинението. Отговаря на въпрос към текста.
Прилага последователно начините за Определя герои и място на случката.
Писмен
подготовка на съчинението.
Обмисля случката и как завършва.
текст
Устно разказва съчиненото на
Озаглавява съчинението. Разказва
другарите си.
съчиненото на другарите си и отговаря на
техни въпроси. Пише съчинението.
Компетентности като
очаквани резултати
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3. „Чадърче от
Нови
коприна“,
знания
Петя Александрова

4. „Чадърче от
Упражнекоприна“,
ние
Петя Александрова

5. „Златният
Нови
трендафил“,
знания
Арменска приказка

150.

151.

152.

Нови
знания

Урочна
единица

2. Думи с пряко и Нови
преносно значение знания
в изречението и в
текста

Учебна
Тема на
седмица
урочната
по ред
единица
Март
1. Пряко и
22.
преносно значение
на думата

149.

№
по
ред
148.
Нови
понятия

Контекст и
дейности

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

Възпроизвежда изречения от текста чрез
допълване на думи. Свързва думите с
героите, които ги произнасят. Тълкува
техните взаимоотношения. Обяснява
изрази и думи, които ги доказват. Текстът
се чете по роли.
Определя епизодите в текста и ги
Определя епизодите. Открива епизода,
озаглавява. Открива връзката между свързан със заглавието. Определя героиепизодите и заглавието.
те. Чете подборно от текста за постъпки на
Свързва поуката на приказката с
героите и техни думи в диалога. Тълкува
пословица и я обяснява.
пословици за изказване на поуката.

Разбира взаимоотношенията между
героите. Назовава техни качества и
доказва твърденията си чрез текста.
Изразява емоционално-оценъчно
отношение.

Избор на пословица,
свързана с поуката на
приказката.
Обясняване на поуката и
доказване чрез текста

Четене или изиграване
по роли

Свърза обяснението с примери.
Открива думи с пряко и с преносно значение.
Свързва глаголи и съществителни имена
и обяснява тяхното значение.
Попълва таблица за групиране на думи от
изречения с пряко и с преносно значение.
Употребява правилно думи
Свързва обяснението с примери.
Оценка на тестови и
с пряко и с преносно значение в съот- Определя думи с преносно значение,
текстови задачи
ветствие с конкретен езиков контекст и употребени в текст, и ги свързва с тяхното
конкретна комуникативна ситуация. пряко значение.
Свързва думи с преносно значение с
конкретни изречения.
Попълва таблица с думи с пряко и с преносно значение, употребени в изречения.
Разказва устно продължението на
Определя епизодите в текста с помощта Устен преразказ на
текста по илюстрациите. Определя
на илюстрациите. Озаглавява ги. Открива епизоди за доказване на
епизодите в текста и ги свързва с
описанието на чадърчето и употребените чувства на героя
ключова дума.
в него епитети и сравнения. Преразказва
Открива описанието на чадърчето и на епизод за доказване качества на чадърчеупотребени в него епитети.
то. Тълкува постъпките на другите герои.

Знае какво отличава думите с пряко и с
преносно значение.
Разпознава думи с пряко и с преносно
значение.

Компетентности като
очаквани резултати

49

2. Синоними

3. „Пролетна
въртележка“,
Георги
Струмски

157.

Нови
знания

Нови
знания

1. Думи с пряко и Упражнепреносно значение ние

155. 23.

156.

Нови
7. ИКЧ
(„Бодливият трън“, знания
Емилиян Станев)

Упражнение

Урочна
единица

154.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
153.
6. Пиша съчинение с познат
литературен герой.
Поправка
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Може да открива и поправя в собствено Обяснява връзката на съчинението със Писмен редактиран
съчинение с познат литературен герой: заглавието. Определя епизодите и тяхната текст
пропуски в съдържанието, неправилна последователност. Записва глаголи за
употреба на думи и изречения. Опре- действията на героите. Определя дали е
деля и поправя правописни грешки в пропуснато нещо и пише допълнително
собствен текст.
изречения.
Редактира неточно употребени изречения
и правописни грешки. Отстранява
повторения.
Разбира образно-емоционалното
Чете текста самостоятелно.
Самостоятелна работа
Представя герой, който харесва, и доказва
съдържание на текста. Свързва
постъпките на героите с техни качества. своето лично мнение с текста.
Прави изводи за поуката.
Записва съвет за всеки от героите.
Разграничава думи с пряко и с
Открива думи с пряко и с преносно
преносно значение.
значение. Свързва словосъчетания,
Прави целесъобразен избор на думи съдържащи думи с преносно значение с
с пряко и с преносно значение в съот- тяхното значение.
ветствие с конкретен езиков контекст и Заменя думи с преносно значение с други
конкретна комуникативна ситуация. думи. Съставя словосъчетания с употреба
Съставя изречения по сетивна опора с на думи с преносно и с пряко значение.
правилна употреба на думи с пряко и с
преносно значение.
Знае кои думи са синоними.
Свързва обяснението с примери. Открива Работа в екип
Разпознава синоними.
синоними в текст.
Записва синоними на дадена дума.
Пише синоними на дадени думи. Замества
със подходящ синоним думи в изречение.
Открива смислови части в стихот
Открива описание на идващата пролет. Устни отговори на
ворението, появата на пролетта и
Свързва го с детайли от илюстрацията.
въпроси
настроението на децата. Назовава
Открива действия на героя и другите деца
настроението на героите. Открива
и тълкува какво показват те за тяхното
глаголите и повторенията и обяснява настроение.
какво разкриват те.
Открива стихове, които се повтарят, и
изяснява ролята на повторението.
Компетентности като
очаквани резултати
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6. Пиша съчинение Нови
по преживяна
знания
случка

7. Пиша съчинение Упражнепо преживяна
ние
случка

1. Синоними

160.

161.

162. 24.

Упражнение

5. „Мистър
Крокотак“,
Доналд Бисет

Нови
знания

Нови
знания

Урочна
единица

159

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
158.
4. „Пролет идва“,
Димитър Спасов
Нови
понятия

Прави избор на думи, които са синоними.
Създава синонимен ред за съществителни и прилагателни имена, за глаголи.
Прави избор на подходящи синоними
в съответствие с конкретен езиков
контекст.

Изпълнява репродуктивни и творчески
задачи за подготовка на съчинение по
преживяна случка, като прави избор
на тема или формулира самостоятелно
тема.
Пише съчинението.

Открива в текста как е описан образът
на идващата пролет.
Открива глаголите и обяснява тяхната
роля в описанието. Свързва ключовите думи към текста с примери от
стихотворението.
Изразява емоционално-оценъчно
отношение.
Открива героите и разбира техните
взаимоотношения, описва своята
представа за героя с помощта на
словесна и сетивна опора.
Прави изводи за необикновеното в
образа на героя и за неговите качества.
Доказва ги чрез текста.
Разбира основни особености на
съчинението по преживяна случка.
Разбира кои са дейностите и в каква
последователност се извършват при
подготовка на съчинението.
Изпълнява дейности за подготовка на
съчинение по преживяна случка.

Компетентности като
очаквани резултати

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Участие в екипна
работа за изпълнение на
творческа задача.
Оценка от учителя

Открива героите и тяхното описание в
Назоваване на качества
текста. Сравнява с детайли от илюстрация- на героя и доказване
та. Обяснява кое е необикновено в образа чрез текста
на героя и защо той се нарича така. Чете
подборно как постъпва и какво прави.
Прави изводи за негови качества, като
използва думи от Ключ към текста.
Припомня си случка, която е изживял,
Оценка на създаден
с чувство. Избира такава случка, която
собствен текст
ще бъде интересна за читателите на
съчинението му. Отговаря на въпроси.
Записва в каква последователност се
извършват действията. Чете на съучениците си съчиненото и отговаря на техни
въпроси.
Избира тема и обяснява за какво напомня тя. Писмен текст
Обмисля: заглавие на съчинението,какво
се случва, кои участват, в каква последователност се подреждат постъпките
на героите. Определя как ще завърши
случката и какви чувства се разкриват.
Пише съчинението.
Записва подходящи синоними по картина. Отговор на тестови
Свързва синоними по двойки.
въпрос
Подрежда синоними в синонимен
ред. Подрежда синоними в речник.

Чете подборно кой какво прави, когато
идва пролетта. Описва как си представя
пролетта според текста и илюстрацията.
Чете подборно за героя. Назова настроението и обяснява защо героите весело
играят.
Участва в работата на екип.

Контекст и
дейности
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4. „Как се появили Упражнемаргаритките“,
ние
Кирил Назъров

5. „Розово-захарна-скъпоценна
приказка“,
Кина Къдрева

6. Пиша съчинение Упражнепо преживяна
ние
случка. Поправка

165.

166.

167.

Нови
знания

3. „Как се появили Нови
знания
маргаритките“,
Кирил Назъров

Нови
знания

Урочна
единица

164.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
163.
2. Употреба на
синоними в текст
Нови
понятия
Свързва обяснението с примери.
Замества с подходящи синоними думи в
текст.
Свързва думи от текст със синоними.
Допълва подходящи синоними в текст.
Пише текст по картина и определя
употребени синоними.

Контекст и
дейности

Открива и чете подборно описанието на
летния дъжд. Свързва стихове от него с
детайли в илюстрацията. Открива епитети
и сравнения. Обяснява тяхното значение.
Чете подборно и записва думи и изрази,
които показват какво и как се променя от
дъжда.
Открива епитети, думи и словосъчета- Открива в стихотворението думи и
ния, чрез които се представят описани- изрази, чрез които се описват картини и
те образи. Свърза представата за героя се изразява настроение. Тълкува тяхното
с изпълнението на творческа задача. значение, като изпълнява конкретни
задачи. Назовава чувствата, които
поражда летният дъжд. Чете изразително.
Съчинява устно приказка.
Определя героите и ги свързва с техни Открива героите.
действия и думи.
Определя кой какво иска и чете подборно
Открива главния героя. Прави изводи от текста. Свързва желанията на героите
за поуката на приказката.
със заглавието. Обяснява защо героите
Изразява емоционално-оценъчно
искат да се променят. Изразява емоциоотношение.
нално-оценъчно отношение.
Може да открива и поправя в собствено Чете своето съчинение. Записва героите и
съчинение по преживяна случка:
глаголи, които назовават техни действия.
пропуски в съдържанието, неправилна Определя думи и изречения, с които са
употреба на думи и изречения. Опре- описани мястото и времето на случката.
деля и поправя правописни грешки в Обяснява какво изразяват началото и
собствен текст.
краят на текста.
Редактира неточно употребени изречения
и правописни грешки.
Пише поправеното съчинение.

Определя думи, които назовават
елементи от описаната лятна картина.
Открива епитети и сравнения и
обяснява тяхната роля в описанието.
Назовава настроението.

Знае как се редактират повторения.
Разпознава повторения в текст.
Прави избор на подходящи синоними
за редактиране на повторения.
Употребява синоними в собствен текст.

Компетентности като
очаквани резултати

Писмен редактиран
текст

Отговор на въпрос за
изразяване на лично
мнение

Изразително четене.
Устно съчинение с герой
цвете.
Творческа задача

Подборно четене на
описанието на летния
дъжд и на промените,
които носи той.

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Писмен текст
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3. „Месечко,
Нови
ясногрейко ле“,
знания
Българска народна
песен

4. „Хвърковатата
чета“,
Евтим Евтимов

171.

172.
Нови
знания

2. Възклицателни Нови
изречения
знания

Разграничава сродни думи и синоними. Свързва обяснението с примери.
Разпознава сродни думи и синоними в Записва редове със синоними.
изречения и в текст.
Попълва таблица за групиране на
Прави избор на подходящи сродни
синоними и сродни думи.
думи или на синоними в съответствие Решава кръстословици със синоними и
с конкретен езиков контекст.
сродни думи.
Редактира правописни грешки чрез
сродни думи.
Допълва подходящи сродни думи в
изречения.
Знае кои изречения са възклицателни, Свързва обяснението с примери.
какво изразяваме с тях и как се пишат. Открива възклицателни изречения и ги
Разпознава възклицателни изречения. съотнася към подходяща ситуация.
Разпознава и правилно отбелязва
Определя вида на изречения.
удивителния знак в края на възклица- Прави модели на възклицателни
телните изречения.
изречения.
Определя героите.
Определя героите. Чете подборно техните
Разбира взаимоотношенията между думи в диалога. Прави извод за какво
тях. Открива епитети и повторения,
разговарят, как се обръщат един към
които показват качества на героите и друг, как се отнасят помежду си. Тълкува
техни чувства.
изражението на героите в илюстрацията.
Изразява емоционално-оценъчно
Открива епитети, с които са назовани
отношение.
героите, и повторения.
Свързва текста с илюстрацията и откри- Открива и подборно чете описанието на
ва прилики и разлики. Открива думи Бенковски, думи, с които са назовани
и изрази, които назовават качества на неговите четници.
четниците и на Бенковски. Обяснява Подборно чете стихове, които показват
отношението към героите. Открива
отношението към подвига на героите.
доказателства в текста.
Тълкува ролята на възклицателното и на
въпросителното изречение.

Устно обяснение на ролята на възклицателното и на въпросителното
изречение за разкриване на отношението към
четниците

Открива епитети и повторения, които показват
качества на героите и
техните чувства.

Модел на възклицателно изречение

Работа в екип

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Прави избор на произведение.
Оформя страница от
Чете подборно откъси, които доказват
дневник и записва личкачества на героите. Свързва постъпки на но мнение за героите и
героите с нещо лично и с лична оценка. за техните постъпки.
Контекст и
дейности

Нови
знания

Компетентности като
очаквани резултати
Разбира образно-емоционалното
съдържание на произведението.
Може да свърже постъпките на герои
с техни качества. Сравнява постъпки
и качества на герои. Изразява лично
мнение за героите.

Нови
понятия

Нови
знания

Урочна
единица

170.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
168.
7. ИКЧ
Кой какъв е?
(„Хвърчило и
орел“, Радой Киров;
„Шареното човече“,
Анастас Павлов,
„Лалкини подаръци“, Асен Босев)
169. 25.
1. Синоними и
сродни думи
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1. Възклицателни упражнеизречения
ние

2. Подбудителни
изречения

3. „Реката, която
е била поточе“,
Анелия
Янковска-Сенгалевич

176. Април
26.

177.

178.
Упражнение

Нови
знания

Упражнение

7. Лично писмо

175.

Нови
знания

6. Лично писмо

Нови
знания

Урочна
единица

174.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
173.
5. „Реката, която
е била поточе“,
Анелия
Янковска-Сенгалевич
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Открива в текста описанието на реката. Отгатва гатанката.
Подборно четене
Определя какво в него се променя.
Открива и чете подборно описанието на
на думи и изрази от
Свързва думите от Ключ към текста реката. Обяснява как по своя път тя се
стихотворението, които
с изводи за добротата на реката към променя. Открива и чете подборно за какво се свързват с думите от
хората.
мечтае реката. Свързва думи от Ключ към Ключ към текста.
текста с примери от стихотворението.
Оценка на текстови
Познава особеностите на личното
Отговаря на въпроси към текст писмо.
Свързва обяснението с примери. Отговаря задачи
писмо като вид текст.
Разбира какво и в каква последовател- на тестови въпрос. Обяснява какво ще
ност трябва да направи, когато пише информира свой приятел с писмо.
лично писмо.
Прилага начини за подготовка и писане Отговаря на въпроси.
Писмен текст на лично
на лично писмо, като ги съобразява с Подрежда части на писмо.
писмо
особеностите на писмен и електронен Пише електронно писмо по образец,
вариант.
свързано с нова комуникативна ситуация.
Пише лично писмо до приятел.
Пише писмо до приятел.
Открива какви чувства изразяват
Открива дума, която показва какво
Проверка на писмено
различни възклицателни изречения. изразяват възклицателни изречения.
изпълнение на
Свързва възклицателни изречения с Чете изразително.
задачи
комуникативна ситуация.
Пише, като допълва пропуснати препинаЧете изразително възклицателни
телни знаци.
изречения. Пише правилно възклицателни изречения в края.
Знае кои изречения са подбудителни, Свързва обяснението с примери.
евристична задача
какво изразяват и как се пишат.
Чете подбудителни изречения и обяснява
Разпознава подбудителни изречения. какво изразяват.
Обяснява какво изразяват различни Разграничава подбудителни изречения с
подбудителни изречения.
точка и с удивителен знак в края и ги чете
Разграничава подбудителни изрече- изразително.
ния, които се пишат в края с удивите- Свързва подбудителни изречения с техни
лен знак или с точка.
модели.
Отговор на тестови
Определя отношението на реката към Чете подборно, като проследява
въпрос.
всичко, което я заобикаля. Прави
пътя на реката.
изводи за качества на героя, които му Обяснява нейното отношение към пото- Подборно четене от
помагат да постигне своята цел.
четата. Назовава нейни качества, които є текста на думи и изрази,
помагат да постигне целта си.
които показват как
Изразява емоционално-оценъчно
реката се променя и се
отношение.
отнася към поточетата.
Компетентности като
очаквани резултати
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Упражнение

1. Подбудителни
изречения

183. 27.

Упражнение

7. ИКЧ
Нови
Делфините
знания
(„Разходка“, Дора
Габе)

6. Лично писмо.
Поправка

181.

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица

182.

5. „Хотели за
врабци“,
Рада Москова

180.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
179.
4. „Хотели за
врабци“,
Рада Москова
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Открива какви са врабците, когато
Открива и чете подборно какви са врабци- Устен отговор на въпрос
търсят подслон. Определя кое ги обеди- те, когато търсят подслон. Свързва думи и за приликата между
нява и по какво се различават.
изрази от текста с детайли от илюстрацията. врабците и хората
Открива по какво приличат на хората. Свързва думите от Ключ към текста с
доказателство от произведението.
Обяснява по какво врабците приличат на
хората. Чете подбор но молбата в края на
стихотворението.
Назовава качества на героите и доказва Открива описанието на града. Определя Избор на верни и
своите твърдения с текста.
верни и неверни твърдения по въпрос
неверни твърдения.
Обяснява края на стихотворението.
към текста. Назовава качества на героите Съчиняване на интервю
Свързва разбирането на текста с
и доказва изводите си с примери.
изпълнение на творческа задача.
Съчинява въпроси за интервю с децата.
Може да открива и поправя в лично
Сверява с образец оформлението на
Оценка на тестови и
писмо: пропуски в съдържанието,
лично писмо (начало и край) и поправя текстови задачи
неправилна употреба на думи и изре- допуснати грешки.
чения. Определя и поправя правописни Определя с каква цел пише писмото.
грешки и грешки в оформлението и
Открива изречения, които доказват
записването на писмото.
нейното изпълнение.
Открива и поправя неточно употребени
изречения и правописни грешки.
Може да разграничи нехудожествени и Подбира нехудожествен текст за делфините. Прави разлика между
художествени текстове по една и съща Представя с таблица на другарите си
художествен и нехудотема.
информацията, която съдържа текстът. жествен текст.
Разбира образно-емоционалното
Чете самостоятелно художественото
съдържание на художественото
описание. Рисува илюстрация.
описание.
Чете част от текста, по която е нарисувана тя.
Може словесно да опише движенията Представя своята илюстрация.
на делфините и да обясни техните
взаимоотношения.
Свързва подбудителни изречения с
Свързва подбудителни изречения с подхо- Работа в екип
конкретна комуникативна ситуация и дяща ситуация и ги чете изразително.
обяснява какво изразяват.
Съставя и пише подбудителни изречения
Преобразува съобщителни изречения в по картина.
подбудителни.
Преобразува съобщителни изречения в
Съставя подбудителни изречения.
подбудителни и ги пише.
Компетентности като
очаквани резултати
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4. „Срещу Великден“,
Ран Босилек

5. „Срещу
Великден“,
Ран Босилек

187.

Упражнение

Нови
знания

Разбира последователността, в която
са описани постъпките на героите.
Открива промени в описанията.
Открива епитети, с които са описани
героите и празникът, и обяснява
тяхната роля. Назовава чувства, които
поражда празникът.

Определя героите. Прави изводи за
взаимоотношенията между тях. Открива доказателства в текста. Свързва
постъпките на героите с празника.

Открива в текста пожеланията на
лазарките и с кои думи и изрази е
описано тяхното хоро. Открива в стихотворението кои цветя избира героят, за
да поздрави своите близки.
Сравнява двете стихотворения: герои,
обичаи, заглавия, настроение.

Компетентности като
очаквани резултати

Нови
3. „Лазарки“,
Николай Зидаров знания
„Цветница“, Иван
Цанев

186.

185.

Нови
понятия
Знае как се пишат в края подбудителни
и възклицателни изречения. Определя
вида на изреченията и ги записва
правилно в края.
Употребява правилно в диалог
различни видове изречения и ги
записва правилно.

Урочна
единица
Нови
знания

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
184.
2. Писане на
подбудителни и
възклицателни
изречения
Свързва обяснението с примери.
Определя вида на подбудителни и на
възклицателни изречения и записва в
края подходящ препинателен знак.
Свързва изречения с подходяща илюстрация и ги чете изразително. Редактира
правописни грешки.
Съставя изречения по картини.
Открива и чете подборно описание на
лазарското хоро. Свързва думи и изрази
с детайли от илюстрацията. Свързва
обяснението на непознатите думи с
употребата им в текста. Открива и чете
подборно с какви пожелания се свързва
играта на лазарките.
Чете второто стихотворение. Сравнява
двете стихотворения: празник, настроение, верни и неверни твърдения.
Разказва за обичаите.
Назовава героите.
Открива и чете подборно разговора
между тях. Определя как се обръщат
един към друг. Прави изводи за техните
взаимоотношения. Анализира защо двамата си помагат. Открива как е наречен
празникът. Обяснява защо, като свързва с
думите в Ключ към текста.
Открива и записва подборно думи и
изрази, с които се описват двамата герои.
Открива промени във вида им. Подрежда
думи за действията на Слънчо според
последователността на употребата им.
Открива епитети за героите и за
празника и обяснява какво показват те.
Прави изводи с какви чувства се свързва
празникът и как това е показано в края на
стихотворението.

Контекст и
дейности

Обяснение чрез текста
на промени, настъпващи с героите.

Устно обяснение на
думи, с които е назован
празникът. Свързване
с думи от Ключ към
текста и с доказателства от текста

Устни отговори на
въпроси за сравняване
на двете
стихотворения
по словесни опори

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Самостоятелно
съставяне на изречения
по картини.
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2.Употреба на
Нови
изречения в текст знания

3. „Яйцето“, Надеж- Нови
да Станилова
знания

191.

192.

1. Редактиране на Нови
изречения
знания

190. 28.

Упражнение

7. Съчинявам
описание на
животно

Нови
знания

Урочна
единица

189.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
188.
6. Съчинявам
описание на
животно
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Може да направи
Свързва изображение с въпроси. Отговаря Оценка на създаден
нехудожествено (научнопопулярно)
на въпросите. Озаглавява описанието.
собствен текст
описание на животно.
Подбира думи за описание на мечката.
Изпълнява репродуктивни и творчески Преписва готовото описание и го
задачи за подготовка на описанието. редактира.
Прави устно описание на животно.
Описва устно животното.
Прилага начини за подготовка на
Отговаря на въпроси по картина. Подбира Писмен текст
информация за птицата по въпроси.
писмено описание на животно.
Пише описанието.
Допълва подходящи думи в изречения.
Записва отговори на въпроси. Описва
писмено птицата.
Знае как се редактират изречения:
Свърза обяснението с примери.
Редактиране
повторения, излишни думи, ред на
Определя изречения за редактиране,
думите в изречението.
излишни думи в изречения.
Открива допуснати грешки и прави
Редактира, като променя реда на думите.
избор на подходящ начин за редакти- Редактира правописни грешки.
ране
Избира начин за редактиране.
Свързва употребата на видовете
Свързва обяснението с примери. Опреде- Евристична задача
изречения в текст с конкретен езиков ля вида на изреченията.
контекст.
Обяснява употребата на съобщителни и на
Обяснява употребата на различни
въпросителни изречения в текст.
видове изречения.
Обяснява употребата на възклицателни
Редактира конкретни изречения в
изречения в стихотворение.
текст.
Пренарежда правилно изречения в текст.
Допълва изречение в текст.
Определя какво е различното в начина, Открива разлика в начина на записване на Чете подборно думите
по който е записан текстът.
текста. Определя защо текстът е различен. на единия и на другия
Открива в текста за какво разговарят Определя героите. Чете подборно думи на герой.
героите.
единия и на другия герой.
Определя кои думи на кой герой
Чете се текстът по роли.
са и чете текста по роли.
Компетентности като
очаквани резултати
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6. Съчинявам опи- Упражнесание на животно. ние
Поправка

7. ИКЧ
Разкази с поука

1. Видове думи.
УпражнеВидове изречения ние

195.

196.

197. Май
29.

Нови
знания

5. „Милна ми
Нови
е, драга ми е“,
знания
Българска народна
песен
„Кукувица кука
за Гергьовден“,
Българска народна
песен

194.

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
193.
4. „Яйцето“, Надеж- Упражнеда Станилова
ние
Нови
понятия
Обяснява предназначението на текста.
Открива думи и изрази за описание на
мястото и времето на случката. Описва
как това може да се покаже на сцена.
Описва как си представя героите, които
изпълняват ролите.
Прави изводи за качествата на героите и
как трябва да се изиграят ролите. Четат
текста като артисти на репетиция.
Участват в изпълнението на задача за групата.
Чете двете песни. Разглежда илюстрацията и определя за коя песен се отнася.
Доказва своя извод с примери.
Чете подборно описанието в началото на
песента и към какво призовава кукувицата.
Открива и чете подборно описанието на
гората в другата песен. Прави извод за
разликата между песните, като допълва
изречения.
Обяснява защо описанието е озаглавено
по този начин. Подчертава думи, с които
се назовават качества на животното, и
определя излишни или пропуснати.
Определя последователността на ключовите думи в своя текст. Поправя неточно
употребени думи, неясни изречения и
правописни грешки.
Чете изразително басня.
Обяснява нейната поука.
Предлага пословици, от които се избира
подходящата за прочетената басня.

Свързва текста с неговото предназначение. Открива описание на мястото
на случката и на героите. Свързва
описанието с представянето на пиесата
на сцена.
Назовава качества на героите.
Определя как се отнасят един към друг.
Участва в „репетиция” и в подготовка
на представлението.

Може да подбере басня, да определи
за какво се говори в нея и да изкаже
нейната поука с подходяща пословица.
Групира прочетените басни по герои и
по поуки.
Работи в екип.
Знам и мога № 4
Изпълняват самостоятелно
задачите.

Може да открива и поправя в съчинение описание на животно: пропуски в
съдържанието, неправилна употреба
на думи и изречения. Определя и
поправя правописни грешки.

Определя за какво се говори в двете
песни. Открива по какво се различава
съдържанието на песните. Свързва
всяка песен с подходяща мелодия.

Контекст и
дейности

Компетентности като
очаквани резултати

Съставя се книжка с
прочетените басни:
обмисля се корица и се
рисува, подреждат се
басните по теми, пише се
съдържание на книжката.
Проверка от учителя

Писмен редактиран
текст

Писмен отговор на
въпрос за разликата
между двете
песни чрез допълване
на пропуснати думи

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Словесно рисуване:
декори за сцената,
външен вид на героите

58

5. „Какво правят
децата“, Кирил
Гончев

6. Съчинявам
художествено
повествование

201.

202.

200.

3. „Милна ми е, драга ми е“, Българска
народна песен
„Кукувица кука
за Гергьовден“,
Българска народна
песен
4. „Нова планета“,
Ана Александрова

199.

Нови
знания

Нови
знания

Нови
знания

Упражнение

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
198.
2. Видове текстове Нови
знания
Нови
понятия

Разбира какво и в каква последователност трябва да се направи, за да се
съчини повествователен текст (разказ).
Прилага знанията си чрез работа с
готов текст.

Открива описания на различните
сезони и употребени епитети.
Определя какво радва децата във
всеки сезон. Назовава техни чувства и
доказва твърденията си чрез текста.

Определя героя. Свързва стихотворението с думите от Ключ към текста.
Обяснява по какво героинята се
отличава от останалите деца.
Изразява лично мнение и емоционално-оценъчно отношение.

Открива как е описана кукувицата в
народната песен.
Обяснява към какво тя приканва хората и защо. Обяснява защо текстовете са
народни песни.

Разграничава повествователен от
описателен текст, художествен от
нехудожествен текст.
Правилно определя какъв е текстът по
вид и по съдържание.

Компетентности като
очаквани резултати

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Свързва обяснението с примери. Опреде- Устен преразказ
ля вида на текст.
Свързва вида на текста с конкретна
комуникативна ситуация.
Сравнява различни видове текстове по
тема. Озаглавява подходящо текстове
според вида им. Определя вида на художествени текстове според съдържанието.
Устно преразказва.
Отговаря на тестови въпрос. Определя кое Отговор на тестови
изречение за коя песен се отнася.
въпрос
Доказва твърденията си чрез подборно
четене. Обяснява защо двете песни са
народни.
Назовава чувства, показани в песните, и
ги свързва с празника.
Определя кой говори в текста. Открива за Казва стихотворението
какво мечтае героинята и чете подборно. наизуст.
Чете със задача, за да обясни по какво
героинята се отличава от останалите деца.
Свързва думите от Ключ към текста с
примери от стихотворението и назовава
качества на героинята.
Казва стихотворението наизуст.
Открива и чете подборно какво правят
децата във всеки сезон. Свързва с
илюстрациите. Назовава настроението
и преживяванията на децата. Открива
общото и различното. Доказва с примери
от текста. Чете изразително.
Подбира картина, подходяща за текст.
Оценка на създаден
Свързва обяснението с примери. Отговаря собствен текст
на въпроси към текста.
Подрежда случката според действията на
героите.
Контекст и
дейности
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2. Текстът и
общуването

3. „Марийка и
Нови
славей“,
знания
Българска народна
песен

4. „Марийка и
Упражнеславей“,
ние
Българска народна
песен

205.

206.

207.

Нови
знания

1. Съдържание на Нови
текста
знания

Упражнение

Урочна
единица

204. 30.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
203.
7. Съчинявам
художествено
повествование
Нови
понятия

Открива описанието и обяснява
какво се описва. Назовава качества на
героите и доказва твърденията си чрез
текста.
Изразява емоционално-оценъчно
отношение.

Разбира връзката между текста
и общуването. Определя вида на
общуването, за което са предназначени
конкретни текстове.
Прави избор на текст в съответствие с
комуникативна ситуация.
Открива героите в народната песен.
Определя за какво те разговарят и как
се отнасят помежду си.
Свързва думите от Ключ към текста с
постъпките на героите.

Разбира връзката между съдържанието на текста и въпроса За какво се
говори в текста?
Обяснява връзката между съдържанието на текста и неговото заглавие.

Може по зададена тема да съчини
разказ, като измисля случката и
героите, участници в нея.

Компетентности като
очаквани резултати
Обяснява темата.
Записва отговори на въпроси.
Прави план на съчинението.
Съчинява началото и определя заглавието. Попълва подходящи думи в примерен
текст. Пише съчинението.
Свързва обяснението с примери.
Определя глаголи от съдържанието,
свързани с въпроса.
Обяснява връзката на началото и на края
на текста с въпроса.
Открива изречения в съдържанието,
които не са свързани с въпроса.
Определя подходящо заглавие и обяснява
своя избор.
Решава тестови задачи.
Свързва обяснението с примери.
Сравнява текстове и попълва схема за
определяне на общуването, за което са
предназначени.
Избира подходящ текст за комуникативна
ситуация и обяснява вида на общуването.
Обяснява защо текстът е народна песен.
Определя героите. Открива техните думи
и ги чете подборно.
Прави изводи за какво се договарят и
защо, какви качества има всеки от тях.
Чете се текстът по роли.
Открива и чете подборно описанието на
градинката. Допълва думи, за да опише
мястото на срещата. Подрежда думи,
за да съобщи молбата на славея. Записва
думи, които назовават качества на героите, като прави избор. Свързва идеята с
пословица.

Контекст и
дейности

Избор на подходяща
пословица и устно
обяснение на нейната
връзка с посланията
на народната песен

Отговаря на въпроса:
Защо песента е
народна?

Работа в екип

Отговор на тестови
въпроси

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Писмен текст
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2. Правопис на
Годишен
гласни и съгласни преговор
звукове

212.

Нови
знания

1. Редактиране на Нови
текст
знания

7. ИКЧ
Книгата в моя
живот

210.

Упражнение

211. 31.

6. Съчинявам
художествено
повествование.
Поправка

209.

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
208.
5. „Раковината“, Нови
Юлия Момчилова знания
Нови
понятия

Оценка на изпълнението
на тестови задачи

Проверка на тетрадките
от учителя

Колективно се оформя таблица и се
Писмен текст
попълва.
Лично се избира предпочитан вариант и се
препоръчва писмено.

Свърза обяснението с примери. Избира
подходящо заглавие. Открива неточно
употребени думи и ги заменя.
Допълва изречения за назоваване на
дейности при редактиране.
Допълва съдържание на описание с опора.
Редактира повторения в текст и правописни грешки.
Владее начини за проверка на правопи- Свърза думи с правописни особености с
са на гласни и съгласни звукове.
думи за проверка.
Редактира правописни грешки,
Открива правописни грешки и записва
свързани с изучени правописни норми: думи за проверка.
писане на ударени и неударени гласни Избира подходяща буква и доказва своя
звукове, писане на звучни и беззвучни избор.
съгласни.
Допълва пропусната буква.
Подбира и прилага начини за проверка. Редактира правописни грешки.

Може да защити свое мнение в дискусия за книгата в електронен вариант и
в книжен вариант: кое предпочитам,
защо го предпочитам. Определя
достойнства и недостатъци на всеки от
вариантите.
Разбира как и защо се редактира текст.
Открива в текст допуснати грешки:
пропуски в съдържанието,
неточна употреба на изречения и думи.
Редактиране на правописни грешки.

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Определя героите. Открива техни
Открива героите. Чете подборно как се
Обяснение на самостояпостъпки и думи.
запознават. Чете думите на героите и
телен избор на роля.
Прави изводи за техните взаимоотно- определя как разговарят и се отнасят един Четене по роли
шения.
към друг. Чете се текстът по роли. Чете се
края на текста и се обяснява постъпката на
раковината.
Открива и поправя пропуски в съдържа- Писмен редактиран
Може да открива и поправя:
текст
пропуски в съдържанието, неточно
нието – излишна информация
употребени изречения и думи.
или недостатъчна информация.
Поправя неточно употребени думи и
Определя и поправя правописни
грешки.
неясни по смисъл изречения.
Редактира правописни грешки.
Компетентности като
очаквани резултати
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4. „Ключ от
бащината къща“,
Лиана Даскалова

5. „Ключ от
бащината къща“,
Лиана Даскалова

6. Редактирам
текст

7. Редактирам
текст

214.

215.

216.

217.

Упражнение

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

№ Учебна
Тема на
Урочна
по седмица
урочната
единица
ред по ред
единица
213.
3. „Раковината“, УпражнеЮлия Момчилова ние
Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Определя епизодите в текста и подреж- Обяснява наименованието на раковината. Самостоятелно
да плана според тяхната последовател- Назовава качества на този герой и ги
подреждане на план на
ност. Назовава качества на героите и доказва с примери от текста. Прави
съдържанието.
доказва мнението си чрез текста.
изводи за постъпките на Марето.
Устен преразказ на
Преразказва епизод по избор.
Открива верни и неверни твърдения.
епизод по избор
Подрежда план на съдържанието на
текста според последователността на
епизодите. Преразказва устно текста.
Открива героите. Чете подборно описание Отговор на тестови
Открива героя, негови постъпки и
размисли. Осмисля връзката между
на ключето.
въпрос
образите на ключето, на сърцето и на Обяснява защо ключето и сърцето на
бащиния дом.
детето са свързани и защо това ключе е
необикновено. Чете подборно как постъпва
героят и как се чувства, когато се прибира у
дома. Отговаря на тестови въпроси.
Открива думи и изрази, с които се
Открива и чете подборно думи за описани Тълкуване на чувства и
описват предмети и героят. Назопредмети.
настроения на героите и
вава чувства на героя и на неговите
Подрежда словосъчетания от текста спо- доказване чрез текста
родители. Доказва твърденията си чрез ред последователността на употребата им
текста. Открива сравнение и обяснява в него. Записва думи, с които се назовава
неговата роля.
героят. Назовава чувства на героя и на
неговите родители. Открива сравнението
и обяснява неговата роля.
Знае как се редактира текст.
Отговаря на въпроси. Свързва обяснеРедактиране
Може да приложи знанията си,
нието с примери. Редактира правописни
като изпълнява различни задачи за
грешки.
редактиране на правописни грешки, на Редактира чрез заместване със синоними.
повторения и на изречения.
Редактира изречения по смисъл.
Може да редактира различни видове Редактира правописни грешки в текст.
Проверка на тетрадки от
грешки в изречения и в текстове.
Редактира чрез добавяне на подходящи учителя
думи в текст.
Отстранява излишни думи.
Редактира реда на думите в изречението.
Компетентности като
очаквани резултати
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221.

4. „Кирил и
Методий“,
Никола Фурнаджиев

2. Изходяща
диагностика
3. „Родна реч“,
Атанас Душков

219.

220.

Учебна
Тема на
седмица
урочната
по ред
единица
32.
1. Видове изречения по цел на
изказване

№
по
ред
218.

Нови
знания

Упражнение
Нови
знания

Годишен
преговор

Урочна
единица

Нови
понятия

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Писмено съчинение
по картина

Изразително четене

Устни отговори за
връзката между
отношението към
родната реч и качества
на българина, описани
в стихотворението
„Българин“

Избира подходящ пример за всеки вид
изречение.
Пише и допълва пропуснати препинателни знаци.
Работи в група за подготовка на
обяснение за конкретен вид изречение.
Преобразува съобщителни изречения
в подбудителни и във възклицателни.
Допълва изречения. Подрежда изречения
от диалог. Съчинява текст по картина.
Изпълнява самостоятелно задачите.
Проверка от учителя

Контекст и
дейности

Открива и чете подборно как е описана
родната реч. Обяснява с кои епитети
е назована и защо. Чете подборно
възклицателните изречения и разкрива
какви чувства изразяват. Свързва думите
от Ключ към текста с текста. Свързва
представата за родната реч с представата за българина от стихотворението
„Българин“, Борислав Ценов.
Свързва съдържанието на стихотво- Открива и подборно чете описанието на
рението с ключовите думи към текста. празника в стихотворението. Определя
Осмисля връзката на знанието и
какво е настроението и как то е показано
просветата с: книгата, със светилника, в текста.
със свободата, с мечтата и копнежа,
Свързва празника с делото на Кирил и
с празник. Открива подбудителните
Методий. Открива и чете подборно какво
изречения и обяснява тяхната роля.
значение има книгата в живота на човека.
Определя значението на делото на
Чете подборно подбудителните изречения
Кирил и Методий.
и обяснява към какво призовават те. Чете
изразително стихотворението. Припомня
си други стихотворения, посветени на
Кирил и Методий.

Свързва съдържанието на стихотворението със заглавието. Открива думи
и изрази, с които е назована родната
реч. Определя ролята на епитетите и на
възклицателните изречения. Определя
как героят се отнася към родната реч.
Сравнява стихотворението с „Родна
реч” от Ран Босилек.

Вече знам и мога № 5

Разграничава изучени видове изречения по цел на изказване и ги свързва с
конкретни примери.
Преобразува един вид изречение в
друг.
Пише правилно различните видове
изречения в края.
Употребява и пише правилно видове
изречения в собствен текст.

Компетентности като
очаквани резултати
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7. ИКЧ

224.

Нови
знания

Упражнение

Нови
знания

Урочна
единица

Нови
понятия

Контекст и
дейности

Методи и форми на
оценяване по теми и/ Забележка
или раздели
Сравнява заглавията. Определя за
Чете информацията за празника на деца- Изразяване на лично
какво се говори във всяко стихотво- та. Чете стихотворението и открива какви мнение за очаквания
рение. Открива прилики и разлики по са децата, когато честват своя празник. та, свързани с лятната
отношение на: герои, техни постъпки и Описва нарисуваното на илюстрацията с ваканция
чувства. Доказва чрез текста твърде- помощта на текста. Отговаря на въпрос
нията си.
за честването на празника в други страни.
Чете второто стихотворение и подбира
стихове, които свързва със свое мнение и
настроение.
Затвърдява и усъвършенства уменията Обяснява писмено какво знае
си за откриване и редактиране на
за редактирането. Поправя грешки
различни грешки в думи, в изречения в записването на изречения в текст.
и в текст.
Редактира правописни грешки и смислови
грешки в изречения. Подрежда последователно разбъркани изречения в текста.
Редактира грешки в съгласуването.
Участва в подбора и представянето на Прави избор от донесени книги.
Изследователска задача
книги за четене през лятото.
Обяснява своя избор (заглавие, автор,
очаквания).
Препоръчва на другарите си книга, която
вече е прочел.
Компетентности като
очаквани резултати

Забележка: Темите и подбраните произведения за всяка от тях в уроците по извънкласно четене са съобразени с включените в читанката текстове в раздела за извънкласно четене. Учителят има право да направи промени, като се съобрази с предпочитанията и препоръките на своите ученици.

6. Редактиране

223.

№ Учебна
Тема на
по седмица
урочната
ред по ред
единица
222.
5. „Празник“, Александър Муратов
„Пред ваканция“,
Никола Фурнаджиев

3. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Тема:

Строеж на езика

начален преговор
Строеж на езика

Цел:
• Да се актуализират знанията за разликата между звук и буква.
• Да се актуализират уменията за оформяне на звукови и буквени модели в думата.
• Да се актуализират знанията за разликата между звучни и беззвучни съгласни
звукове.
• Да се актуализират знанията за реда на
буквите в азбуката.

Какво да запомня
Звукът се чува
и се произнася.

1. Препиши подчертаните думи и запиши колко звука
и колко букви съдържа всяка от тях.

Благодаря
Как е звучна и красива
българската реч!
Като билка ме опива,
води ме далеч!
В нея миналата слава
песенно звъни
и с надежда озарява
бъдните ни дни.
Михаил Лъкатник

Буквата се
пише и се чете.
Тя означава
звука.

Очаквани резултати:
Ученикът:
Разграничава звук от буква; гласни от
съгласни звукове.

2. В две
ве колони напиши буквите на гласните и на съг
ласните звукове в думите.
билка

слава

надежда

дни

3. Разгледай илюстрацията. Каква грешка допуска
ученикът?

Гласни звукове: д, т, ж, о, ш
Звуковете
образуват
срички.

Опорни знания и умения:
звук, буква, дума, изречение, текст

4.

Прочети сричките.
ми
звъ

на
ни

ла
зв

та
бъд

нн
ни

чн
те

си
дн

5. Напиши думи по картинките. Колко гласни звука и
колко срички съдържа всяка от тях?
Думите
изграждат
изречения.

6.

Подреди думите, за да образуваш изречения.
пеят

учениците

България
на

химна

6

Структура на урока:
I. Мотивация
Мотивира се работата, като вниманието
на учениците се насочва към темата на
урока чрез зад. 1. При прочита на текста
в началото на разработката се осмисля
какво е реч и защо е полезно доброто
владеене на езика. Учителят насочва
учениците към разликата между звук
и буква съгласно инструкцията в зад. 1.
Тук е уместно да се работи не само върху
езиковите явления, но и върху разпознаване на идеите на стихотворението.

II. Актуализиране на знания и умения
Припомня се разликата между звука,
който се чува, и буквата, която е негов
графичен знак (зад. 1).
Работи се с визуална опора, разграничават се звучни от беззвучни съгласни
звукове (зад. 2 и зад. 3).
Актуализира се понятието сричка (зад. 4).
Осмисля се системата на езика, в която
думите изграждат изречения (зад. 5).
Разпознават се различни езици и се провежда беседа за необходимостта от вла-
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III. Ресурси (основни и допълнителни)
При работата върху задачи 7, 8 и 10 могат да се използват интерактивни методи на работа например работа в жужащи
групи, в които учениците съвместно да
достигнат до извода за разликата между графичната и фонетичната система
на различните езици според това кои
езици познават. Полезно би било, ако
групите се сформират по принцип, според който във всяка от тях да попаднат
деца, които имат представа от различни
езици. При задача 10 работата в групата
може да се разпредели, като се зададат
отделни роли на всеки от участниците в
екипа – говорител, координатор, представящ и др.

начален преговор
7. На какъв език говорят децата във всяка от дър
жавите?

японски език
български език
немски език
френски език
испански език
8.

На какви езици е написан поздравът?

Hello

9.

Hola

Hallo

Ahoj

Подреди думите в изречение.
първият

дойде

ден

учебен

10. Подреди изреченията, за да образуваш текст.
1. Наближи началото на учебната година.
Щеше да разкаже много интересни истории – за морето, за планината, за приятното прекарване на село при
баба є.
Предстоеше є отново да се срещне със своите приятели.
Дарина се вълнуваше.

Всеки език има
свои думи. Те
имат смисъл
и значение за
тези, които
знаят съответния език.
Изречението
се състои от
думи, свързани
по смисъл.
Текстът се
състои от
изречения,
свързани
по смисъл.

IV. Обобщаване и оценяване
Според представянето на учениците по
типовете задачи.
При работа в група и при разпределени
дейности между участниците в екипа
при оценяването се проследяват индивидуалното участие на всеки член от
групата и приносът му към създадения
общ продукт.

11. Препиши схемата, като попълниш празните места.
звук

дума
изречение

текст

7

деене на повече езици (зад. 7 и зад. 8).
Текстът се осмисля като изграден от
свързани по смисъл изречения (зад. 10).
Извлича се информация за строежа на
езика чрез попълване на схема с цел създаване на нагледна опора (зад. 11).
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Тема:

Гласни и съгласни звукове

начален преговор
Гласни и съгласни звукове

Цел:
• Да се актуализират знанията за гласни и
съгласни звукове.
• Да се актуализират знания за широки и
тесни гласни звукове.
• Да се развиват умения за разграничаване на гласни от съгласни звукове.
• Да се познават правописните особености и начините за проверка при употребата на гласни и съгласни звукове в
различни позиции на думата.

1. Препиши таблицата, като добавиш пропуснатите
букви на гласните звукове.
букви на широки гласни звукове
букви на тесни гласни звукове

а

е
у

2. Препиши от текста думите, в които гласните зву
кове са само широки.
Живели брат и сестра. Момченцето се казвало Петър, а момиченцето – Ирина. Един ден родителите им
ги завели на разходка в гората.
3. Напиши изречения по илюстрацията. Подчертай в
думите буквите на гласните звукове.

МЛЯКО

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разграничава гласни от съгласни звукове.
• Разпознава широки и тесни гласни звукове.
• Пише правилно в думите гласни и съгласни звукове.

и з л е т
д ъ р в о

4. Открий и прочети думите. Определи във всяка от
тях какви са гласните звукове.

т р е в а
п о л е т а
Препиши
думите, които
показват
какво носим
на излет.

5. Постави необходим гласен звук, за да образуваш
думи.
як__

салф__тки

одеял__

ч__ша

кошн__ца

чин__я

вил__ци

б__тилка

6. Препиши текста, като поправиш допуснатите
грешки.

Опорни знания и умения:
широки гласни звукове, тесни гласни звукове, съгласни звукове, умения за проверка
на правописа

За излет в плънината трябва да се пудготвим добре. Многу важну е какви дрехи ще се вземат. Необходими са удобни убувки, дибело яке, поне два чифта чурапи в
раницъта.

8

Структура на урока:
I. Мотивация
1. Чрез интерактивен метод светкавица се актуализират знанията за гласни
и съгласни звукове. Учителят назовава
звук и от учениците се очаква да определят дали той е гласен или съгласен.
2. Дейността се обобщава чрез попълване на таблицата в зад. 1 в тетрадките или
на дъската (зад. 1).

II. Актуализиране на знания и умения
1. Разграничават се гласни от съгласни
звукове.
2. Разпознава се разликата между широки и тесни гласни звукове (зад. 2).
3. Откриват се гласните звукове в думите (зад. 3).
4. Разпознава се смислоразличителната страна на звука (зад. 4 и зад. 8), като
се образуват думи чрез допълване или
чрез заместване.
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Диктовка
начален преговор

Жътва
Когато стигнаха нивата, Петьо се качи
на жътварката. Той виждаше отвисоко как
са се прострели жълтите златни ниви.
Петьо извика на конете и те потеглиха.
Крилата на машината се завъртяха, зашумяха, сякаш нещо се събаря. Скоро стигнаха до другия край на нивата и Петьо спря,
за да я обърне. Щом спря, стана много тихо.
Навсякъде из нивята се бяха разпълзели
други жътварки. Чуваше се как бръмчат
крилата им отдалеко. Виждаше се как се
движат като крилата на големи жълти и
червени пеперуди.
По Дора Габе

7. Кои букви на съгласни звукове са пропуснати в таб
лицата.
букви на звучни
съгласни звукове

б в

букви на беззвучни п
съгласни звукове

д ж
к т

с

ч

ц

8. Замени в думите оцветената буква на звучния съг
ласен звук със съответната буква на беззвучния съгла
сен звук.
бял

гост

жило

жест

гора

бор

вар

десен

зърна

жито

дом

ден

9. Определи звучните и беззвучните съгласни звукове
във всяка от думите.
таралеж бодли кафяв малък скрит
10. Състави изречения. В кои думи са употребени:
звучни пред беззвучни съгласни;
звучни съгласни в края на думата?
всеки тялото си по таралеж има бодли
тъмнокафяв таралежът е или на цвят сивкав
11. Препиши стихотворението, като поправиш допус
натите грешки.
На кака мумчето
Грее на луната сърпа,
ала Ешко не заспивъ.
Сънчо тук е, но се дърпа
от прегрътката будлива.
А пък ешковата кака
гушна брадчето си в мракъ
и така след мик ли, два ли —
ей ги двамата заспали…
Дядо Пънч
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III. Ресурси (основни и допълнителни)
1. При актуализиране на понятието
гласни звукове да се използва зад. 1 от
Тетрадка № 1 по български език.
2. С цел затвърждаване на понятията
широки и тесни гласни звукове да се използват зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 1 по
български език.

5. Откриват се допуснати правописни
грешки (зад. 6 и зад. 11). Наличието на
еднакви по тип задачи предполага едната да се използва за домашна или за самостоятелна работа.
6. Откриване на фонетични особености
в създадени изречения чрез подреждане
на реда на думите (зад. 10).

IV. Обобщаване и оценяване
Проверяват се изпълнението на зад. 5 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Ударение в думите

начален преговор
Ударение в думите

Цел:
• Да се затвърди и разшири понятието за
ударени и неударени срички в думите.
• Да се овладеят умения за поставяне на
ударение в думите.
• Да се разграничава ударена от неударена
сричка в думите.

1. Препиши подчертаните думи в текста, като поста
виш ударение.
Магия за сън
Абра-кадабра! Проветрете си стаята. Изпийте
чаша топло млекце с една лъжичка мед. Добре се завийте. Фокус-мокус! А сега затворете очи и си представете, че плувате в морето. Водата е топличка и вие си
лежите по гръб. Вълните ви носят насам-натам и ви
люлеят – люш-люш. Люш-люш-люш...
Из Джиго отива на Марс,
Юлия Спиридонова – Юлка

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава ударена от неударена сричка
в думата.
• Поставя правилно ударение.
• Пише правилно гласни звукове извън
ударение.

думи без думи с
ударение ударение

вълнитѓ нїсят
люлѓят
вїдата
їчи
морѓто

2.

Препиши от текста думите без ударение.

3.

Попълни таблицата, като разпределиш думите:
добре

се

завийте

6.

лъвчѓ – лњвче
главђ – глђва
рњка – ръкђ
земџ – зѓмя

топка
книга

велосипед
кънки

щанга
въже

уред
ластик

7. Препиши таблицата и я попълни според мястото
на ударената сричка.
слонче
клонче

затруднение
бъбрив

изречение
игрив
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II. Актуализиране на знания и умения
1. Разпознават се предлози (думи без
ударение) (зад. 2, 3). Темата е специално
разработена в следващата урочна единица, като в рамките на настоящата тема
се изисква единствено общо актуализиране на понятието думи без ударение.
2. Разпознаване на правилно поставено
ударение и редактиране на неправилно
поставено (зад. 4, 5).
3. Поставяне на ударение в думите и разпознаване на фонетични промени при
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гръб

Препиши думите, като поставиш ударенията.
колело
ролери

Структура на урока:
I. Мотивация
1. Обосновава се работата по темата
чрез въвеждащи въпроси (Какво е ударение? Как се разпознава гласен звук
под ударение от гласен звук извън ударение?), като се актуализират знанията
и уменията за разпознаване на ударена
и неударена сричка в думата и за поставяне на ударение в думите (зад. 1).

по

Избери думите с правилно поставени ударения.
кђзах – казђх
гївори – говїри
љчен – учѓн
дѓло – делї

първа мѓсец
сричка
втора годєна
сричка
трета календђр
сричка

лежите

4. Открий думите, в които правилно е поставено уда
рението.

5.

Опорни знания и умения:
сричка, ударена сричка, неударена сричка,
гласен звук под ударение, гласен звук извън
ударение

топличка

Диктовка
начален преговор
8. Препиши таблицата в тетрадката си. Постави
думите на правилното място.
ударение ударение ударение ударение ударение ударение
върху
върху
върху
върху
върху
върху
гласния гласния гласния гласния гласния гласния
звук а
звук ъ
звук о
звук у
звук е
звук и

9. Попълни в изреченията пропуснатите думи без уда
рение.
можа да заспи, защото беше ял
Една нощ Джиго
шоколадът
много шоколад преди лягане. А всеки знае,
възглавницапъди съня. Въртеше се Джиго, оправяше
все не можеше да заспи. Защото не знаеше магията
сън.
та
10. Напиши думи по илюстрацията. Постави в тях
ударението.

От тенджерата излиза пђра, защото водата кипна.
Изпуснах една парђ на пътя.
През зимата обличам дебело палто от
вњлна.
Голяма вълнђ заля брега по време на бурята.
Христо Ботев сформира своя чѓта.
Четђ интересна книга.
Дрехите са бѓли.
Детето прави много белѝ.

книга
хартия
писалка гума
триъгълник
чертеж
квадрат
сума
кораб

не
си
че
за
и

светофђр

11. Прочети двата разговора. В кой от тях участни
ците произнасят вярно и точно думите?

Помїлих те
да изхвърлиш
боклука! Защо я
няма кофата?

Мђмо,
ти кђза да
изхвърля
кофата.

Тате,
ходєх до
работата
на мама.

Казђх ти да се
прибѓреш навреме!
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гласни звукове извън ударение (зад. 6).
4. Разпознаване на позицията на ударената сричка в думите (зад. 7).
5. Употреба на подходящи думи без ударение според смисловата страна на изказването (зад. 9).
6. Създаване на собствен текст и разпознаване в него на фонетичните процеси
при гласни извън ударение (зад. 10).
7. Редактиране на неправилно поставени ударения в устната реч (зад. 11).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
С цел затвърждаване на знанията по темата на учениците може да се възложи
проект да съберат и запишат изказвания от разговорната реч на техни близки, приятели и др., в които се забелязва
неправилно поставяне на ударения в
устната реч.
IV. Обобщаване и оценяване
Качествена оценка според представянето по типове задачи.
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Тема:

Ударена и неударена сричка. Думи без ударение

начален преговор
Ударена и неударена сричка. Думи без ударение

Цел:
• Да се затвърди и разшири понятието за
ударени и неударени срички в думите.
• Да се овладеят умения за поставяне на
ударение в думите.
• Да се разграничава ударена от неударена
сричка в думите.
• Да се актуализира понятието думи без
ударение.
• Да се разграничи смисловата страна на
думите без ударение.
• Да се затвърди и разшири понятието за
ударени и неударени срички в думите.

Какво да запомня
Сричката
задължително
съдържа гласен
звук.
Ударена сричка –
гласният звук
се чува ясно.
Неударена
сричка –
гласният звук
се чува послабо.

1. Напиши думи по илюстрацията. Раздели ги на срич
ки. Означи ударените срички.

2.

Раздели думите по образеца.

плъх
прилеп
сив

муха
рис
плах

сова
врабче
голям

думи с една сричка

светулка
бухал
птица

чайка
лястовица
тигър

думи с две и повече срички

3. Препиши думите и подчертай неударените срички.
Как се чуват и как се пишат гласните звукове в тях?
ловувам
добре

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава ударена от неударена сричка
в думата.
• Поставя правилно ударение.
• Разпознава думи без ударение и ги използва уместно според контекста.

Проверка на
правописа на
неударен гласен
звук:
пътечка – път
гора – горски

пеперуда
ехо

остър
къртица

очи
жаба

4. Попълни пропуснатата буква и препиши думите.
Избери подходяща дума за проверка.
ум
мирис
стъклен
__мник
ст__кло
м__ризма
наумявам
остъклен
мириша
един
първолак
ед__ница
п__рвенец
единичен
първи
четен
скъп
ч__та
ск__поценност
прочета
скъперник
уча
__чилище
учение
5. Препиши текста, като поправиш допуснатите
грешки.
Дивите жевотни и гръдовете
От самото си възникване гръдовете са думове и за
диви жевотни. Привлича ги хръната. Животните издържат на шома, замарсяването и движението. Мишките
предпочитат миста с туплина. Хранят се със зарна,
зелинчуци и плудове.

Опорни знания и умения:
сричка, ударена сричка, неударена сричка,
думи без ударение
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Структура на урока:
I. Мотивация
1. Мотивацията за работа се осъществява посредством задачи с актуализиращ и насочващ характер, за да се припомнят понятията ударена и неударена
сричка и да се направи плавен преход от
дейностите в предходния час (зад. 1, 2).

II. Актуализиране на знания и умения
1. Актуализират се знанията за разликата между изговора и правописа на гласни звукове извън ударение (зад. 3).
2. Развиват се уменията за правописна
проверка на гласни звукове извън ударение (зад. 4).
3. Развиват се уменията за редактиране
на текст (зад. 5).
4. Актуализира се понятието думи без
ударение, като се използва рубриката
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Диктовка
начален преговор
6.

Неочаквана среща
Двете с моята сестра се прибираме по
мръкнало. Чудим се дали ще ни се карат.
Влизаме в дневната и поглеждаме наоколо. У дома няма никого. Останало е само
кучето, скрито зад вратата. То скача бързо
към нас. Върти приятелски опашка, гледа
весело със светналите си очи. Сякаш казва
нещо. Ние не разбираме какво. Изведнъж
се чува шум от кухнята. Нахлуваме в нея
със свити от тревога сърца. Изненада! Там
има друго кученцето. Свива се под масата.
То вече ще живее при нас.

Определи какви са подчертаните думи.
Живеят в гората.
Живея до града.

Вървя по улицата.
Пресичам на светофар.

думи
със собствено
ударение
думи
без ударение

7. Прочети изреченията. Открий в тях думите без
ударение. Кое изречение с коя илюстрация се свързва?
1. Светулките светят нощем и се виждат отдалече.
2. При пискане ушите на прилепите се „включват“ и
„изключват“.
3. Сърната не живее в шумни райони, защото се страхува.
4. Бухалът има сто пъти по-силно зрение от човека.
8.

9.

Избери в/във или с/със.

Какво да запомня

парка с децата.
Кучето играе
Цирковите животни живеят
фургони.
Лисицата живее
гората.
Рибите плуват
водата.
Отивам на разходка
свой приятел.
Живея
родителите си.

Думи без
ударение – не,
в, на, пред, под,
над, зад, без,
от, до, се и др.
Те нямат
собствено
ударение, а
се изговарят
заедно с думи,
които имат
ударена сричка.
Пишат се
отделно от
тях.

Избери правилната дума без ударение.
Лястовицата кацнала в/на клона на едно дърво.
Мишката се скрила в/на дупката.
Мечката излязла от/под гората.

10. Препиши текста, като поставиш пропуснатите
думи без ударение.
Слънцето решило да
жени и поканило всички животни
сватба. Поканило и таралежа.
11. Къде е допусната грешка при писане на думи без
ударение?
А) Погледна приятеля си и се усмихна.
Б) Родителите ми сеприбират късно вечер.
В) Не обичам да се храня набързо.
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образец вдясно (зад. 6).
5. Разпознава се употребата на думи без
ударение според контекста на изречението (зад. 7, 9, 10, 11).
6. Работи се върху правописа на удвоените предлози с/със и в/във (зад. 8).

проект да съберат и запишат изказвания
от разговорната реч на техни близки,
приятели и др., в които се забелязват неправилно употребени думи без ударение,
или да се оформят върху табло често използвани в речта думи без ударение.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
С цел затвърждаване на знанията по темата на учениците може да се възложи

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 8,
зад. 9 и зад. 10.
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Тема:

Части на речта

начален преговор
Части на речта

Цел:
• Да се затвърди и разшири понятието за
прилагателното име, съществителното
име и глагола като части на речта.
• Да се овладеят умения за определяне на
познатите за учениците граматически
признаци на отделните части на речта.
• Да се осмисли употребата на глаголи,
съществителни имена и прилагателни
имена в изречението и в текста, като
се подбират комуникативни ситуации,
близки до жизнения опит на ученика.

Какво да запомня
Глаголът е
част на речта.
Показва
действие или
състояние.
Има
единствено и
множествено
число.

1.

Определи числото на глаголите в текста.

Родителите заминават за града още в ранни зори.
Преди да тръгнат от фермата, заръчват на децата:
– Можете да играете на двора, на поляната, в градината, но не пресичайте пътя.
Децата си играят в двора, но Маринет забелязва
отсреща малка бяла козичка, която върви през нивята.
С три крачки пресича пътя и вече тича към нея.
По Марсел Еме
2. Препиши текста, като промениш числото на глаго
лите. Промени и другите думи така, че изреченията да
са правилни.
Детето се затича и навлезе в житата. Синята пеперуда закръжи наоколо. Пред малчугана скочи скакалец и
хукна нанякъде.

Съществителното име е
част на речта.
То е собствено
или нарицателно. Назовава
имена, предмети и др. Има
род и се променя по число.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава частите на речта.
• Определя познати граматически признаци на частите на речта.
• Разпознава видовете съществителни
имена.

3. Определи особеностите на съществителните имена
от стихотворението по образеца.
Поляната, обвита в шума,
заспива тихо във гората.
До пролетта тя ще сънува
цветя и птици във гнездата.
Ще чува във съня си песен
и писък весел на децата,
когато от страни далечни
ще се завърнат тук ятата.
Димитър Хаджитодоров
поляната – съществително нарицателно име,
ж.р. ед.ч.

Прилагателното име е част
на речта.
Показва признаци и качества.
То се променя по род и по
число.

Опорни знания и умения:
части на речта, съществително име, прилагателно име, глагол

4. Свържи съществителните имена с подходящи при
лагателни имена.
сива
буен
тъжна
спортен
дълга

история
панталон
мишка
пола
кон

зелено
студен
зимна
силен
широки

камък
вечер
яке
улици
дъжд

14

Структура на урока:
I. Мотивация
Урокът е така организиран, че последователно се въвеждат частите на речта и
техните особености, а в последните дейности от методическото планиране се
обобщават.

II. Актуализиране на знания и умения
1. Актуализират се знанията за глагола
като част на речта, като се определя числото на глаголите, употребени в текста.
Рубриката вляво припомня опорните
знания, чрез които да се реализира работата (зад. 1).
2. Чрез задача за приложение се развиват умения за съгласуване на глагола
със съществителните имена (зад. 2).
3. Определят се особеностите на съществителните имена, като за опора в дейността служи рубриката вляво (зад. 3).
4. Актуализират се знанията за прилагателно име и неговите граматически
признаци род, число. Задачата е така

72

Диктовка
начален преговор
5. Групирай думите според това каква част на речта
са. Напиши ги в тетрадката си.
сънувам
сън

тъга
бъбривец

боледувам
любопитен

бъбрив
въпрос

тъжен
болест

Първи сняг
Сутринта се събудих и виждам, че в стаята е по-светло. Преди да помисля колко
е часът, съглеждам снега. Светлината иде
от него. Отварям прозореца и струя леден
въздух ми отнема дъха.
Пред мене улицата стои преобразена.
Снегът е облякъл дърветата и сред неговата белота клоните и дънерите лъщят катраненочерни. Стрехите са разтворени бели
книги, по които никой не е писал. Толкова е ясно, че мога да различа стъпките на
врабчетата. Толкова е тихо, че още чувам
снощния разговор при вратата. Тишината
звъни. Или това са звънчета? Профучава
шейна, теглена от два приказни коня. Техните ноздри димят. Една майка топли с
уста ръцете на детенцето си.
Всичко изглежда днес друго, ново и неочаквано.
По Атанас Далчев

Съществително име
Прилагателно
име
Глагол

6. Препиши в тетрадката си глаголите, като доба
виш пропуснатите букви. Обясни разликата между изго
вора и правописа им.

пиша – пишат

Чет__ книга с разкази, а Виктор и Лили чет___ новото списание.
Повече не мога да мълч___, само рибите мълч___
постоянно.
Всички ще си облек__ екипите, а аз какво да облек__?

7. Препиши в тетрадката си, като попълниш липсва
щата буква. Направи проверка.
топ__л
мъд__р

вят__р
ъг__л

бръмб__р
теат__р

8. Препиши изреченията, като поправиш допуснатите
грешки.
България е сред страните, чиито морски плажове са
широки и със ситен пясак.
Вървях по улицата и весело подхвърлях малки камани.
Страшната кралица дълго се крила в кулата на своя
замак.
9. В кой ред правилно са определени частите на реч
та?
А) лисица – съществително собствено име, ж.р. ед.ч.
Б) вълк – съществително нарицателно име, м.р. мн.ч.
В) куче – съществително нарицателно име, ср.р. ед.ч.

мокри – мокър
метри – метър

Какво да запомня
камък –
камъни
пясък –
пясъци
замък –
замъци
крясък –
крясъци
подарък –
подаръци

на емпирично равнище, вдясно е посочен образец за изпълнението на задачата (зад. 7).
8. Редактират се правописни грешки
при съществителни имена с наставка
ък (зад. 8).

15

организирана, че чрез съгласуването на
прилагателното име със съществителното да се покаже какво назовава прилагателното име (зад. 4). Като опора се
използва рубриката вляво.
5. Обобщават се знанията за частите на
речта (зад. 5).
6. Осмисля се разликата между изговора
и правописа при окончанията на глаголите в 1 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч. (зад. 6).
7. Осмисля се правописът на съществителни и прилагателни имена, при които
се наблюдава фонетичният процес непостоянно ъ, като се актуализират възможните начини за проверка. Доколкото в 3. клас явлението се овладява само

III. Ресурси (основни и допълнителни)
С цел затвърждаване на знанията по
темата и осъществяване на междупредметни връзки на учениците може да
се възложи задача да изберат откъс от
урочна статия по предмет, различен от
български език и литература, да открият в нея познатите части на речта и да
характеризират техните признаци.
IV. Обобщаване и оценяване
Качествена оценка въз основа на представянето на учениците.
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Тема:

Видове изречения

начален преговор
Видове изречения

Цел:
• Да се актуализират знанията за съобщителното и въпросителното изречение.
• Да се актуализират знанията за словосъчетание.
• Да се припомнят словоредните особености на изреченията.

1. Определи за всеки от примерите дали е дума, слово
съчетание или изречение.
роза
червена роза
Разцъфна червената роза.
Какво да запомня
Словосъчетанията са част
от изречението. Те се състоят от думи,
свързани по
смисъл.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава видовете изречения.
• Определя комуникативната ситуация,
при която е уместна употребата на конкретен вид изречения по цел на общуването.
• Разпознава особеностите на словореда.

2.

Подреди думите и образувай изречения. Запиши ги.
красиво розата цвете е
от пъстрите цветя букети красиви се правят
се рожден подаряват за ден букети
израз цветята приятелство са на

3. Препиши текста, като разделиш изреченията в
него. Постави подходящ знак в края на всяко от тях.
Ян Бибиян
Веднъж Ян Бибиян скиташе извън града съвсем безцелно всички деца бяха на училище всеки беше зает с
работата си Ян Бибиян нямаше с кого да се забавлява
По Елин Пелин

4. Прочети съобщителното изречение и обясни какво
съобщава то.
Съобщително
изречение –
съобщава се
нещо.

Опорни знания и умения:
видове изречения, словосъчетание, ред на
думите в изречението

Въпросително
изречение –
с него се задава
въпрос.

– Фют, нещо ми тежи!
– Какво?
– Тежи ми главата.

5.

Задай въпроси към всяко изречение.
Ян Бибиян и Фют са приятели.
Ян Бибиян прави пакости.
Ян Бибиян среща Фют до една река.
Фют е малко дяволче.
Ян Бибиян е палаво момче.

16

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Мотивиращата част от урока е свързана
с определянето на отношенията между
дума, словосъчетание и изречение с цел
разграничаване на трите езикови единици (зад. 1).

II. Актуализиране на знания и умения
1. Актуализират се знанията за изречението като съставено от свързани
по смисъл думи, като изпълнението на
дейността се предхожда от означеното в
рубриката вляво (зад. 2).
2. Работи се върху употребата на пунктуационни знаци в края на изречението
в свързан текст (зад. 3).
3. Разпознава се съобщително изречение и се осмисля връзката между вида
на изречението и употребата му съгласно комуникативната ситуация (зад. 4).
4. Трансформира се съобщително изре-
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6.

– Какви филми обичаш?
– О, най-различни – исторически, фантастични и др.
– Знаеш ли, че някои от тях са забранени
за деца?
– Да, това е записано на екрана в специален знак. Сещаш ли се?
– Да, виждал съм го и винаги се съобразявам дали има знак, или не.

Определи вида на изреченията.
Живяло някога едно момче на име Малин.
Как започват приказките?
Живели някога един цар и една царица.
Защо в приказките има вълшебства?

съобщително
изречение
въпросително
изречение

7. Прочетете стихотворението по роли с подходяща
интонация.
Борко и Бърборка
– Тук ще посадим череша.
– Мамичко, защо?
– После ще ядеш череши.
– Мамичко, защо?
Гео Милев
8.

Кои думи на кой от участниците в разговора са?
Извинявай, би ли ми
казал колко е часът?
Часът е 12.00.
Бихте ли ни казали как
да стигнем до театъра?
Да, трябва да завиете
надясно.

9. Препиши, като поправиш сгрешените знаци в края
на изреченията.
Знаеш ли
Слънце, слънце, знаеш ли,
че сняг вънка пак вали.
Цял ден сипе, сипе, сипе?
Знаеш ли как Сечко щипе.
Как се сърди, как се мръщи.
Знаеш ли, че сам съм вкъщи?
Нямам братче, ни сестра
ни другарче за игра?
Ран Босилек

17

III. Ресурси (основни и допълнителни)
С цел затвърждаване на знанията по
темата и осъществяване на междупредметни връзки на учениците може да
се възложи задача да създадат диалог
по една от следните ситуации; запознанство с новопостъпил ученик в класа, случайна среща с приятел, разговор
между съученици за организиране на
екскурзия, като се определят употребените изречения по цел на изказването.

чение във въпросително, като се използват познати от втори клас въпросителни
думи и частица ли (зад. 5).
5. Работи се в група, като се прочита
текстът с подходяща интонация според
целта на изказването. Разпознават се
интонационните особености на изречението (зад. 7).
6. Свързват се изречения с комуникативна ситуация и се разпознават по цел
на изказването (зад. 8).
7. Редактират се грешно употребени
пунктуационни знаци в края на изречението (зад. 9).

IV. Обобщаване и оценяване
Качествена оценка въз основа на представянето на учениците.
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Тема:

Вече знам и мога

входящ контрол
Входящ контрол

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели:
• знания за определени фонетични процеси;
• умения да прилагат изучени правописни норми при правописна проверка;
• знания за частите на речта;
• умения да се разграничават и съгласуват
частите на речта;
• умения да се разпознават и използват
уместно според контекста на общуването видовете изречения по цел на изказването.

Вече знам и мога
Вариант 1

1. В думата пътник има:
А) три гласни звука и три съгласни
Б) четири гласни звука и три съгласни
В) два гласни звука и четири съгласни

6. В кой ред всички глаголи са за
писани правилно?
А) вървиме, играем, мислиме, четем
Б) смятаме, прескачаме, тичаме,
подаваме
В) влизаме, растеме, мръзнем, мием

2. Кой ред съдържа думи само с
беззвучни съгласни звукове?
А) топка, отбор, капитан
Б) врата, стая, корниз
В) пате, топка, коте

7. В кой ред всички прилагателни
имена са записани правилно?
А) кръгал, дълъг, сладък
Б) светъл, храбър, добър
В) тънак, тежък, кратък

3. В кой ред буквите на гласните
звукове във всички думи са записани
правилно?
А) огън, ръка, патека, дърво
Б) учение, гора, буря, бистър
В) пиперуда, дете, изричение, пчела

8. Препиши от изречението думи
те без ударение.
Един ден мъдреците се събрали и
започнали да описват звездите.

4. В кой ред всички думи са напи
сани правилно?
А) усмивка, тетрадка, сладко, кръг
Б) слаткарница, Здравко, съсетка,
врабче
В) забрадка, Снежка, гъпка, рибка
5. Препиши от изречението позна
тите части на речта и ги определи.
Рунтавият Шаро дотича по пътеката и легна в краката на момчето.

9. Преобразувай съобщителното
изречение във въпросително.
Катеричката събира лешници за
зимата.
10. Запиши правилно началото и
края на изреченията в текста.
един цар имал син за чудо и приказ дошло време принцът да се задоми
най-умният царедворец тръгнал да
търси мома за сина му

Максимален брой точки: 20.

Съдържателни акценти
Зад. 1 – Определя се броят на гласните и
на съгласните звукове в дума.
Зад. 2 – Разпознават се беззвучни съгласни звукове и тяхната употреба в думите.
Зад. 3 – Откриват се правописни грешки, като се разпознават определени фонетични процеси.
Зад. 4 – Проверяват се уменията за правописна проверка.
Зад. 5 – Откриват се и се разграничават
частите на речта.
Зад. 6 – Проверява се правописът на глаголите в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч.
Зад. 7 – Проверява се правописът на
прилагателните имена.
Зад. 8 – Откриват се думите без ударение.
Зад. 9 – Определят се границите на изречението и се проверява знанието за
пунктуационните знаци.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки 1 1 1 1 7 1 1 3 1 3

15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.

18

Верни отговори
Вариант № 1
1. В)
2. В)
3. Б)
4. А)
5. Рунтавият – прилагателно име
Шаро – съществително собствено име
дотича – глагол
пътеката – съществително нарицателно
име
легна – глагол
краката – съществително нарицателно
име
момчето – съществително нарицателно
име
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Диктовка
Пеликаните
На север Дунав влачи уморено водите
си към град Силистра. Край него зеленее
китна низина. Сред нея е езерото Сребърна. Името му е чудно и красиво.
В това езеро живеят около сто и двадесет пеликана. Тези птици ги няма никъде
другаде у нас.
Малките пеликанчета се излюпват в началото на лятото. Те са много лакоми и растат бързо. Всяко може да изяде до три килограма риба на ден. В началото на есента
пеликаните отлитат към реката Нил.
Из „География за малчугани“

Вече знам и мога
Вариант 2
1. В думата ученик има:
А) три гласни звука и три съгласни
Б) пет гласни звука и един съгласен
В) два гласни звука и четири съгласни
2. Кой ред съдържа думи само със
звучни съгласни звукове?
А) въже, маса, стол
Б) татко, баба, жега
В) жаба, жив, буза
3. В кой ред буквите на гласните
звукове във всички думи са записани
правилно?
А) поле, плънина, листо, трева
Б) умение, оспех, убича, думашен
В) крака, глава, ръце, очи
4. В кой ред всички думи са напи
сани правилно?
А) мравка, гледка, рядкост, ръбче
Б) бобче, Радка, братовчетка, зъп
В) връзка, Люпчо, дръшка, дръвче
5. Препиши от изречението позна
тите части на речта и ги определи.
Хитрата лисица излезе от храстите и отиде в леговището на вълка.

6. В кой ред всички глаголи са за
писани правилно?
А) лягаме, скачаме, спиме, забавляваме
Б) учиме, следим, внимаваме, пишем
В) излизаме, продължаваме, ходим,
гледаме
7. В кой ред всички прилагателни
имена са записани правилно?
А) хитър, мокър, близак
Б) едър, малък, нисък
В) лъскав, рошъв, хубав
8. Препиши от изречението думи
те без ударение.
Късно вечерта братята се срещнали и започнали да разказват истории.
9. Преобразувай съобщителното
изречение във въпросително.
Пчеличките събират прашец от цветята.

Вариант № 2
1. В)
2. В)
3. В)
4. А)
5. хитрата – прилагателно име
лисица – съществително нарицателно име
излезе – глагол
храстите – съществително нарицателно
име
отиде – глагол
леговището – съществително нарицателно име
вълка – съществително нарицателно
име
6. В)
7. Б)
8. се, и, да
9. Пчеличките събират ли прашец от
цветята?
Дали пчеличките събират прашец от
цветята?
10. Тръгнал пратеникът по всички земи.
Обиколил девет царства. Никъде не могъл да хареса мома за царския син.

10. Запиши правилно началото и
края на изреченията в текста.
тръгнал пратеникът по всички
земи обиколил девет царства никъде
не могъл да хареса мома за царския
син

Максимален брой точки: 20.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки 1 1 1 1 7 1 1 3 1 3

15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.

19

6. Б)
7. Б)
8. се, и, да
9. Катеричката събира ли лешници за
зимата?
Дали катеричката събира лешници за
зимата?
10. Един цар имал син за чудо и приказ. Дошло време принцът да се задоми. Най-умният царедворец тръгнал да
търси мома за сина му.

IV. Обобщаване и оценяване
Качествена оценка въз основа на представянето на учениците.
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Тема:

Правопис на гласни звукове
в крайна сричка на думите

нови знания
Правопис на гласни звукове в крайна сричка на думите

Цел:
• Да се овладеят знания за правописа на
гласни звукове в крайна сричка на думите.
• Да се овладеят умения за проверка на
правописа.
• Да се овладеят умения за прилагане на
знанията при писане на думи, изречения, текстове.
• Да се овладеят умения за откриване и
редактиране на правописни грешки.

Имало едно време една вълшебна книга. Тя
била необикновена, защото, преди да стане книга,
била красива царкиня, която живеела в разкошен
и просторен дворец.
Един ден девойката изчезнала и всички започнали да се питат какво е станало с нея. Втурнали се да я търсят навсякъде, но без успех. Злата
магьосница искала да скрие истината от хората.
Превърнала царкинята в книга, пъхнала истината между страниците и заключила книгата с три
ключалки.

1. Каква според теб е найголяма
та тайна?

Ако в крайна сричка
глаголите завършват на а,
ат, я, ят, се изговарят с ъ,
но винаги се пишат с а и я.
Ако съществителни имена от
ж.р. ед.ч. завършват на гласен
звук в крайната сричка на
думите се изговарят
с а и се пишат с а.

Аз четђ. Те четђт.
Аз броџ. Те броџт.
женђ
косђ
девїйка
кнєга

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае правилата за писане на букви на
гласни звукове в крайна сричка.
• Може да пише правилно думи с гласен
звук в крайна сричка.

3. Препиши от текста подчерта
ните глаголи и обясни как се пишат
и как се изговарят.
4. Определи ударените срички.
Прочети правилно глаголите.

Опорни знания и умения:
правопис, гласни звукове, сричка, дума

2. Препиши в тетрадката си
съществителните имена, които
завършват с гласен звук. Постави
ударенията в думите.

Аз раста.
Те растат.

Аз зова.
Те зоват.

Аз бера.
Те берат.

Аз кроя.
Те кроят.

Аз седя.
Те седят.

Аз въртя.
Те въртят.

5. Допълни подходящата буква в
съществителните имена. Препиши
ги.
сил__
вил__ кос__
рък__
игл__
ста__ вилиц __ ножиц __
острилк__ мас__ тенджер__
6. Препиши думите, в които има
разлика между изговор и правопис.
броя
змия
внеса

подраня
сълза
роса

борба
бера
деля
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания и умения се използва текстът. Той
се чете, отговаря се на въпрос по текста,
преписват се съществителни имена с гласен звук в крайна сричка (зад. 1 и зад. 2 от
учебника).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за правопис на гласни звукове в
крайна сричка на думата
Четат се и се наблюдават примерите. Установява се разликата между изговора
и правописа на гласни звукове в крайна
сричка на думите.
Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението на правописните правила.
Преписват се от текста глаголи с изучената правописна особеност и се четат
правилно (зад. 3 от учебника).
Определят се ударени срички в глаголи
и се четат правилно (зад. 4 от учебника).
Допълват се пропуснати букви на глас-
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стоя
зова
ръка

Диктовка

7.

Съгласувай глагола със съществителното име.
Учениците

уча

Писателите

пиша

Лекарите

лекувам

Учителите

преподавам

Строителите

строя

8. Напиши изреченията, като промениш подчертани
те глаголи и съществителни имена по образеца.
Туристът изкачва върха.
Следователят разплита този труден случай.
Инженерът създава нови машини.
Актьорът играе на сцена.
9.

Семейство
Не видях кога звънкогласният певец
приюти при себе си мъничка синигерка.
Оначало те летяха от дърво на дърво и си
подвикваха. След някой и друг ден двете
птички се поумълчаха. Започнаха да летят
като совалки. Пренасяха влакънца и перца.
Искаха да застелят къщата си. После синигерката снесе яйца. Тя ги топлеше, а синигерът ѝ носеше насекоми и гъсенички. Кацаше пред къщичката и пееше. Песничките
му бяха две. Едната беше радостна, когато
синигерката го слушаше в хубавия им дом.
Другага беше тревожна, когато ги грозеше
опасност. А много опасности ги заплашваха! Защото къщичката се харесваше и на
другите птички.
Из „География за малчугани“

Архитектът
проектира блок.
Архитектите
проектират
блок.

Препиши текста и поправи правописните грешки.

Всички птици имат крила и повечето от тях летът. Птиците, които не летът, като африканския щраус, имът силни крака, така че могът да тичът бързо и
да избягът от враговете си.
Птиците извивът или огъвът крилете си, за да сменът посоката си на летене.
Д. Елиът, К. Кинг
10. Открий правилно написаните съществителни име
на. Препиши ги.
кака
сума
кокошка
блуза

леля
стокъ
овца
ризъ

съседкъ
каса
коткъ
шапка

майка
продавачкъ
маймуна
тениска

11. В кой ред са посочени съществителни имена с уда
рена крайна сричка?
А) клетка, сметка, топка
Б) щора, врата, стълба
В) игра, пола, земя
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Редактират се правописни грешки,
свързани с изучените правила (зад. 9 от
учебника).

ни звукове (зад. 5 от учебника).
Обяснява се разликата между изговора и
правописа в конкретни примери (зад. 6
от учебника).
Откриват се глаголи с разлика между
изговор и правопис (зад. 2 от Тетрадка
№ 1 по български език).
Сравняват се изговорът и правописът
на съществителни имена с гласен звук в
края (зад. 3 от Тетрадка № 1 по български език).
Преобразуват се по форма думи с гласен звук в крайна сричка в съответствие
с конкретен контекст (зад. 7 и зад. 8 от
учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Отговаря се на тестови въпроси и се
подчертават в изречения думи с разлика между изговор и правопис (зад. 10 и
зад. 11 от учебника, зад. 5 от Тетрадка
№ 1 по български език).
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Тема:

Писане на съгласни с и т пред звучни съгласни
в думите

нови знания

Цел:
• Да се овладеят знания за правописните
правила за звукове с и т пред звучни
съгласни звукове.
• Да се овладеят умения за проверка на правописа при буквите на беззвучните съгласни звукове с и т при асимилация по
звучност пред звучни съгласни звукове.
• Да се овладеят умения за писане на думи,
изречения, текстове.
• Да се овладеят умения за откриване и
редактиране на правописни грешки.

Писане на съгласни с и т пред звучни съгласни в думите
Сбогом
И ей долитат ято птички...
„Настана време за раздяла –
прощавай, трепетлико бяла!“
Замислената трепетлика
разбра на птиците езика,
прошепна „Сбогом!“, люшна клони
и първи златен лист отрони.
По Асен Разцветников

1.

2. Запиши словосъчетания от съ
ществителни и прилагателни имена.

Кои герои се сбогуват?

Често когато беззвучен
съгласен звук стои в думата
пред звучен, той се чува
като звучен, но се пише
с буквата на беззвучния
съгласен звук.
Проверка се прави с
правописния речник.

сб
сбогом
сбор
сб
сг
сговор
сватба
сва
о
отдалече

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае правилата за писане на буквите на
съгласни звукове с и т в позиция пред
звучни съгласни звукове в думата.
• Осъзнава разликата между изговора и
правописа във фонетично явление.
• Разграничава правописа на звучни съгласни звукове пред беззвучни и на съгласни звукове с и т пред звучни.

3. Запиши думите, в които без
без
звучния съгласен звук се чува като
звучен в началото на думата.
сграда
сговор

сгодявам се
стоп

стих
стъпка

4. Разделете се в групи. На цвет
ни картончета запишете правилно
думите.
т
ба
д
т
о личен
д

гони

Опорни знания и умения:
правопис, съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове

с
бор
з
т
о говор
д

с
бирка
з
т
о делям
д

5.

В кои от подчертаните букви:

беззвучният съгласен звук се
чува като звучен;
звучният съгласен звук се чува
като беззвучен?

питка
отгледам
тетрадка
разходка

беритба
отгребвам
сдружавам се
сближавам се
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Разграничават се думи с правописни
особености на звучни съгласни пред
беззвучни и на съгласни с и т пред звучни (зад. 5 от учебника).
• Допълва се пропусната буква в думи. Открива се значението на думите с цел обогатяване на лексикалния запас на учениците
(зад. 4 от Тетрадка № 1 по български език).
• Разграничават думи със съгласни с и т пред
беззвучни съгласни и пред звучни съгласни.
Обясняват правописа (зад. 6 от тетрадката).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците откриват и поправят правописни грешки (зад. 8 от Тетрадка № 1 по
български език).

•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва стихотворението:
чете се самостоятелно, съдържанието му
се свързва с илюстрацията, отговаря се на
въпрос по текста, преписват се словосъчетания от съществителни и прилагателни
имена (зад. 1, зад. 2).
II. Формиране на първоначални знания и
умения за писане на буквите на съгласни зву
кове с и т пред звучни съгласни
• Четат се и се наблюдават примерите. Установява се кои беззвучни съгласни са
пред звучни, как се изговарят и пишат.
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Писане на съгласни с и т пред звучни съгласни
в думите

Тема:

упражнение

Цел:
• Да се затвърдят знанията за правописа
на букви на звучни и беззвучни съгласни звукове в различни позиции.
• Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за проверка на правописа на съгласни с и т пред беззвучни съгласни и
на звучни съгласни пред беззвучни.
• Да се усъвършенстват уменията за писане на думи, изречения, текстове.
• Да се затвърдят уменията за откриване и
редактиране на правописни грешки.

упражнение
1. В кои думи съгласните с и т стоят пред звучни
съг ласни звукове?
сготвя
отгатна
каскада
сдобия се
сдържам се
отвикна
сбор
женитба
2. Препиши думите, като допълниш подходящата бук
ва. Състави изречения с две от тях.
__борник
__глобявам
о__глеждам
о__бягвам
__грявам се
__гъвам
3. Свържи всяка дума с нейното значение. Състави
изречение с една от тях.
Продължавам напред покрай някого или нещо.
Начинът, по който са подредени предметите в една
стая.
Група състезатели, които играят заедно и се състезават.
Отговарям, когато ме питат.

подредба
отбор
отвръщам
отминавам

4. От глаголите образувай съществителни имена по
илюстрациите. Обясни правописа им.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае правилата за писане на съгласни
звукове с и т в позиция пред звучни.
• Може да пише правилно думи със съгласни звукове с и т пред звучни.
• Разграничава правописа на звучни съгласни звукове пред беззвучни и на беззвучни
съгласни звукове с и т пред звучни.
• Може да открива и да редактира правописни грешки при писане на звучни
и беззвучни съгласни в различни позиции.

сея сеитба

гоня

кося

бера

5. Запиши думите, в които има беззвучни пред звучни
съгласни.
стоя
сбърках
отварям
отзив
батко
дядка
отбягвам
Радка
6. Препиши изреченията, като добавиш пропусната
буква.
Листът се __гъва на четири части.
Внимателно о__гризвам парче ябълка.
О__горе върху хладилника не се поставят никакви
предмети.
Трябва да решим няколко задачи от __борника.

сбърках

с или з?
т или д?

23

Опорни знания и умения:
правопис, съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва зад. 1 от учебника:
откриват се думи с беззвучни съгласни с
и т пред звучни.
II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения за писане на съглас
ните с и т пред звучни съгласни в думите
• Определя се колона от думи, в която
има съгласни с и т пред звучни съгласни (зад. 2 от тетрадката).
• Избира се подходяща буква за правилно
записване на думи (зад. 3 от тетрадката).
• Допълва се подходяща буква на съгласен
звук с или т в думи (зад. 2 от учебника).

Свързват се думи с обяснение на тяхното
значение (зад. 3 от учебника).
• Образуват се съществителни имена от
глаголи. Обясняват правописа им (зад. 4
от учебника).
• Допълва се подходяща дума в изречение,
като се записват правилно думи със съгласни с и т (зад. 7 от тетрадката).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проследява се изпълнението на зад. 5 и
зад. 6 от учебника.

•
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Тема:

Правопис на гласни и съгласни звукове

обобщение
Правопис на гласни и съгласни звукове

Цел:
• Да се обобщят и затвърдят знанията за
гласни и съгласни звукове.
• Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за разпознаване на видове гласни
и съгласни звукове.
• Да се затвърдят знанията за правописа
на думи с гласни и съгласни звукове в
различни позиции.
• Да се усъвършенстват уменията за правилен изговор и правилно писане на
думи с изучените правописни особености.
• Да се затвърдят уменията за откриване и
редактиране на правописни грешки.

а
е
й
о
т
ц

б в г
ж з
к л м
п
р
у
ф
ч ш

д
и
н
с
х
ъ

1. Попълни таблицата в тетрадката си с буквите на
гласните и на съгласните звукове. Посочи примери.
Звукове

Вид

Пример

гласни

широки
а
тесни
звучни
беззвучни

кака

съгласни

2. Посочи съгласните звукове в думите на всеки ред.
Определи вида им.
лимон
топка
смел
3.

гора
кокошка
плод

море
кит
камила

дъно
пътека
клон

зора
шест
врата

Допълни пропуснатите букви на гласните звукове.
з__мя
д__те
м__риша

к__жух
ч__совникар
б__ща

зв__нец
ст__ден
к__пувам

Как да науча
1. Определи неударените срички.
2. Открий дума за проверка.
3. Избери подходяща буква.

В края на думата се произнася
и се пише а.

Очаквани резултати:
• Познава и разграничава гласни и съгласни, тесни и широки гласни, звучни и
беззвучни съгласни.
• Може да пише и изговаря правилно
думи с правописни особености, които се
отнасят до изговора и писането на думи
с широки и тесни гласни звукове и със
звучни и беззвучни съгласни звукове.
• Може да открива и да редактира правописни грешки при писане на широки и
тесни гласни звукове и на звучни и беззвучни съгласни в различни позиции.
• Разпознава корелативните двойки тесни –
широки гласни звукове.
• Прави правописна проверка в различни
фонетични позиции на гласните звукове
(в неударена позиция и в краесловие).

В крайна сричка се изговаря
ъ, но се пише а
или я.

4. С кое правило може да се обясни правописът на вся
ка от думите?
жена
книга
тичат

ходят
тича
мислят

игра
дума
слуша

скача
вика
сгушат

къща
маса
мислят

5. Препиши първите срички от подчертаните думи. В
кои от тях има разлика между изговора и правописа?
Лъвът въздъхнал и казал, че се радва да види лисицата.
Лисицата отговорила по същия начин.
Мравката се подхлъзнала и цопнала във водата.
Гълъбът се втурнал да є помогне.

24

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва изпълнението на
зад. 1 от учебника: попълва се таблица,
в която се допълват букви на широки
и тесни гласни звукове и на звучни и
беззвучни съгласни звукове, записват се
подходящи примери.

Опорни знания и умения:
правопис, гласни звукове, широки и тесни
гласни звукове, съгласни звукове, звучни и
беззвучни съгласни звукове
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Диктовка
обобщение

Малкият Хитър Петър
Хлебарят извикал зъбаря и го помолил
да извади който и да е зъб на момчето. Поискал то да изяде всичкия симид, както са
се договорили. Обещал да плати сметката.
Малкият Хитър Петър почнал да яде топъл симид. Ял, ял и се наял. Спрял да яде
и казал, че не може повече и трябва да му
извадят зъб.
После зяпнал и посочил болния си зъб.
Зъбарят го погледнал. Веднага разбрал,
че е болен. Извадил го.
Очистил си малкият хитрец устата и
пожелал на хлебаря здраве и дълъг живот.
Обяснил, че и със симид го е нахранил, и
болния зъб е извадил.
Народна приказка

6. Обясни особеностите в правописа на оцветените
букви.
Живко подреди шест кубчета.
Врабчето подскочи един-два пъти и отлетя.
Белият кораб е много красив.
Винаги отделям време да проверя текста, който
съм написал.
Смръщих вежди, недоволен от забележката.
7.

Каква правописна грешка забелязва лъвът?
Кирчо наш е ученик...
Заприказва с увлечение
дълго-дълго изречение:
– Как да спра, аз нямам точка!
Вдигнал рунтава глава,
лъвът страшно изрева:
– Кой ме пише грешно „лъф“?
По Асен Босев

8. Открий грешно написаните думи. Поправи ги в те
традката си.
Един търговец седнал да си почине под едно дарво. Оставил торбата си на земята. В нея имало много
червени шапки, които искал да продаде в саседния грат.
Омореният от пътя търговец седнал под дарвото и заспал.
Маймуните по клоните на дарвото наскачали на земята и грабнали по една шапка. Търговецът се сабудил и
се зачудил какво да прави. Тогава решил да хвърли своята
шапка на земята. В мик маймуните направили същото,
защото те винаги подражават на човека.

9.

Как да науча
1. Прочети внимателно всяка
дума.
2. Открий
грешно написаната дума.
3. Препиши правилно.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

А) носорог с голям рог
Б) гълъп със сиви пера
В) жираф с дълъг врат
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II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения, свързани с право
писа на гласни и съгласни звукове
• Определят вида на съгласните звукове в
думи (зад. 2).
• Допълват в думи буквите на гласни звукове (зад. 3).
• Свързват правописни особености на
думи с подходящо правописно правило
(зад. 4).
• Откриват и обясняват изучени правописни особености (зад. 5, зад. 6, зад. 7).
• За обобщаване на дейностите в хода на
урока учителят използва задача, която

предполага осмисляне и обяснение на фонетичните явления (зад. 6 от учебника).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 8 от
учебника, която изисква редактиране
на текст. Задачата дава възможност да
се проследи познаването на изучаваните фонетични процеси.
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Тема:

Редактиране на правописни грешки

нови знания
Редактиране на правописни грешки

Цел:
• Да се овладеят знания за редактирането
като дейност за поправяне на правописни грешки.
• Да се овладеят умения за откриване и
поправяне на правописни грешки.
• Да се актуализират знанията за разделяне на думите на части за пренасяне.
• Да се овладеят умения за правилно пренасяне на многосрични думи.

Танц
По цветистата ливатка блиска
едри капки дъжд заплиска.
А защо край нея няма дъжд?
Няма дъжд нашир и длъш!
Интересен дъжд, нали –
само по ливатката вали,
весел смях и звън се чуват...
Капките с цвитенцата тънцуват...
Кирил Назъров
1. Защо дъждът е наречен „инте
ресен“ в стихотворението?

ъ
театар
т
одговор
ъ
патувам

Очаквани резултати:
• Познава процеса на редактиране.
• Може да открива правописни грешки,
свързани с изучени правописни правила.
• Владее начини за поправяне на правописни грешки и за правописна проверка.

Редактиране се нарича
поправяне на грешки при
писането на думите.
С черта се задрасква
грешната буква и отгоре
се изписва правилната.

3. Раздели думите в таблицата.
Попълни я в тетрадката си.

4. Редактирай допуснатите право
писни грешки.

сборник, рог, къща, дъжд, крак, мрак,
село, стълби, сватба, глас, сграда,
град

дълък
питъм
зговор
слап
учъ
здружение
хубаф
седнъ
гонидба
блак
кажъ
беридба
5. Препиши в тетрадката си из
реченията, като редактираш право
писните грешки.

думи със звучни съгласни
в края
думи с беззвучни съгласни
в края
думи с крайна неударена
сричка
думи със с и т пред звучна съгласна

Опорни знания и умения:
правопис, правописни правила, правописна грешка, правописна проверка, редактиране

2. Открий грешно написаните
думи в текста. Поправи ги в тет
радката си.

Убичам расходки прес широките поля.
Прес лятото гурите носят хлат и
приятна почифка.
С лека кула се патува спокойно.
Пчелите събирът прашец от цвитята.
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Структура на урока:

II. Формиране на първоначални знания
и умения за редактиране на правописни
грешки
• Четат се и се наблюдават примерите, посочени в рубриката за нови знания. Установява се какви грешки са показани,
прави се проверка на правописа, обяснява се как е направена поправката.
• Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението на думата редактиране.
• Определя се кои думи с кое правописно
правило се свързват (зад. 3 от учебника).
• Редактират се допуснати правописни
грешки при букви на гласни звукове в
думите (зад. 4 от учебника).
• Откриват се правописни грешки в думи

I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва работата с текста.
Той се чете, отговаря се на въпрос по
текста, откриват се в текста неправилно
записани думи и се записват правилно в
тетрадките (зад. 1, зад. 2).
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Диктовка

6. За всяка от думите избери начин за проверка.
Препиши думите, като попълниш пропуснатите букви.
гр__дина

мра__ка

х__лмист

м__ре

кора__че

__чилище

сл__дкиш

ръ__че

к__смат

Планинските върхове стояха горди и
величествени. Срещу тях полетя бурята –
страшна, зловеща и жестока. Те останаха
несломими, твърди, горди и непобедими.
Когато блесна ярък слънчев лъч, вятърът
утихна. Всичко наоколо се озари от светлина, Слънцето погледна като победител.
Природата стана пак чаровна и излъчваща
красота.

1. Поставяне на
съгласния звук
пред гласен.
2. Поставяне
на гласния звук
под ударение.

7. Прочети думите, в които има разлика между изго
вор и правопис.

8.

казвам

купя

сърца

кажа

покупка

сърдечен

сядам

копче

въпрос

сядат

откопчан

въпросителен

Как да науча
1. Прочети думите.
2. Постави ударения.
3. Открий къде широките гласни се
чуват като тесни и обратното.

Постави подходящи букви на празните места.
Д __цата весело кар__т колело по широката алея.
Гл__сът на п__веца е много силен.
Спряхме за ст__дена в__да до крайпътната ч__шма.

9. Редактирай грешките, като провериш думите в
правописния речник.
убличам
убувам

ошия
охапя

тротоар
ублека

10. Прочети ценоразписа.
Избери този продукт, който
е написан без правописни грешки.

картъ
паркинк

аъ
оу
еи

Речник

анцук
пужар

1.79 лв.
Мля ко с какау
1.79е лв.
лат вано
шоко
нарису
Топъл ил.
чай с боси 1.20
кра- лв.
Билкоф
дете
на вуда 1.60 лв.
Минерал
чета.
0.30 лв.
Мет
1.20 лв.
Плодов сок

11. Препиши само изречението, в което НЕ е допусната
правописна грешка.
Къпънато във фонтана е забранено!
Алея за думашни любимци.
Скачането в басейна е забранено.
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•
•

•
•

от изречения и се редактират (зад. 5 от
учебника).
Допълва се пропусната буква на гласни
звукове и се определя дума за проверка
(зад. 6 от учебника).
Обяснява се разликата между изговор и
правопис на думи с ударени и неударени гласни звукове (зад. 7 и зад. 8 от учебника).
Редактират се правописни грешки, като
използват правописен речник (зад. 9 от
учебника).
Подчертават се в думите букви, при писане на които може да се допусне правописна грешка (зад. 6 от Тетрадка № 1 по
български език).

•
•

Избира се подходяща дума за проверка
на правописа (зад. 4 от Тетрадка № 1 по
български език).
Откриват се правописни грешки (зад. 9
от Тетрадка № 1 по български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Изпълнение на зад. 10 и зад. 11 от учебника – откриване на правописни грешки и редактиране, отговор на тестови
въпрос
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Тема:

Корен на думите

нови знания
Корен на думите

Цел:
• Да се овладеят знания за корена като
главна и задължителна част в думата.
• Да се овладеят умения за откриване на
корена в думите.
• Да се овладеят умения за правилно писане на корена на думите.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава и обяснява понятието корен на
думата.
• Може да открива корена на думите.
• Може да свърже корена на думите с тяхното значение.
Опорни знания и умения
дума, сричка
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва работата с текста.
Той се чете, отговаря се на въпрос по
текста, четат се от текста съществителните имена (зад. 1, зад. 2 от учебника).
II. Формиране на първоначални знания
и умения за езиковото понятие корен на
думите
• Четат се и се наблюдават примерите. Установява се коя част на думата е оцветена, думите се сравняват с други думи, с
които имат същия корен (звезден, мечта,
слушател), прави се извод за общата част
между думите и връзката със значението
на думите.
• Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението – коренът е главна и задължителна част в думата.
• Определя се коренът на избрани думи от
текста (зад. 3 от учебника).
• Групират се по двойки думи с еднакъв
корен (зад. 4 от учебника).
• Допълва се подходящ корен за конкретна
дума (зад. 5 от учебника).

Детето-птица
Живеело едно дете-звездичка...
Мечтаело да бъде волна птичка...
То често край дърветата се сгушвало
и песните на птиците подслушвало.
Мартин Тачков

1.

С кои думи е назовано детето?

звездичка
мечтаело
подслушвало

3. Открий корена на думите дете,
сгушвам, птиците. Определи каква
част на речта е всяка дума.
4. Запиши по двойки думите с ед
накъв корен.
водица
дъжд
играчка
писател
топлина

спорт
играя
дъждовник
игра
плодовит

подводен
спортист
надпис
топъл
плодове

2. Прочети съществителните
имена.

Коренът е главна и
задължителна част в
думата. Той определя
нейното значение и
не се разделя на части.

5. Препиши думите в тетрадката
си, като добавиш подходящия корен:
глед, уч.
____ам
____а
раз____ам
____еник
пре____ам
____ител
____ение
от____ам
6. Запиши от коя дума са обра
зувани думите: престол, поправя,
разумен, избързам, изготвя, подсилен.
Определи корена.
бързам
умен

стол
готвя
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Свързват се думи с дума, от която са образувани (зад. 6 от учебника).
• Свързват се думи с еднакъв корен с обяснение на тяхното значение. Съставят се
изречения с думи по избор (зад. 8 от Тетрадка № 1 по български език).
• Допълват се подходящи думи с еднакъв
корен в изречения (зад. 5 от Тетрадка № 1
по български език).
• Образуват думи по даден корен (зад. 6 от
Тетрадка № 1 по български език).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 1 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Отговор на тестов въпрос (зад. 10 от тетрадката) – определят се правилно записани думи.

•
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правя
силен

Тема:

Корен на думите
упражнение
упражнение

1. Свържи всяка дума с нейното значение. Определи
корена на думите.
Човек, който пише разкази и стихотворения.
Който е написан или напечатан.
Учебна дейност в първи клас.
2.

Цел:
• Да се затвърдят знанията за корен на думите.
• Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за разпознаване на корена на думите.
• Да се усъвършенстват уменията за употреба на думата според нейното значение
и конкретен езиков контекст.

писане
писател
записан

Запиши думи с корен раб. Състави изречения с тях.
работа: работя
...

3. Напиши думите в тетрадката си, като допълниш
подходящ корен.
____ница
____я
____ина
____я
____ител
____инар

4.

____е

____ен

____ник

____ен

____увам

____ен

сол
говор
здрав
студ
лед
град

Очаквани резултати:
• Познава и обяснява понятието корен на
думата.
• Може да открива корена на думите.
• Може да свърже корена на думите с тяхното значение.
• Разбира значението на думи с един и
същи корен.

Допълни изреченията с подходяща дума.
от гнездото.
Разтревожените птици
През есента щъркелите
на юг.
През пролетта прелетните птици
от юг.
Орлите
високо в небето.

летят
отлитат
долитат
излитат

5. Напиши думи според техните значения. Определи
корена им.
Лице, което купува нещо
Лице, което продава нещо
Лице, което търгува с нещо
6.

В кой ред са написани думи с еднакъв корен?

А) крал, адрес, вечер
Б) поздрав, поздравление, здраве
В) училище, решавам, прескачам
7.

Опорни знания и умения:
дума, сричка, корен на дума

Кой е коренът на думата мразовит?

А) студ
Б) лед
В) мраз
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•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация в хода на урока и за актуализиране на знания и умения се използва изпълнението на зад. 1 от учебника:
свързват се думи с обяснение на тяхното значение, определя се коренът на думите, съставят се изречения с тях.
II. Дейности за формиране на първона
чални знания и умения, свързани с езико
вото понятие корен на думите
• Образуват се самостоятелно думи с посочен корен (зад. 2 от учебника).
• Допълва се в думи подходящ корен и се
съставя писмено изречения с три думи
по избор (зад. 3 от учебника).

•
•

Подбират се и се допълват подходящи за
смисъла на изречението думи. Определя
се коренът в думите и се обяснява устно
значението им (зад. 4 от учебника).
Записват се думи по обяснение на тяхното значение. Съставят се изречения по
картината (зад. 5 от учебника).
Допълва се подходяща буква в корена на
думи (зад. 9 от Тетрадка № 1 по български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Отговарят на тестови въпроси (зад. 6,
зад. 7 от учебника).
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Тема:

Представки в думите

нови знания
Представки в думите

Цел:
• Да се овладеят знания за представката
като част от думата.
• Да се овладеят умения за откриване на
представките в думите.
• Да се овладеят умения за преобразуване
на думи с различни представки.
• Да се разпознава разликата в значението
на думите.
• Да се разпознава как дума, образувана с
представка, има ново значение, различно от това на изходната дума.

Из „Туфо рижият котарак“
А къде всъщност се намираше Туфо?
Това и самият той не можеше да
каже. След като се промъкна през
осветения вход на голямото здание,
той тихо заобиколи двамата души,
които разговаряха на висок глас, и се
втурна по тесните стълби нагоре.
По Георги Константинов

1.

Кой е героят в текста?

2.

Препиши глаголите от текста.

уча
науча
говор
разговор

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава понятието представка и разбира позицията ѝ в думата.
• Може да открива представката в думите.
• Разбира значението на думи с представки и може да го обясни.

3. Запиши думите в две колони –
думи с представки и думи без пред
ставки.
гледам
показвам
товар
разговор

казвам
страшен
говор
ушия

5. Избери подходяща представка.
Образувай думи.
раз
из
до
под
за

разгледам
безстрашен
натовареност
шия

4. Препиши думите и подчертай
представките.
продавам науча
поиграя
изпит
открия
преграда
закрия
измръзвам предпазител

Опорни знания и умения:
дума, сричка, корен на думата

Представката е тази част
от думата, която стои
пред корена. Пред него може
да има една или повече
представки. С тях се
образуват нови думи.

6.

гоня
гоня
охкам
бръмча
плета

Работете по групи.

Първа група: Образувайте думи с
представки и с корен уч.
Втора група: Образувайте думи с
представки и с корен тич.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва работата с
текста. Той се чете, отговаря се на въпрос по текста, записват се глаголите от
текста (зад. 1, зад. 2 от учебника).
II. Формиране на първоначални знания и
умения за представки в думите
• Четат се и се наблюдават примерите.
Сравняват се думите с представки и без
представки по строеж и по значение.
Съставят се устно изречения с думите.
• Свързват се изводите от наблюдението
с обяснението на представката като част
от думата, която стои пред корена и променя нейното значение.

Подбират подходяща представка за определена дума (зад. 5 от учебника).
• Съставят се думи с представки самостоятелно (зад. 1 от Тетрадка № 1 по български език).
• Записват се по двойки думи с еднакви
представки (зад. 3 от Тетрадка № 1 по
български език).
• Работи се по групи за изпълнение на зад. 6
от учебника.
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците съставят изречения по картина с употреба на думи с представки
(зад. 9 и зад. 10 от Тетрадка № 1 по български език).

•
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Тема:

Представки в думите
упражнение
Цел:
• Да се затвърдят знанията за представката като част от думата.
• Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за разпознаване на представките
в думите.
• Да се усъвършенстват уменията за преобразуване на думите чрез промяна на
представката.
• Да се усъвършенстват уменията за
уместна употреба на думи с представки
според тяхното значение и конкретен
езиков контекст.

упражнение
1.

Попълни таблицата.

Част на думата

За какво служи?

Място в думата

корен

показва
значението
на думата

начало
среда
край

представка

?

?

2.

В кои колони са употребени
вик
повикам
жал
съжаление
жив
поживея
здрав
оздравея

само думи
глава
жена
игра
хапка

с представки?
оглавявам
оженвам се
поиграя
похапна

3. Запиши думи, като допълниш представка в-. Съста
ви изречения с тях.
__дигам
__писвам
__местя
__карам
4.

Свържи думите с тяхното значение.
разпокъсвам
Изграждам всичко докрай.
доизграждам
Говоря известно време с някого.
поприказвам
Счупвам много неща.
изпочупвам
Късам нещо на парчета.

5. Запиши думите, от които са образувани думите с
представки.
разхвърлям погледам
подкрепям
надмощие
възглас
напиша
извивам
подсилвам
6.
по-,
А)
Б)
В)

Как да науча
1. Определи корена на
думата.
2. Открий
частта, която
стои пред
корена.

мъкна – вмъкна

Колко
представки има
във всяка дума?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае какво е представка в думите.
• Може да открива представката в думите.
• Може да образува думи, като променя
представката.
• Разбира значението на думи с еднакви и
с различни представки.

разговор –
говор

В кой ред думите са образувани с представки из-,
раз-?
поиграя, надиграя, изиграя
измисля, помисля, размисля
преслушам, прослушам, дослушам

7. В кое изречение думата с представки е употребена
неправилно?
А) Щурчето заспива на полето.
Б) Момчето изхранило с последния къс от питата бездомното кученце.
В) Първото слънчево зайче заигра на стената.

Опорни знания и умения:
дума, сричка, корен на дума, представка
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва зад. 1 от учебника: допълва се в таблица информация
за представката, сравнява се информацията за корена и за представката и се
определят прилики и разлики.
II. Дейности за затвърждаване на знания
и развитие на умения, свързани с езиково
то понятие представки в думите
• Разпознават се думи с представки (зад. 2
от учебника).
• Образуват се думи с представка в и се
обяснява значението им. Съставят изречения с думи по избор (зад. 3 от учебника).

Свързват се думите с представки с тяхното значение. Определят се представките и правят извод колко представки
съдържат думите (зад. 4 от учебника).
• Записват думите, от които са образувани
думите с представки (зад. 5 от учебника).
• Допълват в пословици подходящи думи
с представки (зад. 7 от Тетрадка № 1 по
български език).
• Допълва се буква в края на представките
в думи (зад. 8 от Тетрадка № 1 по български език).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Отговарят на тестови въпроси (зад. 6,
зад. 7).

•
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Тема:

Образуване на нови думи с представки

нови знания
Образуване на нови думи с представки

Цел:
• Да се разпознава разликата в значението
на думи без представки и думи с представки, когато имат общ корен.
• Да се овладеят умения за образуване на
нови думи с представки чрез допълване,
чрез замяна и чрез отнемане на представката.
• Да се усъвършенстват уменията за преобразуване на думи с различни представки.
• Да се усъвършенстват уменията за
уместна употреба на думи с представки
според конкретен езиков контекст.

Вълкът и щъркелът
Един вълк, гълтайки, без да
дъвче, изведнъж се задавил. Тръшнал се на земята и си помислил,
че ще умре, защото заедно с
месото бил налапал една остра
кост, която заседнала напряко в
гърлото му.
По Лафонтен

1.

Защо се задавя вълкът?

Нови думи се образуват
с представки, които се
поставят пред корена.
Новата дума има различно
значение.

лапам
налапам
седна
заседна

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да определи в думите корен и
представка.
• Владее умения за образуване на нови
думи с представки.
• Разбира значението на думите и умее
да ги употребява правилно и уместно в
речта си.

3. Запиши в различни колони думи
те, които имат еднакви представ
ки.
препитам
изгледам
преболедувам размислям
преграда
разчитам

завикам
изпея
заръмжа

4. Образувай нови глаголи с пред
ставките.
говоря
мълча
гасна
беля

2. Препиши от текста думите с
представки.

за, от, пре, из
за, по, пре
у, за, из
о, за, из

5. Образувай от прилагателните
имена нови думи с представки.
весел
жълт

шумен
цветен

силен
бърз

6. Свържи глаголите с тяхното
значение.
измислям
обмислям
помисля
размислям

Променям мнението си.
Мисля известно време.
Съчинявам.
Мисля продължително.
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Опорни знания и умения:
дума, корен на думата, представки в думите

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания и умения се използва работата с текста. Той се чете, отговаря се на въпрос
по текста, преписват се от текста думи
с представки (зад. 1, зад. 2 от учебника).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за образуването на нови думи с
представки
• Четат се и се наблюдават примерите.
Сравняват се думите с представки и без
представки по строеж и по значение.
Съставят се устно изречения с думите.
• Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението как се образуват нови думи
с представки и как се променя значението на думите.
• Групират се думи с еднакви представки
(зад. 3 от учебника).
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слаб
дълъг

Диктовка
Дърварят и неговата дружина
Имаше едно време един обеднял дървар.
Живееше сам накрай село.
Веднъж намери в гората пъстро петле.
Петлето не избяга, а подхвръкна, кацна
на рамото му и закукурига. После срещна
бяло коте. То скочи на другото му рамо и
замяука весело. Накрая видя мече. Мечето
се изправи и зарева радостно.
Дърварят заведе животните у дома си.
Заживяха заедно. Мечето, петлето и котето
измисляха смешни игри, а дърварят ги гледаше развеселен.
По Георги Райчев

7. Запиши думите, от които са образувани следните
нови думи.
оказвам
опиша

отмия
огрея

бездействие
оценя

убода
огледам

разгледам
гледам

8. Открий в изреченията представки, които са еднак
ви с думи без ударение.
Иван се записа за екскурзията.
Бебето долази до играчката.
Мария се отдели от групата.
Марин се сдобри с Георги.

Дописвам до
последния ред.

9. Допълни подходящата дума във въпросителните
изречения.
тетрадката?
Къде да
Кога да те
?
Къде
момчето?
Колко метра
момчето?
10. Свържи по смисъл изреченията в двете колони.
Прочети думите с представки.
Винаги, когато сестричката му се разболее, той є
чете приказки.
Надбягва всички в състезание.
Винаги поздравява приятеля си за рождения ден.

плува преплува
търся потърся

Много е бърз.
Винаги е внимателен.
Грижлив е.

11. В кой ред са записани думи, образувани от глагола
говоря, чрез представки?
А) говорител, говорена, говор
Б) разговарям, преговарям, отговарям
В) говорещ, говори, говорят
12. В кое изречение е употребена дума с представка?
А) В магазина купих две топки за игра в часовете.
Б) В училище е много весело.
В) Подготовката на третокласниците е отлична.
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•
•
•
•
•

Образуват се глаголи с различни представки (зад. 4 от учебника).
Образуват се прилагателни имена с представки (зад. 5 от учебника).
Свързват се глаголи с обяснение на тяхното значение (зад. 6 от учебника).
Записват се думите, от които са образувани думите с представки (зад. 7 от учебника).
Откриват се представки в думите, които
са еднакви с думи без ударение (зад. 8 от
учебника).

•

Съобразява се изборът на думи в изречения със значението на образувани нови
думи (зад. 9 и зад. 10 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците отговарят на тестови въпроси (зад. 11 и зад. 12 от учебника).
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Тема:

Правопис на представки в думите

нови знания
Правопис на представки в думите

Цел:
Ил. светулка, сгушена в празна бобеправописа
на
• Да се овладеят знания за на
шушулка
представките.
• Да се овладеят умения за правилно писане на представките в думи.
• Да се усъвършенстват уменията за откриване и редактиране на правописни
грешки при писане на представки.

Светулка
В празна бобова шушулка
шушна-мушна се светулка.
Мигна-смигна, но едва,
и се сгуши след това.
Сгуши се като във люлка
уморената светулка.
Лампичката угаси.
И за сън се нагласи.
Кръстьо Станишев
1. Как се сгушва светулката в
бобената шушулка?

сгуши
угаси
вместя се
огрявам

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава особеностите в правописа на
представките.
• Може да пише правилно представките в
думи.
• Пише правилно думи с представки при
записване на изречения и на текст.
• Открива допуснати правописни грешки
при записване на думи с представки и
може да ги редактира.

разказвам
безсънен
изпея
подсетя
предпиша
надпиша
отпиша

3. Определи корена и представка
та във всяка дума.
изпъдя
подновя
разговаря

отрасна
изсъхна
отпусна

разсмея се
откъсна
разпея

4. Открий представките. Запиши
ги в групи според буквата, с която
се пишат в края.
отминавам предплатя разработя
надпиша
отпиша
изпиша
разчертая подготовка извършител

Опорни знания и умения:
дума, корен на думата, представки в думите

отминавам
отпиша

2. Препиши думи с представки от
текста.

Представките раз, без, из,
под, пред, над, от, с, в, о, у
винаги се пишат по един и
същи начин независимо от
това как се изговарят и
как се чуват.

5.

Работете по групи.

Първа група: Проверете в правописния речник как се пишат думите и
ги запишете на листчета.
Втора група: Предположете как се
пише всяка от думите – с о или с у.
Трета група: Сравнете написаното
от първата и втората група.
о/у слушвам се о/у вия
о/у гледа
о/у красявам
о/у жуля
о/у шия
о/у важавам
о/у жиля
о/у лесня
6. Сравни как се пишат и как се
чуват представките в думите.
подпис
надпис

изход
вход

разход
разказ

34

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва работата с
текста. Той се чете, свързва се с илюстрацията, отговаря се на въпрос по текста,
преписват се от текста думи с представки (зад. 1, зад. 2 от учебника).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за правописа на представки в
думите
• Четат се и се наблюдават примерите. Установя се, че представките във всички
думи с еднакви представки се пишат по
един и същи начин.
• Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението как се пишат представките
в думите.
• Определят се коренът и представката в
думи (зад. 3 от учебника).
• Откриват се представки в думи и се записват по групи според последната бук-
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Диктовка

7. Препиши думите, като добавиш подходяща пред
ставка.
__платя
__гоня
__хитря
__меся

__сеян
__чудвам се
__гладнея
__казвам

8. Защо думите са написани
с две еднакви букви една до друга?
надделявам
раззеленен
поддържам
9.

оттеглям
оттенък
иззвънявам

из
под
над
раз

Скитникът
Дворчето беше тясно и тъмно. Мър-мър
бързо пое към вратата. После смело пресече улицата и се вмъкна в насрещната градина. Тук той спря за минута. Помръдна
мустака и подскочи доволно. За тази градина той толкова пъти беше въздишал горе
от терасата! Сега вече беше в нея. Подскочи веднага на едно дърво и след това скочи
на стряхата.
В това време някъде наблизо се чуха два
котарашки гласа. Единият беше тъничък и
креслив, а другият звучеше дебело и страшно. Мър-мър видя наблизо на един покрив
два котарака. Те бяха изгърбени и наежени
един срещу друг. Караха се за нещо.
По Константин Константинов

от
пред
о
у

Как да науча
1. Определи корена на думата и
буквата, с която започва той.
2. Определи представката
и буквата, с която завършва.

Открий и поправи правописните грешки.
Детство мое, детство ненагледно
раступтява моето сърце.
Георги Струмски
Спасчо наш испратили
сол да купи сам.

Методи Христов

надпис

нат пис

До днес и без натписи знаех
къде е моето жилище.
Но как да открия коя е
табелката с натпис „Училище“?
Галина Златина
10. В кой ред всички думи с представки са написани
правилно?
А) подхващам, отлив, изплашвам се
Б) излитам, безкраен, распитвам
В) надпис, разпитвам, испитвам
11. Запиши диктовката. Подчертай думите с пред
ставки.

Речник
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ва, с която се записва представката (зад.
4. от учебника).
Групират се думи с еднакви представки (зад. 1 от Тетрадка № 1 по български
език).
Допълват се букви за край на представката в думи (зад. 4 от Тетрадка № 1 по
български език).
Работи се по групи с думи, които съдържат представки о и у. Групата изпълнява своята задача и представя резултата от
работата си. Работи се с правописен речник (зад. 5 от учебника).
Обяснява се разликата между изговор и
правопис (зад. 6 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Откриват се правописни грешки при писане на думи с представки в изречения и
се редактират (зад. 6 от тетрадката).
Отговаря се на тестови въпрос – определят се правилно записани думи с представки (зад. 8 от Тетрадка № 1 по български език).
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Тема:

Сродни думи

нови знания
Сродни думи
Ил. Вълчо, приЦел:
клекнал
до дупка на ре• Да се овладеят знания за строежа и знаката,
опашката му е
чението на сродните думи.
замръзнала,лови
риба
• Да се овладеят умения за разпознаване
на сродни думи.
• Да се усъвършенстват уменията за обясняване на значението на сродни думи.
• Да се усъвършенстват уменията за
уместна употреба на сродни думи според конкретен езиков контекст.

Объркана приказка
Тръгнал Тарльо да донесе водица
на болната Мецана. Когато минал
край воденицата, видял Вълчо със
замръзнала опашка в реката. Изведнъж се появил воденичарят с дебела
тояга в ръцете. Вълчо избягал, но
опашката му се откъснала. Беда
сполетяла и Тарльо. Когато се връщал от извора, изпуснал стомната и
разлял водата.
1. Прочети в текста изречени
ята, които се отнасят за всяка
илюстрация.

Думи, които имат един
и същи корен, се наричат
сродни. Те могат да бъдат
от различни части на
речта.

вест
известие
известявам
навестявам

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да определи сродни думи.
• Умее да обясни значението на сродни
думи, разкривайки прилика и разлика.
• Разбира значението на сродни думи и
умее да ги употребява правилно и целесъобразно в речта си.

3. Определи корена на думите във
всеки ред. Каква част на речта са
думите?
ръка
гледам
весел

ръкавица
гледка
веселба

ръководя
погледна
развеселен

4. Запиши сродните думи. Съста
ви изречения с три от тях по из
бор.
играя светя готвач жив играч
светъл игрив живея слаб живот
слабост изсипвам отсипвам готвя
светлина

Опорни знания и умения:
дума, корен на думата, представки в думите

2. Запиши от текста думи, които
имат корен вод.

5. Попълни в тетрадката си таб
лицата със сродни думи.
Сродни думи
съществи
телно име

прилага
телно име

гордост

гордея се
плувам

бързина
стар
веселба

36

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва работата с
текста. Той се чете, съпоставя се с картината, отговаря се на въпрос по текста,
записват се от текста думи с корен вод
(зад. 1, зад. 2).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за сродни думи
• Четат се и се наблюдават примерите.
Наблюдава се и се обяснява коя част на
думата е обща за всички думи.
• Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението как се наричат такива думи
и какви части на речта са.
• Определя се коренът в думи, разпределени в колони. Обяснява се какви са думите и защо. Определят се посочените думи
като части на речта (зад. 3 от учебника).
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глагол

Диктовка
образ, въображение, въобразявам
оръжие, оръженосец, оръжеен
кръг, окръг, закръглен
крив, кривя, изкривен
легло, лежа, лежанка
пера, перач, пералня
къпя, къпане, изкъпан
мраз, мразовит, смразявам
глас, гласовит, огласявам
сам, самотен, самота
дом, домашен, задомявам

6. Попълни таблицата в тетрадката си. Избери срод
ни думи на посочените.
дума

сродна дума

дума в мн. ч.

острилка

остър/острилка
приятели/приятелски
болен/болести
радвам се/радости
сънища/сънувам

приятел
болест
радост
сън
7.

Разделете се на групи.

Първа група: Измислете и запишете на цветни
листчета възможно най-много сродни думи на стъпя.
Втора група: Вземете листчетата от първата група и на гърба им запишете каква част на речта е всяка
от образуваните сродни думи.
8. Образувай сродни думи. Допълни подходяща дума в
изреченията.
Закъснях за училище, защото гумата на колата ни
.
Трудно
вниманието си, докато чета книга.
Според прогнозата за времето слънцето може да
в 5.00 часа сутринта.
За домашно трябва да
задачите, които вече решавахме в час.
се

9.

пукам
държа
грея
решавам

Кои думи са сродни на думата чудо?

А) чист, изчиствам, разчиствам
Б) учудвам се, чудовище, зачуден
В) сладък, слаб, слисан
10. В кое изречение има сродна дума, употребена непра
вилно?
А) Днес разказах приказка на малката си сестричка.
Б) Доказах, че сборът на числата е верен.
В) Книгата се отказа в чантата ми.
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Разпознават се сродни думи. Съставят се
изречения с три думи по избор (зад. 4 от
учебника).
Допълват се в таблица сродни думи –
различни части на речта (зад. 5 от учебника).
Образуват се сродни думи и се променят
по число (зад. 6 от учебника).
Учениците работят по групи. Записват самостоятелно сродни думи и се обяснява
каква част на речта са (зад. 7 от учебника).
Допълва се подходяща сродна дума в изречения (зад. 8 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Отговаря се на тестови въпроси (зад. 9
и зад. 10).
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Тема:

Проверка на правописа чрез сродни думи

нови знания
Проверка на правописа чрез сродни думи

Цел:
• Да се овладеят знания за нов начин за
проверка на правописа – чрез сродни
думи.
• Да се овладеят умения за използване на
този начин за проверка.
• Да се усъвършенстват уменията за откриване на правописни грешки и проверка на правописа чрез сродни думи.

Що е то?
Дълга, дълга Бърборанка...
щом я слънце дълго грее,
тя започва да слабее,
тя започва да се свива
и да става мързелива.
Но заплиска ли я дъжд,
тя набъбва изведнъж.
Тя расте и дебелей,
и лудува, и се смей.
По Дядо Благо
1. Кое от илюстрацията е отго
вор на гатанката?

Правописът на гласните и съгласните
звукове може да се проверява чрез сродни
думи. Когато проверяваме правописа на
гласните звукове, използваме сродна дума,
в която гласният звук е под ударение.
Когато проверяваме правописа на
съгласните звукове, използваме сродна дума,
в която съгласният звук стои пред гласен.

студ студен
рибка рибен
гора горски

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае как се използват сродните думи за
проверка на правописа.
• Умее да използва сродни думи за проверка на правописа.
• Прави избор на начин за проверка на
правописа.

2. Напиши сродни на подчертани
те думи в текста.

3. Напиши думите с подходящата
сродна дума за проверка.
Думи: гълъб крив кръг
Думи за проверка:
гъбен, кръгов, гълъбов,

гъбка
кривя

5. Допълни пропуснатите букви.
Направи проверка със сродни думи,
като си помогнеш с картините.
шокола__
тарале__
Здра__ко
гроз__
кни__ка
мра__ка

4. С коя сродна дума ще провериш
правописа?
кръг
бележка
джоб
око
огледам

Опорни знания и умения:
дума, сродни думи

кръгче
забележка
джобче
очен
оглед

кръгов
бележа
джобен
очила
оглеждам се

38

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва работата с
текста. Той се чете, съпоставя се с картината, отговаря се на въпрос по текста,
записват се сродни думи на подчертаните в текста думи (зад. 1 и зад. 2 от учебника).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за проверка на правописа чрез
сродни думи
• Четат се и се наблюдават примерите.
Обяснява се как е проверен правописът
на записаните думи.
• Свързват се изводите от наблюдението с
обяснението как се използват сродните
думи за проверка на правописа. Обяснява се кое е общо с познати начини на
проверка (чрез промяна по число и чрез
справка в правописен речник).
• Свързват се думи с подходяща дума за
проверка (зад. 3 от учебника).
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Диктовка
Жива вода
Златният змей завел царския син до
една висока скала и оттам му показал страховита планина с мрачни зъбери. Разказал
му, че на върха на тази планина има дворец от скъпоценни камъни. В него живее
Царицата на живата вода, а изворът е пред
двореца. В двореца всички са винаги будни. Заспиват само в два дни от годината.
Царският син тръгнал, преди да заспят.
Стигнал планината и двореца, обкован със
скъпоценен камък. Влязъл вътре и дъхът
му спрял. На златно легло върху бял атлаз
спяла невиждана хубавица. Тя била Царицата на живата вода. Момъкът не можел да
откъсне очи от нея.
Българска народна приказка

6. Напиши думи за проверка на правописа.
Използвай показаните начини.
Как да науча
работлив
приказлив
Провери правописа:
твърд
строг
1. Чрез дума в множествено число.
2. Чрез сродни думи.
хубав
бърз
3. В правописния речник.
учтив
красив
7. Избери начин за проверка на правописа. Препиши
правилно думите.
младеш

площатка

лъф

младешки

площат

лъфски

грат

гратски

1. Думи със
звучни съгласни
в края.
2. Думи със
звучни съгласни
пред беззвучни.

8. В кои от редовете е показана проверка на правопи
са чрез сродни думи?
груб – грубост, нагрубявам, грубоват
мокър – мокра, мокро, мокри
ред – подредба, редя, подредя
сив – сива, сиво, сиви

9. Открий думите с правописни грешки. Препиши ги
правилно в изреченията.
Една ледена шушулка, голяма колкото дръшка, тупна върху гръпчетата на две зайчета, згушени под снежен
храст.
Катеричката скри кръчето си, измокрено от русата.
Котаракът Мър-мър заживя ноф живот.

10.
но?
А)
Б)
В)

В кой ред всички сродни думи са написани правил
патувам, пътник, патешествие
свежест, освежавам се, свеш
кожух, кожухар, кожен
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Подбира се сродна дума за проверка на
правописа на думи (зад. 4 от учебника).
Допълват се пропуснати букви в думи.
Записват по картина сродни думи за
проверка (зад. 5 от учебника).
Записват се сродни думи за проверка на
правописа на неударени гласни звукове в
думите (зад. 4 от Тетрадка № 1 по български език).
Допълва се пропусната буква на съгласни звукове. Записват се думи за проверка
по образец, който представя два начина
за проверка (зад. 5 от Тетрадка № 1 по
български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Отговарят на тестови въпроси (зад. 9 и
зад. 10 от учебника).
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Тема:

Сродни думи в изречението и в текста

упражнение
Сродни думи в изречението и в текста

Цел:
• Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на сродни думи.
• Да се усъвършенстват уменията за образуване на сродни думи.
• Да се усъвършенстват уменията за
уместна употреба на сродни думи според контекста на изречение и на текст.

Как да науча
1. Определи
корена на думите.
2. Открий реда,
в които думите имат общ
корен.

1.

В кой ред са написани сродни думи?

А) молив, моля се, измоля
Б) интерес, интересна, интересувам се
В) катерушка, покатерил, показал

2. Кое обяснение се отнася за значението на думата
сроден?
1. Този, който
се различава от
друг.
2. Този, който
е подобен на
друг.

Очаквани резултати
Ученикът:
• Може да разпознае сродни думи.
• Може да образува сродни думи.
• Умее да употребява сродни думи според
контекста в изречение и в текст.

3. Препиши думите с еднакви представки. Обясни
защо не са сродни думи.
Гъска съска важна, важна.
– Кирчо вие не корете!
Аз дори ще го похваля
и с перце ще го погаля...
Пише Кирчо с малко „к“,
а пък гъска с главно „Г“!
По Асен Босев

Опорни знания и умения:
дума, сродни думи

1. Лекарят внимателно прегледа болния.
2. Смених адреса си.
3. Най-после
спортистът
разкрил тактиката си.

4. Открий сродните думи в изреченията, означени с
еднакви цифри.
1. Отишли братята да погледат веселбата на хорото.
2. Вълкът козината си мени, но нравът – не.
3. Малкият брат се скрил в гората.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използват зад. 1. и
зад. 2 от учебника. С помощта на рубриката Как да науча се откриват сродни
думи (зад. 1 от учебника). Обяснява се
значението на думата сроден и се свързва с понятието сродни думи (зад. 2 от
учебника).

II. Дейности за развиване на знания и
умения, свързани с употребата на сродни
думи в изречение и в текст
• Преписват се от текст думи с еднакви представки и се обяснява защо не са
сродни (зад. 3 от учебника).
• Откриват се сродни думи, употребени в
различни изречения (зад. 4 от учебника).
• Записват се възможно най-много сродни
думи на определена дума (зад. 5 от учебника).
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Диктовка
упражнение
5. Препиши сродните думи. Добави възможно наймно
го други сродни думи.
Живея щастлив живот.
Звездите греят на звездното небе.
Играем игри с вълшебства.
Обличам официално облекло.
Обувам дебели зимни обувки.
Оцветявам рисунката с цветни боички.
6.

Допълни изреченията с подходяща сродна дума.
Димо
голяма риба.
Димо се
за работа.
Вече имам успех,
ми.
Селянинът
към пазара да продаде една кокошка.

7. От глаголите вдясно образувай нови чрез представ
ки. Попълни ги на пропуснатите места.
Моля кажете не на шега
кой
тази дъга? (Драгомир Шопов)
северният вятър
и тежко
гората. (Лъчезар Станчев)
ситно – у-ха, и-ха –
цялата земя
. (Радой Киров)
8. Съчини кратък текст за пътуването на дъждовни
те капки.
Сив облак бе техният хубав файтон,
а конят им – буйният вятър.
И тъй по небесния син небосклон
пътуваха те над земята.
По Христо Радевски

Лунна светлина
Облякох се и излязох навън.
Над горите се лееше лунна светлина.
Тук-там се белееха стъблата на вековните
букаци. Някъде леко лъщяха върховете
им. Другаде светлината проникваше във
вътрешността на гората и осветяваше някоя полянка. Струваше ми се, че духа топъл вятър. От тия топли ветрове, които
идват от африканските пустини. Но вятър
нямаше. Някак необикновено ярко горяха
звездите и сияеше далечината.
По Емилиян Станев

живея
живот
жив
доживея
надживея
поживея

тръгна
потръгна
хвана
захвана

рисувам
духам
люлея
играя
веселя

1. Къде живеят
дъждовните
капки?
2. С какво
тръгват на път
по небето?
3. Как пътуват
дъждовните
капки?
4. Как завършва
тяхното
пътуване?
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•
•
•

Допълва се подходяща сродна дума в изречение (зад. 6 от Тетрадка № 1 по български език).
Образуват се нови думи от глаголи с представки и се допълват в текстове (зад. 7 от
Тетрадка № 1 по български език).
Съчинява се кратък текст с помощта на
словесна и сетивна опора. Подчертават
се употребени сродни думи (зад. 8 от Тетрадка № 1 по български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверя се и се оценява изпълнението
на зад. 8 от Тетрадка № 1 по български
език.
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Тема:

Знам и мога № 2. Строеж на думите. Правопис

текущ контрол
Строеж на думите. Правопис

Цел:
Да се установи в каква степен учениците
са овладели знания и умения за:
• правилно записване на думи с гласен
звук в крайна сричка и на съгласни с и т
през звучни съгласни;
• разпознаване на корена и представките
като части на думата;
• разпознаване на сродни думи;
• използване на сродни думи за проверка
на правописа на думите;
• владеене на правописа на представки в
думите;
• откриване и редактиране на правописни
грешки.

Вече знам и мога
Вариант 1

1. В кой ред всички думи са напи
сани правилно?
А) вървя, дочета, жена, дъга
Б) река, разделя, берът, спя
В) сълзъ, гора, съблекъ, довлека
2.

Допълни пропуснатите букви.
__бръчкано лице
ра__веселен човек
о__дъхвам от пътя

3.

Подчертай корена в думите.
класен
изтичам
читанка
училищен довършвам преразказ

4. Препиши думите с представки
от текста.
Всяко животно открива храната си и се пази от враговете си.
Октоподът изстрелва мастиленочерна струя, за да изплаши своите
нападатели.
5. В кой ред от думите търся и
следя са образувани сродни думи чрез
представки?
А) потърся, проследявам
Б) търсене, следа
В) търсач, следвам

6. В кой ред думите НЕ са срод
ни?
А) вечер, вечерен, вечеря
Б) груб, груба, груби
В) род, народ, родина
7.

Запиши по две сродни думи.
здраве
пея

8. Допълни пропуснатата буква
и запиши сродна дума за провер
ка.
к__жух
кръ__че
р__внина
р__ка
9. В кой ред думите с представки
са написани правилно?
А) распитвам, попитам, допитвам
Б) претписвам, подписвам, расписвам
В) разглеждам, отглеждам, поглеждам
10. Открий и редактирай правопис
ните грешки.
Хубавата принцеса убичала да се
гледа в угледалото. Сутрин тя расресвала косата си. Слънцето угрявало в стаята и лицето є светвало.
Максимален брой точки: 30.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки 1 3 6 4 2 2 2 4 2 4
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Верни отговори на вариант 1:
Зад. 1. А)
Зад. 2. сбръчкано, отдъхвам
Зад. 3. класен училищен изтичам довършвам читанка преразказ
Зад. 4. открива, изстрелва, изплаши, нападатели
Зад. 5. Б)
Зад. 6. Б)
Зад.7. здраве: здраве, оздравявам (здравен,
здравеняк, поздрав, поздравявам)
пея: песен, певец (песенен, запея, попея, изпея, допея)
Зад. 8. кожух – кожен; кръгче – кръгове;
равнина – равен; ръка – ръчен
Зад. 9. В)
Зад. 10. обичала, огледалото, разресвала,
огрявало
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22 – 30 т.
9 – 21 т.
1 – 8 т.

Диктовка
Вече знам и мога

Тази вечер един забързан пътник подтичвал край брега на реката. Сълза блестяла в очите му. Той търсел следа, която ще го
отведе при изгубеното му дете. Срещнал го
добър човек. Той му разказал къде е видял
разплакано момченце. Бащата забързал
към мястото, показано от минувача. Намерил детето си. Те се зарадвали на срещата.

Вариант 2
1. В кой ред всички думи са напи
сани правилно?
А) благодаря, държъ, слана, врата
Б) споделя, скачът, искат, чакат
В) вода, скала, донеса, преведат
2.

Допълни пропуснатите букви.
__грешена дума
__гъстявам сместа
ра__пявам се сутрин

3.

Подчертай корена в думите.
гласен
творец
заключвам

изчаквам
умение
новинар

4. Препиши от текста думите с
представки.
Съществуват много видове лястовици. Част от тях са заплашени
от изчезване. Други видове успешно
съжителстват с хората. Произхождат от Африка.
5. В кой ред от думите живея и
мисля чрез представки са образува
ни сродни думи?
А) поживея, помисля
Б) живот, мисъл
В) животно, мислене

6. В кой ред думите НЕ са срод
ни?
А) добър, доброта, сдобрявам
Б) храбър, храброст, храбрец
В) смел, смела, смело
7.

Запиши по две сродни думи.
стъпка
радост

8. Допълни пропуснатата буква и
запиши сродна дума за проверка.
ст__дувам
обу__ка

площа__ка
мл__деж

9. В кой ред думите с представки
са написани правилно?
А) исчиствам, почиства, разчиствам
Б) изписвам, надписвам, дописвам
В) одговарям, изговарям, разговарям
10. Открий и редактирай правопис
ните грешки.
Чъровният принц доволно се осмихвал. Сутрин той се расхождал из
царството си. През деня подърявал
милостиня на бедните.

Максимален брой точки: 30.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки 1 3 6 4 2 2 2 4 2 4

22 – 30 т.
9 – 21 т.
1 – 8 т.
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Верни отговори на вариант 2:
Зад. 1. В)
Зад. 2. сбит, сгъстявам, разпявам
Зад. 3. гласен, творец, заключвам, изчаквам,
умение, новинар
Зад. 4. заплашени, изчезване, съжителстват,
произхождат
Зад. 5. поживея, помисля
Зад. 6. В)
Зад. 7. стъпка: отстъпя, настъпя (престъпя,
застъпя, встъпя)
радост: радостен, радвам се (зарадван, радостно)
Зад. 8. студувам – студ; обувка – обувам;
площадка – площади; младеж– млад
Зад. 9. Б)
Зад. 10. чаровният, усмихвал, разхождал,
подарявал
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Тема:

Лично местоимение

нови знания
Лично местоимение

Цел:
• Да се усвоят знания за разпознаване на
личното местоимение като част на речта.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава личното местоимение като
част на речта.
• Употребява уместно личното местоимение в речта.
Опорни знания и умения:
части на речта, глагол, съществително име,
прилагателно име

Ще вкарам гол с
тази топка. Тя е със
специален автограф.

Очаквам помощ от
Петър.
Той е от нашия отбор.

1. От думите на момчетата пре
пиши съществителните имена.

Момчетата дойдоха.
Те тренират
всеки ден.

2. Запиши кои съществителни име
на заместват подчертаните думи.
Тя – топка

Лични местоимения
Аз
Ние
Ти
Вие
Той
Те
Тя
То

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Работата по темата се мотивира чрез
илюстрациите и приложените към тях
реплики.
Проверява се разбирането на илюстрациите и репликите чрез зад. 1 и зад. 2 от
учебника. Целта е учениците да актуализират както знанията за съществителното име като част на речта, така и
да изградят първоначална представа за
употребата на личното местоимение.
II. Формиране на първоначални знания
и умения за езиковото понятие лично местоимение
• Запознаване с рубриката за нови знания,
като се коментират представените примери, а информацията се обобщава с няколко
въпроса: Кое е общото между личното местоимение и съществителното име? Какво
замества личното местоимение в изречението? За какво се използва личното местоимение? Какво е особеното в правописа
на личните местоимения аз и той?
• Урокът продължава с практически упражнения, които изискват празните места в изреченията да се попълнят с лични

Местоименията са части на речта.
Личните местоимения заместват
съществителните имена
в изречението и в текста.
Използват се, за да се избегнат
повторенията.
С особен правопис са местоименията
аз и той.

3. Препиши изреченията, като
попълниш местоимения на празните
места.
Иван погледна през прозореца и
мисля, че ще завали дъжд.
каза: –
–
може би грешиш – отвърна Яна.
Учебникът е смачкан.
е използван
три години.
Книгата е нова.
е купена от книжарница.
Списанието е ново.
е с интересни илюстрации.
Двамата с баща ми отиваме в
Пловдив.
сме поканени на гости.

Майката попита бащата и сина:
–
къде отивате?
Имало едно време един старец и
една старица.
били много бедни.
4. Открий неправилно употребено
то местоимение.
Как разговарят животните?
Животните общуват помежду си.
Те не говорят като хората, а използват звуци или жестове. Когато
кучето маха с опашка, той изразява
радостта си. Животните могат да
научат езика на тялото. Те подражават на хората.

44

местоимения.
• Откриват се случаите на неправилно
съгласуване (зад. 4).
• С цел обобщаване на информацията от
урока учителят може да подготви откъси
от детски списания или друга достъпна
информация, като даде инструкция да се
открият местоименията и думите, които
те поясняват.
IV. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език (зад. 1 и зад. 2), електронен вариант
V. Обобщаване и оценяване
Оценяването се извършва по резултата от изпълнението на зад. 3 и зад. 4 от
учебника.
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Тема:

Лично местоимение
упражнение
упражнение

1. Открий личните местоимения в текста. Препиши
ги по образеца.
1. Лисицата е хитра, а вълкът често е измамен. Те
са герои в народните приказки. Тя успява да излъже вълка, защото той е много недосетлив.
2. Двамата с брат ми имаме собствена стая. Аз
спя на едното легло, а той – на другото. Ние си играем
заедно.
3. Ти си вече третокласник. С твоите съученици
сте в една класна стая. Вие сте приятели.

Цел:
• Да се затвърди и разшири обобщената
представа за личното местоимение като
част на речта.
• Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на личното местоимение и за
неговата уместна употреба в речта.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава личното местоимение като част
на речта.
• Уместно употребява личното местоимение в речта.
Опорни знания и умения:
части на речта, особености на езиковото
понятие лично местоимение

аз – ние

2.

Постави необходимите лични местоимения.
– Здравей, Ради!
– Здравей, Пепи!
– Къде прекара лятото?
– С мама и татко ходихме на море.
спахме в
хотел до брега.
– А
къде беше?
– Брат ми е по-голям.
ходи сам на планина, а
с родителите си – също на море.
3. Избери подходящи местоимения, с които да замес
тиш подчертаните думи. Запиши по образеца.
Великаните нямало какво да правят и дали ризата
на момчето. Момъкът ги ритнал с крак и те станали.
Като нямало какво да правят, великаните се тръшнали
на земята и се превърнали на черни орли. Птиците хвръкнали нависоко.
4. Препиши изреченията и редактирай допуснатите
грешки.
Ас живея в Пловдив.
Тои е мой приятел.
Момичето играе навън. Той има нови маратонки.
Момчето живее наблизо. Тя дойде от друг град.
Вий сте наши съседи.
Момчето е на 10 години. Той си слага предпазен колан.
В колата се вози непознато момиче. Тя е красиво.

ти
аз
ние
той

великаните –
те

– редактират се изречения, в които са

момчето –

допуснати правописни грешки при местоименията (зад. 4 от учебника).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант.
При актуализирането на понятието може
да се използват зад. 1 и зад. 2 от Тетрадка
№ 1 по български език, които изискват
разпознаване на личните местоимения.
При работа върху употребата на личните
местоимения в речта може да се направи преход чрез зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка
№ 1 по български език, които помагат да
се разширят знанията за употребата на
личните местоимения в речта.
IV. Обобщаване и оценяване
Прави се оценка от учителя на изпълнението на зад. 5 и зад. 6 от Тетрадка № 1
по български език, които позволяват
да се проверят както правописни особености на личното местоимение, така
и степента, в която учениците разпознават функцията му в речта – замества
други части на речта.

ср.р.
момичето –
ср.р.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Използва се онагледяването на езиковото понятие лично местоимение, като се
създава диалог по роли.
II. Дейности за затвърждаване на знани
ята и и развиване на уменията, свързани с
езиковото понятие лично местоимение
• Изпълняват се задачи, чрез които се
изяснява същността на езиковото понятие лично местоимение:
– откриват се лични местоимения в
текста (зад. 1 от учебника);
– на празните места се поставят необходимите лични местоимения (зад. 2 от
учебника);
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Тема:

Лице и число на личното местоимение

нови знания
Лице и число на личното местоимение

Цел:
• Да се овладее представа за граматическите характеристики лице и число на
личното местоимение.
• Да се усвоят знанията за разпознаване
на лицето и числото на личното местоимение.

Костенурката и заекът
Преразказ
Костенурката предлага на заека
облог. Тя е сигурна, че може да го
надбяга. Той не е съгласен. Те решават да премерят силите си.
Петя, 3.а клас
1. Какъв облог предлага костенур
ката на заека?

ед.ч. мн.ч.
1 л. Аз Ние
2 л. Ти Вие
3 л. Той Те
Тя
То

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава лице и число на личното
местоимение.
• Употребява уместно личното местоимение в речта, като го съгласува по лице и
число с думата, която замества

Аз пея. Ние пеем.
Ти пееш. Вие пеете.
Той пее. Те пеят.
Тя пее.
То пее.

3. Препиши от текста за косте
косте
нурката и заека личните местоиме
ния и определи лицето и числото им.
4. Добави пропуснатите местои
мения.

Опорни знания и умения:
лично местоимение като част на речта, начини за разпознаване на лице и число на
личното местоимение, употреба на личното
местоимение

1. Двете деца играят навън.
тичат.
2. Печеля много състезания.
съм
спортист.
3. Иван е моят най-добър приятел.
винаги ми помага в трудни моменти.
4. Детето тича в парка.
падна и
си удари коляното.
5. В нашия клас сме много задружни.

2. Открий личните местоимения
в текста. Колко герои назовават
те – един или повече?
Личните местоимения се проме
нят по лице и число. Единстве
ното число показва, че личните
местоимения заместват съ
ществително име в ед.ч. Мно
жественото число показва, че
личните местоимения замест
ват съществително име в мн.ч.
В 3 л. ед.ч. личното местоимение
се променя по род.

се уважаваме и сме добри един
към друг.
6. Утре отивам на рожден ден на
Ники.
нали ще дойдеш?
7. Нашата учителка е много умна и
добра.
много ни обича.
8. Ние с Петър отиваме на двора. А
къде ще бъдете?
5. Свържи личните местоимения с
техните особености.
3 л. ср.р. ед.ч.
той
3 л. м.р. ед.ч.
тя
1 л. ед.ч.
то
3 л. ж.р. ед.ч.
ние
2 л. мн.ч.
вие
1 л. мн.ч.
аз
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез илюстрацията и преразказа на ученичка по приказката „Костенурката и
заекът“ се мотивира работата по темата.
Проверява се разбирането на илюстрациите и репликите чрез зад. 1 и зад. 2 от
учебника, като се въвежда и категорията
число на личното местоимение.

II. Дейности за овладяване на първона
чални знания и умения за езиковите поня
тия лице и число на личното местоимение
• Обяснението на същността на езиковите
понятия лице и число на лично местои
мение започва чрез разиграване по роли
между учениците на 1, 2, 3 л. ед.ч. и 1, 2, 3
л. мн.ч. на личното местоимение.
• Работи се с рубриката за нови знания,
като учениците се стимулират да установят как информацията в нея се обвързва с текста в началото на урока. Учителят записва примери, които са основа за
илюстрирането на граматическите категории на личното местоимение. Въвежда
се новата информация и се затвърждава
чрез работата със задача 3 от учебника.
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Томи и Аника влязоха в къщата. Тя се
състоеше от кухня, гостна и спалня. Личеше си обаче, че тази седмица Пипи май
беше забравила да изчисти. Аника попита
боязливо:
– Съвсем самичка ли живееш тук?
– Ами! – отговори Пипи. – Та нали Господин Нилсон и конят също живеят тук.
– Да, но аз питам дали нямаш мама и
татко? Кой казва вечер кога да си лягаш и
изобщо какво да правиш? – попита Аника.
– Аз сама – обясни Пипи.
На Томи и Аника не им стана съвсем
ясно, но си рекоха, че може би това е добро
разрешение.
Из „Пипи Дългото чорапче“,
Астрид Линдгрен

6. Препиши текста и попълни пропуснатите лични
местоимения.
Дъщерята славейче
били
Имало едно време един цар и една царица.
много щастливи със своята дъщеря.
била много красива. Един ден се превърнала в славей и отлетяла. Птичето пеело тъжни песни.
скърбяло за своите родители.
7. Определи особеностите на съществителните имена
и на местоименията по образеца.
Децата са весели. Те играят по цял ден в парка.
Момчето чете книга. То води читателски дневник.
Родителите ми се прибират късно. Те работят много.
Катя живее наблизо. Тя ми помага с домашните.

децата – ср.р.
мн.ч.
те – 3 л. мн.ч.

8. Свържи по цвят кръговете. По какво са групирани
местоименията?
Ние

Аз
Той

Ти
Те

Тя

То
Вие

9. Напиши кратък текст по картините. Подчертай
местоименията, които си използвал, и определи лицето
и числото им.

10. В кой ред правилно са посочени особеностите на
личното местоимение?
А) аз – 1 л. ед.ч.
Б) вие – 3 л. ед.ч.
В) ние – 1 л. ед.ч.
11. Кое от твърденията за личните местоимения НЕ е
вярно?
А) Притежават лице и число.
Б) Заместват глаголи в текста.
В) В 3 л. ед.ч. се променят по род.
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Изпълняват се задачи, чрез които се изяснява същността на езиковите понятия
лице и число на личното местоимение:
– преписват се личните местоимения
от текста в Тетрадка № 1 по български
език със задача да се определят лицето
и числото им;
– зад. 2 от Тетрадка № 1 по български
език изисква всяко от личните местоимения да се свърже с подходящ по форма глагол;
– зад. 3 от Тетрадка № 1 по български
език изисква да се запишат местоименията, които заместват подчертаните
думи в изреченията;

Изпълнението на зад. 6 от Тетрадка № 1
по български език може да се използва
като обобщаваща дейност в хода на урока. Изисква се да се прочете текстът и да
се отговори на въпросите към него, като
се разпознават особености на езиковото
явление.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците се оценяват по изпълнението на зад. 5 от Тетрадка № 1 по български език. Проверява се познаването на
категориите лице и число.
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Тема:

Правопис на личното местоимение в
учтива форма

нови знания
Правопис на личното местоимение в учтива форма

Цел:
• Да се овладеят знания относно учтивата
форма на личното местоимение и нейните употреби в речта.
• Да се усвоят практически умения за правопис на личното местоимение в учтива
форма.

– Добър ден, госпожо Маринова!
– Добър ден, Ради!
– Може ли да Ви помоля да ми
помогнете със задачата!
– Как сте момчета? Може ли да
ви помоля да ми помогнете със
задачата!
1. Свържи разговорите с подходя
щата илюстрация.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава учтивата форма при употреба на личното местоимение.
• Употребява правилно в устната и в писмената реч личното местоимение в учтива форма.

Госпожо, Вие
сте ме викали.

При учтиво общуване
се използва 2 л. мн.ч. (Вие).

Господине, Вие
сте много учтив!

То се пише
с главна буква.

3. Добави подходящо лично место
место
имение. С каква буква ще го напи
напи
шеш?
Господин Петров,
сте казали
да дойда?
Госпожо,
бихте ли ми препоръчали интересна книга?
Уважаеми дами и господа,
Приветствам
с добре дошли на
тържеството.

Опорни знания и умения:
лично местоимение, устно и писмено общуване, учтиво общуване

2. Препиши изреченията, в които
има лични местоимения.

4. Препиши изреченията, като
напишеш правилно личното местои
мение.
Госпожо,
ли ще проверявате
домашните работи?
Момчета,
ще пишете ли домашното си днес?

5. Препиши изреченията, като
редактираш допуснатите грешки.
Какво е общуването между продава
ча и купувача?
– Господине, с какво да ти помогна?
– Бихте ли ми дали два килограма ябълки?
– Заповядайте!
– Благодаря ти! Желая ти приятен ден!
6. Напиши разговор между героите
в илюстрацията.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез въвеждащи въпроси се актуализират знанията за видовете общуване –
писмено/устно, пряко/непряко, като се
очертават ситуации на общуване – официална или неофициална.
Мотивацията при употребата и правописа на личното местоимение в учтива
форма се осъществява чрез наблюденията върху текста в началото на урока и
илюстрациите.

От значение е изпълнението на зад. 1 и
зад. 2 от учебника, които позволяват да
се разграничат реплики, подходящи за
определен контекст.
II. Дейности за овладяване на първона
чални знания и умения за правописа на
личното местоимение в учтива форма
• Изясняването на правописа на личното
местоимение в учтива форма се извършва чрез рубриката за нови знания, като:
– първо се коментират представените
примери;
– на второ място се посочва кое лице
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7. Препиши поканите, като попълниш пропуснатите
думи.
+
=?
Скъпи родители,
каним
Най-учтиво
на празника на математиката.
Събитието ще се състои на 22.04. в актовата
зала на училището.

Ува жаеми учители
и
родители,
Каним Ви да
на
концерта на 3.а клас
на
24.05.
Заповядай те в каби
нета по
в учи лището.

Петьо и Радо,
си ден!
на
Кан я
ем,
Ще луду ваме и игра
.
ще ядем сандвичи и
Място: у дома
Дата: 24.0 6.

8. Напиши покана за рождения си ден до учител и до
приятел.
9. В кой ред личното местоимение е написано правил
но?

Госпожице Иванова, Вие сте прекрасна
актриса и сте много талантлива.
Господин директор, Вие сте помолили да
се срещнем.
Деца, вие ли сте ме търсили?
Ако нарушавате правилата за движение,
вие рискувате здравето и живота на участниците в движението.

музика
Ви
торта
ви
рождения
присъствате

Какво е
общуването?
писмено
устно
учтиво
неучтиво
Къде употре
бихте учтива
форма на мес
тоимението?
Защо?
учтиво
общуване – Вие
общуване
с приятели –
ти, вие

А) Лельо, чичо, Вие сте се справили много добре с избора на жилище.
Б) Госпожо, Вие сте дали много трудно домашно!
В) Мамо, татко, Вие съгласни ли сте да играя на компютърни игри?
10. В кое изречение НЕ е допусната грешка при писане
то на личните местоимения?
А) Приятели, няма да мога да Ви дойда на гости.
Б) Уважаема госпожо Директор, най-учтиво ви каним
на тържеството на класа.
В) Мамо, Иван ме покани на тържеството, но не можах да ви намеря в залата.
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и зад. 6 от учебника; зад. 6 от Тетрадка №
1 по български език).

и кое число на личното местоимение се
използват при учтиво общуване.
Важно е да се помни, че когато се използва 2 л. мн.ч. при учтивото общуване, винаги се пише с главна буква.
Развиват се умения за конструиране на
изречения с правилен правопис на 2 л.
мн.ч. в учтива форма (зад. 3 и зад. 4 от
учебника; зад. 1 и зад. 4 от Тетрадка № 1
по български език).
Поставят се за изпълнение задачи, в
които се изисква личното местоимение в
учтива форма да бъде написано или да се
провери дали е написано правилно (зад. 5

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците се оценяват въз основа на
изпълнението на зад. 8 от Тетрадка № 1
по български език, която позволява да
се провери както владеенето на правописа, така и умението на учениците да
разграничават особеностите на учтивото общуване.
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Тема:

Употреба на личното местоимение в
изречението и в текста. Редактиране на повторения

нови знания
Употреба на личното местоимение в изречението и в текста.

Цел:
• Да се овладеят знания за употребата на
личното местоимение в изречението и в
текста.
• Да се усвоят практически умения за
уместна употреба на личното местоимение в изречението и в текста с цел избягване на повторения.

Градът е голямо и важно място, където живеят много хора.
Хората пътуват до големите градове. Големите градове са оживени и
шумни места, а градските пътища
често са претоварени.
1. Разкажи с какво се отличава
градът.
Изречения с повторение:
Слънцето е звезда.
Слънцето е в центъра на
Слънчевата система.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Умее да разпознава и употребява правилно личното местоимение в състава
на изречението.
• Умее да разпознава и употребява правилно личното местоимение в състава
на текста.
Опорни знания и умения:
лично местоимение, изречение, текст

Редактирани изречения:
Слънцето е звезда.
То е в центъра на Слънчевата
система.

3. В ко
кои изречения са допуснати
повторения?
Заваля дъжд. Дъждът беше силен и проливен.
Дойде зимата. Зимата беше
студена и снежна.
Падна дебел сняг. Той покри
всички улици и пътища.
4. Избери подходяща дума, за да
избегнеш повторенията.
В големия град автомобилите
са много. Автомобилите замърсяват въздуха.
Хората ежедневно изхвърлят
отпадъци. Отпадъците трябва да се
събират разделно.

2. С коя част на речта ще заместиш повторенията в текста?
Повторенията в текста трябва
да се избягват, за да бъде речта
по-благозвучна.
Повтореното съществително
име се замества с подходящо
лично местоимение.
Поправянето на грешката се
нарича редактиране.
Със се знакът ––– се зачерава
повторената дума .
5. Препиши текста, като избегнеш повторенията.
Петя мечтаеше да живее в голям град. Големият град предлагаше
повече забавления – люлки, катерушки, лунапарк. Петя си представяше
как ще играе на воля. В мечтите є
паркът беше огромен, просторен, с
много цветя.
6. В кое от изреченията НЕ е допуснато повторение?
А) Зимата наближава. Зимата е
студена и снеговита.
Б) Един принц решил да се ожени.
Принцът тръгнал да си търси принцеса.
В) Старицата се превърнала във
фея. Тя богато надарила сирачето.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Учителят записва на дъската следния
текст: Снощи гледах интересен филм.
Филмът е по книга, в която се разказва
за група деца. Децата са ученици в тре
ти клас. Обсъжда се кои са думите, които се повтарят. Обсъжда се уместни или
неуместни са повторенията.
Мотивацията при употребата на личното местоимение в изречението и в
текста се осъществява чрез наблюденията върху текста в началото на урока и
илюстрациите.
От значение е изпълнението на зад. 1
и зад. 2 от учебника, които въвеждат в

проблема и предполагат да се открият и
редактират повторенията в текста.
II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани с редактиране на изре
чения
• Изясняването на употребата на личното
местоимение в изречението и в текста се
осъществява чрез рубриката за нови знания, като:
- първо се коментират представените
примери;
- на второ място се посочва владеенето
на теоретичните знания: в текста повторението трябва да се избягва, за да
бъде речта благозвучна; повтореното
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Редактиране на повторения
7. Поправи и групирай изреченията в таблица по обра
зеца.
Ние четем интересна книга.
Той играят с въже.
Тя пише стихотворение.
Ние рисувате картина.

правилно

поправено

Ние
четем
интересна
книга.

Те
играят
с въже.

•

Те пише забавен роман.
Тя закъсняват за училище.

8. Прочети изреченията и обясни защо са неясни по
смисъл.
Момичето влезе в стаята. Тя е много красива.
Царят и принцът влезли в палата. Той бил много
усмихнат.
Кралицата и принцесата се сприятелили. Тя била
много красива.
Момичето и момчето се разхождат. То върви побързо.

Как да науча
1. Прочети изреченията.
2. Провери лицето, числото
и рода на местоимението.
3. Прецени правилно ли е съгласувано.

•

•

9. Редактирай изреченията така, че да избегнеш пов
торенията.
Петър обича компютърните игри. Компютърните
игри могат да бъдат и опасни, затова Петър винаги
пита своите родители дали играта е подходяща за него.
Родителите му дават своето мнение.

•

10. Кое твърдение е вярно?
А) Повторението се избягва, като съществителните
имена се заместят с лични местоимения.
Б) Неправилното съгласуване между лично местоимение и глагол води до повторение.
В) Повторението на съществителни имена прави речта по-звучна.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
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•

•

•

овладяване на алгоритъма за откриване
и редактиране на повторенията в текст,
както и за правилно съгласуване на местоимението със заместваната част на
речта.
В Тетрадка № 1 по български език са
предложени много упражнения, които
водят до създаване на умения за употреба на лично местоимение в изречение и в
текст.
Внимание заслужават и задачите, изискващи редактиране на изречение и на
текст с употребени лични местоимения
(зад. 3 и зад. 5 от Тетрадка № 1 по български език).
При актуализирането на познатата информация могат да се използват зад. 1 и
зад. 2 от Тетрадка № 1 по български език.
При въвеждането на новата тема може да
се използва зад. 3 от Тетрадка № 1 по български език, за да се развиват уменията
за уместна употреба на местоименията в
речта.

съществително име се замества с подходящо лично местоимение; редактират
се допуснатите правописни грешки.
Следват задачи, които водят до разбиране и избягване на допуснати повторения
(зад. 3, зад. 4, зад. 5 и зад. 6 от учебника),
като се развиват умения за разпознаване
и редактиране на повторенията в текст.
Към упражненията в учебника са включени задачи за редактиране на повторения: групиране на изреченията в таблица
по образец; редактиране на изреченията,
като се избягват повторенията.
При изпълнението на зад. 8 от учебника
следва са обърне специално внимание на
рубриката Как да науча, която предлага

IV. Обобщаване и оценяване
Прави се устна оценка от учителя върху
изпълнението на зад. 5 и зад. 6 от Тетрадка № 1 по български език, както и на
зад. 7 от учебника.
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Тема:

Лице на глагола

нови знания

Цел:
• Да се затвърди и разшири представа за
лице на глагола.
• Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на лице на глагола и неговата
уместна употреба в речта.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава лице на глагола като граматическа категория.
• Уместно употребява лице на глагола в
речта.
Опорни знания и умения:
глаголът като част на речта, особености на
лице на глагола като граматическа категория

Лице на глагола
Пеперуди

1.

Отговори на въпросите.

Какво прави гората?
Какво правят листата?
Какво прави Шарко?

Аз играя – 1 л. Ние играем – 1 л.
Ти играеш – 2 л. Вие играете – 2 л.
Той
Те играят – 3 л.
Тя играе – 3 л.
То

3. Препиши
епиши глаголите от стихот
ворението и определи лицето им.
4. Попълни глагола пиша в изрече
нията, като промениш лицето му.
Аз
книга.
Ти

Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез стихотворението и илюстрацията в началото на урока се актуализират
знанията за разпознаване на лицето на
глагола като граматическа категория.
Проверява се разбирането на текста от
учебника по български език (зад. 1 и зад.
2), като се актуализират знанията за части на речта и учениците се насочват към
работата с новото понятие. Възможно е
и да се работи със зад. 1 от Тетрадка № 1
по български език, която също изисква
разпознаване на частите на речта.
II. Формиране на знания и умения, свър
зани с граматическата категория лице на
глагола
• Изясняването на граматическата категория лице на глагола се извършва чрез
рубриката за нови знания, като се коментират представените примери и се
обвързва разпознаването на лицето на
глагола с личното местоимение.
• Учениците създават диалози по двойки в
примерни ситуации на общуване: в мага-

Той

разказ.
преразказ.

Ние

басня.

Вие

стихотворение.

Те

приказка.

Навън е златна есен,
почива си гората.
Из въздуха чудесен,
играят си листата.
А Шарко рано-рано
ги гледа и се чуди:
– Дали да не си хвана
две-трички пеперуди?
Мария Маринова
2. Раздели подчертаните думи по
образеца.
съществиприлагаглагол
телно име телно име

Глаголът има първо,
второ и трето лице.
То се определя с помощта
на личните местоимения.

5. Препиши изреченията, като
мес
промениш лицето и числото на мес
тоименията.
Той отивате в планината.
Ние пътувам за Русе.
Вие правим излет в гората.
6. Свържи всяко местоимение с
подходящ глагол. Запиши лицето на
всеки от глаголите.
Аз
смята
Ти
слушате
Той
мисли
Тя
мечтаят
То
говорим
Ние
спя
Вие
тичаш
Те
живее
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зина, в междучасието, в класната стая.
• Изпълняват се задачите, чрез които се
изяснява същността на граматическото
понятие лице на глагола:
– преписват се глаголите от стихотворението и се определя лицето им (зад. 3
от учебника);
– преписват се изреченията, като се
променя лицето на глагола в тях с цел
да се развиват първоначални умения за
съгласуване на глагола в изречението
(зад. 5 от учебника).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване.
Оценява се изпълнението на зад. 4 от
Тетрадка № 1 по български език.

Тема:

Число на глагола
нови знания

Цел:
• Да се овладее граматическото понятие
число на глагола.
• Да се овладее умение за разпознаване на
граматическото понятие число на глаго
ла.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава единствено и множествено
число на глагола.
• Съгласува правилно глагола и съществителното име.
Опорни знания и умения:
познава глагола като част на речта; разпознава употребата на глагола в единствено и
в множествено число

Число на глагола
Светулка с чадърче
Ей, светулке, откъде
във градинката дойде?
И фенерчето си как
пазиш ти във тоя мрак?

Ей, светулке, за беля
много силно заваля.
Но защо стоиш така
със фенерчето в ръка?

Как го палиш – със кибрит?
Той в крилцето ли е скрит?
Ами буря щом трещи,
можеш ли да светиш ти?

Ето ти чадърче, дръж! –
да не се боиш от дъжд!
Драгомир Шопов

1. Прочети от текста въпросите,
които задава героят на светулката.
Аз карам – 1л. ед.ч.
Ние караме – 1л. мн.ч.

3. Състави и напиши изречения
по картините. Определи числото на
глаголите, които си използвал.

2. Препиши подчертаните глаголи
от текста. Промени ги в 1л. мн.ч.
Глаголът се променя
по лице и по число.
Глаголът няма род.
Числото на глагола показва
колко са вършителите на
действието – един или
повече.
5. В кои колони глаголите са напи
сани правилно?
Те пишат Те пишът
Те гледат Те гледът
Те четат Те четът
Ние четем Ние четеме
Ние мислим Ние мислиме
Ние ходим Ние ходиме
6.

4. Образувай и запиши глаголи.
Определи лицето и числото им.
каарем
рзагоавямр
твятго
вкиает
опзоанавте
тятчис
чтиа
рзбаираем
репе

Избери подходящ глагол.
решава
Един ден лисицата
да
решават
се пошегува с щъркела.
На сбогуване щъркелът на свой
кани
ред
лисицата.
каниш
стига
Тънката човка лесно
до
стигам
крехките парченца, но лисичината
може
муцунка не
.
можем
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
С текста и илюстрацията в началото се
мотивира работата по темата и се актуализират знанията за разпознаване на числото на глагола. При работата върху зад.
2 се обръща внимание върху правописните особености при трансформирането на глаголите от мн.ч. в ед.ч.
II. Формиране на знания и умения, свър
зани с граматическата категория лице на
глагола
• Изясняването на езиковото понятие чис
ло на глагола се извършва чрез рубриката
за нови знания, като:
– се коментират изреченията, създадени от учениците, като в тях се опреде-
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лят глаголите и тяхното лице.
– посочва се, че глаголът има форми за
ед. и мн. ч. и те се определят с помощта
на личните местоимения.
• Изпълняват се задачите за изясняване на
същността на числото на глагола:
– създават се собствени изречения по
илюстрациите, като учениците преписват глаголите в тях и определят числото
им (зад. 3 от учебника);
– при въвеждането на новото понятие
може да се работи със зад. 1 – 4 от Тетрадка № 1 по български език;
– образуват се глаголи и се определя числото им, като се променя числото, без да
се променя лицето (зад. 4 от учебника);
– работи се върху правописните особености на глаголите в 3 л. ед.ч. сег. вр. и 3
л. ед.ч. сег. вр. (зад. 1 от учебника);
- работи се върху развиването на умения
за съгласуване, като се избира подходяща форма на глагола (зад. 6 от учебника).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се чрез зад. 6 и зад. 9 от Тетрадка № 1 по български език.

Тема:

Лице и число на глагола

упражнение
Лице и число на глагола

Цел:
• Да се овладеят и разширят знанията за
граматическите понятия лице и число на
глагола.
• Да се усвоят практически умения за прилагане на граматическите понятия лице
и число на глагола.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава граматическите
лице и число на глагола.

1. Определи лицето на всеки от глаголите. Използвай
местоименията.

Ти

Аз
Той

следи
гледам
взирам се
наблюдават
оглеждате
внимаваме

Ние
Те

Вие

завивате
увива
опаковат
обвивам
пакетирам
сгъваш

2. Напиши глаголи за всяка от професиите. В кое чис
ло са глаголите във всяка група? Защо?
Писателите
Шофьорите
Фризьорите
Спортистите

Учителят
Лекарят
Артистът
Художникът
1
2
3
1
2
3

понятия

л.
л.
л.
л.
л.
л.

ед.ч.
ед.ч.
ед.ч.
мн.ч.
мн.ч.
мн.ч.

3. Препиши глаголите в таблицата. Как ще провериш
лицето и числото им?
подреждате
разхвърляме
благодарят
4.

Опорни знания и умения:
познава глагола като част на речта, различава употребата на глаголите в единствено
и в множествено число, познава лице на
глагола, съгласува глагола в изречението,
употребява уместно глагола в изречението.

хвърлям
редим
перете

шие
смята
броиш

Определи лицето и числото на глаголите.
обличаме
обуват
събличаме

книга
Чета книга с
илюстрации.
Пиша книга за
джунглата.

мисля
берем
ремонтирате

преобувам
събувам
навличате

5. Напиши изречения, като добавиш глагол към всяко
от съществителните имена.
мишка
котка
куче

маса
ястие
буря

небе
море
слънце

6. Препиши изреченията, като редактираш допусна
тите грешки.
Сутрин децата ставът рано.
Мислиме да пътуваме за трите почивни дни.
Учениците трябва да внимавът, когато влизът в
интернет сайтове.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Актуализират се знанията за глагола
като граматическа категория, като се използва методът светкавица.
Актуализират се уменията за съгласуване на личното местоимение с глагола
(зад. 1 от учебника).

II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения, свързани с лице и
число на глагола
• Учениците определят лицето и числото
на глагола с помощта на личните местоимения (зад. 3 от учебника).
• Откриват се граматическите характеристики на посочени глаголи (зад. 4 от учебника).
• Развиват се уменията за съгласуване на
съществителни имена и глаголи по число
(зад. 5 от учебника).
• Редактират се допуснати правописни
грешки при употребата на глаголи в 3 л.
ед.ч. и 3 л. мн.ч. (зад. 6 от учебника).
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Диктовка
упражнение
7.

Попълни пропуснатите глаголи в разговора.

– Здравей, Ники, утре ще пристигна в Боровец.
– Кога да те
?
– Автобусът
в 13.00 часа.
– Добре, ще бъда на гарата.
– Какво
?
– Може да
ски, да се
със снежни топки, а после да
в закрития басейн.

Приземяване
Наближаваме Бенгази в черната нощ.
Под нас са дълбините на гъста тъмнина.
Наоколо не се съзира никакво светло отражение. Видях града едва когато стигнах
до него. Потърсих площадка за приземяване и червеният знак светна. Светлините
очертават черен правоъгълник. Завивам.
Блясък на прожектор се издига право нагоре като пламък от пожар. Върти се и все
по-внимателно отбелязва върху пистата
светъл кръг.
По Антоан дьо Сент Екзюпери

Как да науча
1. Прочети
текста.
2. Избери подходящи по смисъл глаголи.
3. Запиши глаголите според
лицето и числото им.

8. Подчертаните думи в текста са сгрешени. Опреде
ли вида на грешките по образеца.
Ники пристигат в Боровец. Там го чака Калоян.
Той предлагат двамата да карът ски, да правят снежни
топки и да плувът в басейна. Ники казва: „Можеме да
прекараме чудесно и да пиеме топъл чай!“.
грешки при лице- грешки при пи- грешки при пито на глагола
сането на глаго- сането на глаголите в 1 л. мн.ч. лите в 3 л. мн.ч.
9. Редактирай допуснатите грешки и препиши изрече
нията.
Срещу Нова година
Гарван грачат на комин. Кума Лиса точим млин.
Кумчо Вълчо от гората носиш за пещта дървата. Заю
Баю пещта палят и на другите се хвалят.
По Ран Босилек
10. Напиши кратък текст по илюстрациите. Определи
лицето и числото на глаголите, които използва.

55

•

•
•

•
•

Редактират се грешки при употребата на
глаголи, като се систематизират типовете
грешки според вида им (зад. 8 от учебника).
Прилагат се знанията за определяне на
числото на глагола (зад. 2 от Тетрадка № 1
по български език).
Проверяват се знанията за лице и число
на глагола, като се попълват таблици, пишат се изречения, прибавя се глагол към
всяко от съществителните имена и т.н.
Трансформират се глаголи от единствено
в множествено число.
Променя се лицето на глаголите според
съществителното име.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 6 от
Тетрадка № 1 по български език и изпълнението на зад. 10 от учебника, като
се проследяват правописът на глаголите, уместната употреба на глаголите в
текста и правилното съгласуване.
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Тема: Употреба на глаголи в художествено повествование
нови знания
Употреба на глаголи в художествено повествование

Цел:
• Да се овладеят знания за точна и разнообразна употреба на глаголи в художествено повествование.
• Да се създадат практически умения за
уместна употреба на глаголи в художествено повествование.

Охлюви
Драги ми Смехурко,
Баба Цоцолана охлюви донесе и
викна от прага:
– Патилане, де си! Тенджера дай
скоро! Ама по-дълбока! Да захлупим
в нея тая жива стока! Утре ще ги
сготвя.
Както баба рече, така и направи. Охлювите вътре с тенджерата
внесе. Добре ги захлупи. Досами леглото долу ги постави. Нещо поизмърка. Прозина се, легна и силно захърка.
Вън се заиграха моите патиланци. Аз на пръсти влязох в бабината
стая. Как така ще трая! Тя си хърка
сладко, а тез животинки натикала в
мрака! И аз поотместих мъничко капака. Па тихо на пръсти излязох на
двора и там се улисах с моите славни хора.
По Ран Босилек

Очаквани резултати:
Ученикът:
Умее да употребява уместно глаголи в художествено повествование.

1. Какво решава да направи с ох
лювите баба Цоцолана?

Опорни знания и умения:
Познава употребата на лице и число на глагола.
Познава особеностите на художественото
повествование.

Баба Цоцолана
охлюви донесе и
викна от прага:

3. Подреди глаголите според пос
ледователността на действията в
случката.
донесе внесе викна заиграха хърка
влязох излязох поотместих постави

2. Препиши в тетрадката си гла
голите, които показват какво прави
баба Цоцолана.
В художествено
повествование глаголите
найчесто се използват,
за да се назоват действията
на героите. Представя се
последователността на
действията в дадена случка.
4. Замени подчертаните глаголи с
други с близко значение.
Както баба рече, така и направи.
Охлювите вътре с тенджерата внесе. Добре ги захлупи. Досами леглото
долу ги постави. Нещо поизмърка.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Прочита се въвеждащият художествен
текст и се припомнят особеностите на
художественото повествование. Чрез
зад. 2 се актуализират знанията за граматическите особености на глагола.
Определя се кои особености на текста са
основание да бъде определен като художествено повествование.

II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани с употреба на глаголи
в художествено повествование
• Изясняването на многообразието при
употребата на глаголи в художествено
повествование се извършва чрез рубриката за нови знания, като:
- първо се коментират представените
примери;
- на второ място се отговаря на въпросите: Защо в художествената литература се използват глаголи? Как се представя последователността на действията в
дадена случка?
• За да се изградят умения за уместна
употреба на глаголи в художествен текст,
се изпълняват упражнения, които:
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Диктовка
Как обръснаха едно куче
И понеже Антон не отговори, а остана
на мястото си без да гъкне, тя веднага измисли нещо друго. Сложи Пифке на втория стол, върза му носната си кърпичка
около шията и намаза със сапунена пяна
муцуната му. В първия миг Пифке сметна
пяната за каймак от мляко, но понеже това
бяло нещо не се оказа вкусно, прибра обратно езика си и поклати глава.
Точица започна уж да го бръсне. Тя постепенно остърга с показалец сапунената
пяна от кожата му, като подскачаше около него и при това водеше разговор, както
беше забелязвала да правят бръснарите.
Из „Антон и Точица“

5. Препиши текста, като поставиш подходящи глаго
ли.
Баща ми шофираше колата.
през планината. Изеленче. Татко бързо
спирачките.
веднъж пред нас
колата. Еленчето
.

6. Препиши текста, като добавиш глаголи. Какво се
променя в новия текст?
Проливен есен дъжд. Децата под козирките на сградите. Коли. Струйки вода от локвите. Панталоните на
децата – кални. Слънце. Красива дъга. Щастливи деца.

7. Разкажи на съучениците си измислен от теб текст
за необичайно приключение.

8.

пътешествие
до Луната
среща с нов
приятел
среща с приказен герой

Напиши съчинение по илюстрациите.
скачат
гмуркат се
подготвят се
слагат
търсят
хващат
плуват
появяват се
излизат
радват се
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– изискват подредба на глаголите спо-

ната система на българския език;
– учениците създават собствени текстове по въображение или по картини
(по преценка на учителя или в работа
по групи). При обсъждането на резултатите от дейността се коментира уместността на употребените глаголи и възможни техни синонимни замени (зад. 7
и зад. 8).

ред последователността на действията в
случката (зад. 3 от учебника);
– добавят се глаголи, които внасят промени в новия текст, като се разширява
лексикалният запас на учениците при
синонимна замяна (зад. 4 от учебника);
– преписва се текст, като се поставят
подходящи глаголи (зад. 5 от учебника);
– осъзнава се ролята на глаголите в художественото повествование, като се
осмисля как глаголите променят съдържанието на текста (зад. 6 от учебника).
При реализирането на задачата е уместно учениците да работят по двойки,
като разменят собствените си текстове
и осъзнават многообразието на глагол-

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учителят оценява изпълнението на зад. 7
и зад. 8 от учебника.
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Тема:

Спомагателен глагол съм

нови знания
Спомагателен глагол съм

Цел:
• Да се формират знания за спомагателния глагол съм.
• Да се овладеят знания за лицето и числото на спомагателния глагол съм.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Правилно употребява спомагателния
глагол съм.
• Определя лицето и числото на спомагателния глагол съм.
Опорни знания и умения:
Разбира мястото на глагола съм сред останалите глаголи.

Малкият принц
– Какво е това нещо?
– Това не е „нещо“. То хвърчи. То е самолет.
– Как! Ти си паднал от небето!
– Да – отвърнах скромно.
– Ах! Че е смешно…
Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Искам моите нещастия да бъдат
приемани сериозно. Сетне добави:
– Значи и ти идеш от небето! От коя планета си?
– Ти значи идеш от друга планета?
Но той не ми отговори.
По Антоан дьо Сент-Екзюпери
1. С какво Малкият принц дразни
събеседника си?
То хвърчи. То е самолет.
глагол
спомагателен глагол
ед.ч.
мн.ч.
1 л. Аз съм
Ние сме
2 л. Ти си
Вие сте
3 л. Той е
Те са
Тя е
То е

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез зад. 2 се въвежда новото понятие.
Първоначално учениците преписват изреченията, които съдържат лични местоимения. След преписа се насочват към
думите, които стоят непосредствено след
местоимението. Така вниманието се насочва към спомагателния глагол съм.
II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани със спомагателния
глагол съм
• Изясняването на особеностите на спомагателния глагол съм се извършва чрез
рубриката за нови знания, като се коментират представените примери, за да се
покаже разликата между глагол и спомагателен глагол;
• За да се изградят знания за същността на
спомагателния глагол съм и да се създадат умения за неговата употреба, се използват задачи, в които се изисква:
– да се откриват формите на спомагателния глагол съм в текста (зад. 3 от
учебника);
– да се добавят подходящи форми на

2. Препиши от текста изреченията
с лични местоимения.
Глаголът съм
е спомагателен глагол.
Той се променя по лице и по число.
Формите на спомага телния
глагол се образуват с помощта
на личното местоимение.
съм, си, е, сме, сте, са –
форми на спомагателния
глагол

3. О
Открий в текста формите на
спомагателния глагол съм.

5. В кои изречения са употребени
форми на спомагателния глагол съм?

4. Препиши изреченията, като
добавиш подходящи форми на спома
гателния глагол съм.
Аз
ученик в 3. клас.
Ти
чудесен писател.
Той
страхотен готвач.
Ние
близки роднини.
Вие
добри баскетболисти.
Те
талантливи музиканти.

Петър рисува град. Той е художник.
Децата пеят песни. Те са певци.
Ритаме топка. Ние сме футболисти.
Играете на сцена в театър. Вие сте
актьори.
Ивана продава в магазин. Тя е продавачка.
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спомагателния глагол съм към посочени
изречения (зад. 4 от учебника);
– с цел затвърждаване и обобщаване
на знанията може да се използва зад. 4
от Тетрадка № 1 по български език или
учениците да напишат самопредставяне по модела:
Аз се казвам...
Уча в...
Родителите ми са...
По професия майка ми/баща ми е...
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 4 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Тема:

Спомагателен глагол съм
упражнение

упражнение
1.

Отговорете на въпросите. Работете по двойки.
Как се казваш?
Къде си роден?
Къде е домът ти?
В кой клас си?
Кой е любимият ти цвят?
Коя е любимата ти книга?
Кои са приятелите ти?

2. Към всяко от съобщителните изречения напиши
въпросително по образеца.
Децата са заети в училище.
Георги е добър шахматист.
Аз съм много добър танцьор.
Ти си приятел на брат ми.
Двамата с брат ми сме поканени да участваме в
концерта.
Вие сте добри и отзивчиви хора.

Цел:
• Да се затвърдят знанията за правилна
употреба на спомагателния глагол съм.
• Да се изградят практически умения за
употреба на спомагателния глагол съм.

Как се казваш?
Името ми е
.

Нощта е мека и
приятна.
Каква е нощта?

Очаквани резултати:
Ученикът:
Изговаря, употребява и пише правилно
формите на глагола съм.

Къде са
?
Какъв
?

3. Препиши текста, като добавиш глагола съм в под
ходящото лице и число.

Опорни знания и умения:
познава правилния изговор и правопис на
формите на глагола съм.

Здравей Ники,
най-близкият ми приятел, а аз не
ти писаТи
ла отдавна. Да ти разкажа първо за времето.
Днес то
дъждовно. Температурите са под 15 градуса. Ние с Шаро
готови за разходка навън, но мама
не ни пуска, защото вали. Двете с баба винаги
много
притеснени за моето здраве. Пиши ми как
вие.
Поздрави и до скоро.
4. В кои от изреченията си НЕ е форма на спомага
телния глагол съм?
Прибрах обувките си.
Ти си прибрал обувките.
Написах домашното си.
Ти си готов с домашното.
Ти си много смел и храбър.
Показа смелостта и храбростта си.

Как да науча
1. Открий си в
изреченията.
2. Ако може да
се замести с
думите свой,
своя, свое, свои,
значи си НЕ е
спомагателен
глагол съм.

(зад. 1 в учебника);
- към изброените съобщителни изречения се изисква по образец да се напишат
въпросителни (зад. 2 от упражнението
в учебника);
- отново може учениците сами да измислят съобщителни изречения и да
изискват другият участник в двойката
да ги преобразува във въпросителни.
• Преписва се посочен текст, като се изисква глаголът съм да се добави в подходящо лице и число (зад. 3 от упражнението
в учебника).
• Особено важна задача е откриването на
изречение, в което има си, но не е форма
на спомагателния глагол съм. Доколкото
задачата е с повишена трудност, предложената рубрика Как да науча може да се
разясни преди изпълнението на задачата.
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 8 от
Тетрадка № 1 по български език.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Знанията за спомагателния глагол съм се
актуализират чрез игрови метод. Учениците се разделят на групи и получават малки
листчета със записани личните местоимения и формите на глагола. Групата получава задача да ги подреди по лице и число.
II. Дейности за затвърждване на знания и
развитие на умения, свързани със спомага
телния глагол съм
• Упражнението се изгражда върху изпълнението на редица задачи:
- чрез работа по двойки се дава отговор
на посочени въпроси, които изискват
употреба на формите на глагола съм
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Тема:

Съществително име и прилагателно име в текста

нови знания
Съществително име и прилагателно име в текста

Цел:
• Да се разпознават в текст и да се съставят словосъчетания от съществително
име и прилагателно име.
• Да се усвоят знания за ролята и употребата на словосъчетанията от съществително име и прилагателно име в текста.

Птиче среброперо
Птиченце ле, среброперо
със качулче златно,
що полето ни напускаш
ширно, необятно?
Не тъгуваш ли за наш'та
слънчева родина?
За потока, за цветята
в планината синя?
Веса Паспалеева
1. За какво смята героят, че ще
тъгува птичето?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава словосъчетанията от съществителни и прилагателни имена в
текста.
• Може да съставя словосъчетания от съществителни имена и прилагателни имена.
• Използва уместно словосъчетанията от
съществителни имена и прилагателни
имена според комуникативната цел.
• Допълва прилагателни и съществителни
имена в съответствие с определена езикова или комуникативна ситуация.

слънчева родина
качулче златно

3. Препиши от стихотворение
то словосъчетанията, съставени
от съществителни и прилагателни
имена.
4. На пропуснатите места в тек
ста постави подходящи прилагател
ни имена.
Рони
листа гората.
Отлетяха
ята.
Вече духа
вятър
и заплаква
есента.
птичите
пъстрите

Опорни знания и умения:
Употребява правилно в контекста на изречението съществителни имена от различни
родове, като ги съгласува правилно.
Употребява правилно в контекста на изречението прилагателни имена от различни
родове, като ги съгласува със съществителните, които поясняват.
Разпознава словосъчетанията от съществителни имена и прилагателни имена в текст.

северният
тъжна

2. Препиши в две колони съществи
телните и прилагателните имена от
стихотворението.
В текста прилагателното име
пояснява съществителното.
Двете образуват словосъчетание.
При реда на думите обикновено
прилагателното име стои
пред съществителното. В ху
дожествените текстове редът
може да се промени.

5. Свържи в словосъчетания при
лагателните и съществителните
имена. Състави изречения с тях.
честен
круша
усилен
човек
жълта
море
бурно
сън
дълбок
труд
6. Кои словосъчетания от прила
гателни и съществителни имена са
подходящи за художествен текст?
пъстрокрили птички пойни птици
грейнали очи
сини очи
свежа пролет
ранна пролет
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата. Проверява се разбирането на текста (зад. 1) и се подготвя
усвояването на темата за ролята и употребата на словосъчетания от съществително име и прилагателно име в текст.
Актуализират се знанията за разпознаването на съществително име и на прилагателно име (зад. 2).
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•
7. Постави подходящи прилагателни имена. С какво се
допълва описаната картина?
Заромоля
дъждец.
листак в градината
зърна под лозницата набъбнаха и кожисветна.
димитровче цветове
цата им взе да се пука. Наведе
над търкулнатото в шумата пукнато гърне.
Ангел Каралийчев

моравото
дребен есенен
големите гроздови
жълтият

•

8. Добави подходящи съществителни имена в изрече
нията.
Всяка есен прелетните

•

потеглят на юг.

Щъркеловите
прелитат денем, като следват
крайбрежието на континентите.
Някои птици се ориентират по звездното нощно

.

9. Препиши
репиши в тетрадката си и попълни празните мес
та в разговорите с подходящи прилагателни имена.
– Може ли този
таблет?
– Разбира се. Нещо друго?
– Да, бих искал
– Заповядайте!
– Благодаря!

калъфка,

•

зарядно устройство.

– Може ли една от тетрадките с
корици.
от тетрадките с
– Заповядайте!

корици и две

– Забравих. Трябва ми още един
молива.

молив и няколко

•

•

10. В кои от примерите прилагателното име е епи
тет?
весела пролет
ранна пролет
свеж плод
свежо настроение

красиво
красива
бисерна
бисерна

момиче
гледка
сълза
огърлица

•
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•
II. Формиране на първоначални знания
и умения за съчетаване на съществително
име и прилагателно име и за изясняване
на ролята на словосъчетанието и употре
бата му в текста
• Разглежда се информацията в рубриката
за нови знания.
• Прочитат се словосъчетанията от съществителни имена и прилагателни имена.
• Обяснява се връзката между словосъчетанията от съществителни имена и прилагателни имена и необходимостта от
употребата им в текста.

Четат се последователно словосъчетанията от съществително и прилагателно
име в текста на стихотворението, за да се
докаже необходимостта от употребата
им (зад. 3).
Избират се подходящите прилагателни
имена, за да се докаже тяхната роля и необходимостта от употребата им в текста
на стихотворението (зад. 4).
Свързват се по избор изредените в две
колонки прилагателни имена и съществителни имена, за да се получат словосъчетанията, с които да се съставят изречения (зад. 5).
Избират се само словосъчетания, които са
подходящи за художествен текст (зад. 6).
Избират се прилагателни имена и се добавят в художествения текст описание,
като се обяснява необходимостта от
употребата им в текста (зад. 7).
Самостоятелно се попълват в изречения
подходящи съществителни имена, за да
образуват словосъчетания с прилагателни имена (зад. 8).
Самостоятелно се попълват прилагателни имена в диалози, свързани с определена речева ситуация, за да се образуват
подходящо словосъчетание със съществителни имена (зад. 9).
Разграничават се прилагателните имена
съобразно ролята им на епитети в художествен текст (зад. 10).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на задачи 8
и 9 от учебника.
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Тема:

Степенуване на прилагателни имена

нови знания
Степенуване на прилагателни имена

Цел:
• Да се овладее алгоритъмът за степенуване на прилагателни имена и употребата
им в изречението.
• Да се усвоят знания за разпознаване на
прилагателни имена, които могат или не
могат да се степенуват.

Спортист
Аз искам да стана по-пъргав от горска сърна,
да бъда по-силен от морска вълна,
по-зорък от ястреб, от струна по-прав,
по-волен от вятър, от камък по-здрав.
Цветан Ангелов
1. На какво иска да прилича мал
кият спортист от текста?

Степенуване на прилагателни имена оз
начава да се сравняват лица, животни,
предмети и др. по един и същи признак или
качество.
По се използва при сравняване на две
лица, на два предмета, на две животни и
др.
Най се използва при сравняване
на повече лица, предмети, животни и др.
Не се степенуват прилагателни имена,
за цвят, материал, произход и др.

нисък
по-нисък
най-нисък

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да определи прилагателните имена и да ги преобразува от положителна в
сравнителна или в превъзходна степен и
обратно.
• Разпознава форми на степенувани прилагателни и ги използва уместно в зависимост от комуникативната цел.
• Разпознава кои прилагателни имена могат да се степенуват и кои – не, и прилага
знанията си практически.

2. Прочети прилагателните имена
в стихотворението.

весел
по-весел
най-весел
жълт
кожен
по-жълт по-кожен
най-жълт най-кожен

3. Открий степенуваните прила
гателни имена. Препиши ги.
Иван е бърз бегач, но Павел е
по-бърз.
Петя и Алекс са добри плувци,
но Марина е най-добра от всички.
Сашо е гладен, но Иван е по-гладен.
4. Степенувай прилагателните
имена с по и с най.
красив

Опорни знания и умения:
Употребява правилно в контекста на изречението прилагателни имена от различни
родове, като ги съгласува правилно, където
е необходимо.
Различава на емпирично ниво нуждата от
употреба на степенувани прилагателни
имена в изречения.

умен

храбър

смел

5. Препиши изреченията, като
допълниш степенувани прилагателни
имена.

Детето е
ниско от майката
и от бащата.
Бащата е
висок от тримата.
Майката е
ниска от бащата, но
висока от детето.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
В началото на урока учениците описват предмети в стаята или правят
кратко описание на свой съученик.
При коментара учителят записва прилагателни имена, които могат да се
степенуват, и насърчава учениците да
напишат нови изречения, в които да
се опитат да сравнят два предмета или

две лица по определен признак или качество, изразени с написаните прилагателни имена.
Преминава се към работа с художествения текст, като се проверява разбирането на текста (зад. 1) и се подготвя
усвояването на езиковото понятие –
степенувано прилагателно име.
Актуализират се знанията за разпознаване на прилагателното име (зад. 2).
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6. Препиши прилагателните имена от изреченията по
образеца.
Големият брат намерил стрелата си в моминската
стая на болярската къща.
Стрелата на малкия син паднала в блатото до една
грозна жаба.
Тя захвърлила жабешката кожа, омесила вкусния
хляб и изтъкала красивия килим.
Избрал царският син добър жребец и качил на седлото му хубавата си жена.

не
могат могат
да се
да се
степе- степенуват нуват

•
•

7. Допълни и препиши изреченията, като степенуваш
прилагателните имена.
хищник е гепардът. Той може да догони
Найи найантилопа.
Найживотно е жирафът. Найму храна
са листата на дърветата.
Найптица на света е щраусът.

•

голямата
високото
бързият
пъргавата
любимата

•
Допиши изреченията, като използваш таблицата.
Дължина в България
368 км

Осъм

314 км

Янтра

286 км

Вит

189 км

Лесновска река

65 км

•

ит

Река
Искър

р. Искър

р.
В

8.

•

Най-дълга в България е река Искър.
в България е Лесновска река.
Река Янтра е
от река Осъм.
Река Вит е
от Лесновска река.

•
63

II. Формиране на първоначални знания
и умения за степенуване на прилагателно
то име
• Четат се последователно прилагателните
имена в първата колонка, за да се осмисли, че степенуваното прилагателно назовава признак или качество, по което се
сравняват лица, животни, предмети и др.
• Отбелязва се разликата при степенуваните прилагателни с частица по при
сравняване на две лица или на два предмета по даден признак и с частица най
при сравняване на повече от две лица по
същия признак.
• Наблюдава се и се осмисля фактът, че
прилагателните имена за цвят, материал,
произход и др. не се степенуват.

Записва се в тетрадката посоченото в
рубриката за нови знания.
Откриват се степенуваните прилагателни имена в изреченията (зад. 3, тетрадка
№ 2 – зад. 3).
Прилага се на практика знанието, че
прилагателните имена се степенуват с
помощта на частиците по и най (зад. 4,
тетрадка № 2 – зад. 1).
Допълват се подходящи степенувани
прилагателни в изречения (зад. 4; тетрадка № 2 – зад. 3).
Откриват се прилагателните имена в
текст и се записва в таблица кои могат да
се степенуват и кои не се степенуват (зад. 5;
тетрадка № 2 – зад. 2).
Допълват се подходящи степенувани
прилагателни в изречения според контекста (зад. 6; тетрадка № 2 – зад. 4, 9, 10).
Използва се информация от таблица, за
да се съставят изречения със степенувани прилагателни (зад. 7; тетрадка № 2 –
зад. 6). Използва се информация от диаграма, за да се съставят изречения със степенувани прилагателни (тетрадка № 2 –
зад. 8).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 8. от
учебника и зад. 6. от тетрадката, които дават възможност да се провери степента
на овладяване на новото понятие, както
и умението за създаване на изречения, в
които се използва сравнителна и превъзходна степен на прилагателното име.
Устна оценка от учителя.

121

Тема:

Правопис на частиците по и най
при степенуване на прилагателни имена

нови знания

Правопис на по и найпри степенуване на прилагателни имена

Цел:
• Да се придобият знания за правописа на
степенуваните прилагателни имена.
• Да се усвоят умения за разпознаване и
за уместно използване на степенувани
прилагателни имена в изречения.

Спор
Питаме се кой е „по“,
кой е „по“, „по“, кой е „най“?
В смятането „по“ е Жоро,
ама Павлето е „най“.
В писането „по“ е Влади,
Ани – „по“, „по“, ала „най“
от класа излезе Алек.
Тук на спора слагам край,
щото съм по всичко „най“.
Анелия Янковска-Сенгалевич
1. Какъв е героят на стихотворе
нието?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да разпознае степенуваните прилагателните имена в изречение и да ги
запише правилно.
• Използва уместно форми на степенувани прилагателни имена в зависимост от
комуникативната цел.
• Открива и редактира грешки.

по-умен

по-старателен

най-умен

най-старателен

3. Открий в текста степенувани
те прилагателни имена.
Палатът на императора беше
най-хубавият в света. Той бе направен цял от най-скъп порцелан. В
градината растяха най-чудни цветя.
По Ханс Кристиан Андерсен

Опорни знания и умения:
Познава степенуването на прилагателно
име.
Употребява правилно в контекста на изречението степенувани прилагателни имена
от различни родове.
Познава частиците за сравнение по и най
и образува с тях степенувани прилагателни,
като ги записва правилно.

4. Препиши пословиците в тет
радката си, като добавиш по и най.
Ситият вълк
-големи бели
върши.
Утрото е
-мъдро от вечерта.
От инат няма
-лош занаят.
Здравето е
-голямото богатство.

2. Добави прилагателни имена към
по и най от текста.
При степенуване
на прилагателни имена
по и най винаги
се пишат с тире.

Зиме не се гледа коя дреха е
-хубава, а коя е
-топла.
5. Препиши правилно изреченията,
в които има степенувани прилага
телни имена.
Пътят ставаше все по-тесен.
Вървях по тесен път между борове.
Реших задачата по лесен начин.
Открих по-лесен начин за решаване на задачата.
По-малкото прозорче светеше.
Слънчеви отблясъци заиграха по
малкото прозорче на къщата.
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Диктовка
Неочаквана среща
Митя прекарваше най-хубавата си ваканция. Веднъж баба му го изпрати с
кошница подаръци при по-старата си
сестра. Вървеше през гората, тревата
ставаше по-зелена, а цветята – по-червени, по-ароматни. Изведнъж срещу
момчето изскочи един грамаден Кумчо
Вълчо. Много по-голям от тези в зоологическата градина. Митя е най-безстрашният малчуган, затова нахрани
вълка със салам и продължи пътя си.
По Едуард Успенски

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Учениците записват текста на диктовката и подчертават в него степенувани
прилагателни имена.
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•

6. Напиши изречения по таблицата, като сравниш жи
вотните по техните признаци.

7.

животно

заек

лъв

лисица

вълк

признак

страхлив

смел

хитра

глупав

•

Избери подходящо прилагателно име.

Това е по-интересната/най–интересната от всички
книги на автора.
Този парфюм е по-приятен/най–приятен от другия.
Нямам по-верен/най-верен приятел от Милен.
8. Напиши изречения по илюстрациите. Използвай
степенувани прилагателни имена.

•

дълъг
къс
полезен
вреден
дебел

•

тънък
пъстър

9.

Отговори на въпросите.
Кои прилагателни имена НЕ се степенуват?
Каква особеност има в правописа на степенуваните
прилагателни имена?
Кога се степенува с по- и кога с най-?

•

10. Препиши текста, като редактираш допуснатите
грешки.
Над Черни връх трепнаха звезди, по едри и по дребни.
В най големия континент – Азия – се издигат Хималайските планини. Там се намира Еверест – най високият връх на света.
Африка е по малък континент от Азия и по голям
от Европа.
Най малкият континент е Австралия. Там расте
най високото дърво на света – евкалиптът.

•
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II. Формиране на първоначални знания и
умения за правопис на частиците по- и найпри степенуване на прилагателни имена
• Четат се последователно степенуваните
прилагателни в първата колонка, за да се
осмислят двете им форми.
• Наблюдава се и се осмисля информацията от втората колонка, която показва,
че прилагателните имена се степенуват
с помощта на частиците по и най и се
пишат полуслято.
• Откриват се в текста степенуваните прилагателни имена (зад. 3, зад. 4, тетрадка
№ 2, зад. 1).
• Добавят се частиците по и най към при-

лагателните, които трябва да се степенуват, съгласно контекста на изреченията
(зад. 4, Тетрадка № 2, зад. 4, 8).
Преписват се изреченията със степенувани прилагателни имена (зад. 5).
Прилагат се на практика знанията за
съставяне на изречения със степенувани
прилагателни, като се използва таблица
с данни за животни и техните качества
(зад. 6, тетрадка № 2 – зад. 3).
Избира се подходящата форма на степенуваното прилагателно според контекста на изреченията (зад. 7, тетрадка № 1
– зад. 3).
Съставят се и се записват изречения по
илюстрации и по дадени словосъчетания
като се степенуват прилагателни (зад. 9,
тетрадка № 2 − зад. 2, 6).
Отговаря се на въпроси за прилагателни
имена, които не се степенуват; за особеностите в правописа на степенуваните
прилагателни имена и кога прилагателните имена се степенуват с по и кога с
най (зад. 10).
Откриват се и се редактират грешки, допуснати при правописа на степенувани
прилагателни (зад. 11, тетрадка № 2 − зад.
5, 7).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 10
от учебника, като се проследява редактирането на допуснатите правописни
грешки при употребата на степенувани
прилагателни имена, на тестови задачи (зад. 7 от Тетрадка № 2) и на зад. 8 от
Тетрадка № 2, за да се провери в каква
степен учениците разграничават степенувани прилагателни имена от други
части на речта.
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Тема:

Правопис на прилагателни имена с двойно -нн-

нови знания
Правопис на прилагателни имена с двойно нн

Цел:
• Да се овладеят знания за писане на форми на прилагателни имена, които във
формата си за м.р. ед.ч. завършват на ен
или на нен.
• Да се овладеят умения за проверката на
правописа на прилагателните имена с
двойно -нн-.

Аспаруховият конник
Бял орел се стрелна жадно
в утринната синева,
дето сянката му падна,
знаме конникът развя.
Николай Соколов

1.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разграничава правописа на прилагателните имена с двойно -нн- и на прилагателни имена с едно -н- , като прави съответната проверка.
• Използва уместно форми на прилагателни имена в зависимост от комуникативната цел.
• Редактира правописни грешки.

К
Къде
се развява знамето?

утринен

вечерен

утринна

вечерна

утринно

вечерно

утринни

вечерни

3. Напиши словосъчетания от
прилагателните и съществителни
те имена.
конен спорт
база
надбягване
състезания

есенен ден
гора
слънце
месеци

старинен часовник каменен зид
крепост
кула
ковчеже
сърце
монети
стени
4. Образувай ж.р., ср.р. и мн.ч. на
прилагателните имена.

Опорни знания и умения:
Разпознава прилагателното име в различните му форми за род и число и прилагат
практически знанията си.

военен
традиционен
есенен

обикновен
искрен
мощен

2. Определи рода и числото на
прилагателните имена в стихотво
рението.
Прилагателно име, което в м.р.
ед.ч. завършва на нен, в женски
род, среден род и множествено
число се пише с двойно н: нн-.
Ако прилагателното име в м.р.
ед.ч. завършва на ен, в женски
род, среден род и множествено
число се пише с едно н.

5. Препиши прилагателните
имена от изреченията в таблицата.
завършват на
-нен в м.р.

завършват на
-ен в м.р.

Пламенната песен на славея
радваше бедните рибари и чуждестранните гости.
Славеят запя за пустинни пясъци и за прекрасни градини с уханни
цветя.
По Ханс Кристиан Андерсен
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Структура на урока:
I. Мотивация
Чрез текста на стихотворението се мотивира работата по темата. Проверява
се разбирането на текста и се подготвя
усвояването на правописа на прилагателни имена с двойно нн (зад. 1). Актуализират се знанията за рода и числото на прилагателното име (зад. 2).

•

•

II. Формиране на първоначални знания
и умения за правопис на прилагателни
имена с двойно нн• Четат се последователно прилагателните
имена във всичките им форми за род в

•
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първата колонка, за да се осмисли разликата в правописа на прилагателните имена, които в м.р., ед.ч. завършват на нен
или на ен.
Чете се и се осмисля информацията от
втората колонка, че прилагателните имена, които в м.р., ед.ч. завършват на нен,
в останалите форми за род и число имат
двойно нн, за разлика от прилагателните, които в м.р. ед.ч. завършват на ен.
Свързват се подходящи прилагателни и
съществителни имена, за да се образуват
словосъчетания (зад. 3, тетрадка № 2 –
зад. 3, 6).
Образуват се форми за ж.р., ср.р. и мн.ч. на

Диктовка
6. Образувай прилагателни имена от съществителни
те имена. Промени ги по образеца.
стъкло
луна
нощ
дъска

пролет

зърно

спортен

коприна

род

Есенен дъжд
Вали. Няма я утринната синева. Облачна пелена е покрила небето. Дърветата
простират намокрените си оголени клони.
Под есенния дъжд всичко е необикновено. Минувачи с разноцветни чадъри заобикалят локвички по каменните плочи
на тротоарите. Внимателни шофьори
карат бавно колите си. От двете страни
на уличните платна текат мътни ручеи.
Тъжен е градът в дъждовното време.

стъкло –
стъклен
стъклена
стъклено
стъклени

7. Препиши изреченията, като съгласуваш прилага
телното и съществителното име по род и число.
Седнах на една (дървен) пейка в парка.
Широките седалки са (удобен).
Китарите са (струнен) музикални инструменти.
Дворецът е ограден с (каменен) ограда.
8.

Напиши в тетрадката си думи по образеца.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

честен – честна

ж.р. ед.ч. на думата честен
м.р. ед.ч. на думата устна
ср.р. ед.ч. думата на схлупен
мн.ч. на думата скъпоценен
ж.р. ед.ч. на думата сърдечен
м.р. мн.ч. на думата пресен

Състави изречения със словосъчетанията.
рожден ден

имен ден

особен цвят

10. Препиши текста, като редактираш допуснатите
грешки.
В едно малко градче живееше едно обикновенно
момче. То никога не излизаше от дървенната си къщичка. Пред вратата є имаше камени плочи, които
при залеза на слънцето изглеждаха червени.
Веднъж момчето чу страна глъчка и особенен
шум. Това бяха други деца. Искаха то да им бъде
приятел.

•
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•

•

•

•

прилагателните имена, които завършват
на ен и нен (зад. 4, Тетрадка № 2 – зад. 2).
Откриват се в изречения прилагателните
имена, преобразуват се във формата си
за м.р. ед.ч. и се записват в съответната
колонка в таблица според това дали завършват на ен или на нен (зад. 5).
Образуват се прилагателни имена от съществителните имена и се представят
във всичките им форми за род и число
(зад. 6, Тетрадка № 2 – зад. 1).
Образуват се форми на прилагателни
имена за даден род и число от форми на
прилагателни имена от м.р. ед.ч., завършващи на ен и нен и се записват (зад. 8).

•

Образуват се прилагателни имена с двойно -нн- в словосъчетание със съществителни имена (Тетрадка № 2, зад. 6).
Съставят се изречения със словосъчетания от съществителни имена и прилагателни, завършващи на ен и нен. Допълват се прилагателни в изреченията, като
се съгласуват със съществителните имена (зад. 9, Тетрадка № 2 – зад. 8).
Редактират се грешки, допуснати в правописа на прилагателни, които завършват на ен и нен във формите си за м.р.
ед.ч. (зад. 10, тетрадка № 2 – зад. 5, 7).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 10 от
учебника.
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Тема:

Прилагателно име

упражнение
Прилагателно име

Цел:
• Актуализиране на знанията за прилагателното име като част на речта и за определяне на граматическите му характеристики.
• Овладяване на знанията за степенуване
на прилагателното име.
• Упражняване на начините за проверка
на правописа на прилагателните имена.
• Усъвършенстване на уменията за правилно писане на прилагателни имена с
правописните особености.

тежък – м.р.,
ед.ч.

мрачен
дебел
полезен
горещ
сърдит
ярък

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава, променя и употребява
уместно в речта различните форми на
прилагателното име, включително степенувани и нестепенувани.
• Прилага алгоритъма за правопис на
прилагателни имена с двойно нн.
• Редактира правописни грешки.

1. Открий прилагателни имена в изреченията. Опре
дели рода и числото им.
Балонът е лек и се издига във въздуха.
Строят висока сграда в центъра на столицата.
Добрите хора са щедри и сърдечни.
Пътят към успеха е труден.
2. Препиши изреченията в тетрадката си. Допълни
прилагателно име и го съгласувай със съществителното.
слънце се скри зад облака.
Мехмед е
на своя приятел.
Това палто е доста
.
Тази пролет често валеше проливен дъжд и времето
беше
.
Те водеха
спор.
Изцеденият плодов сок е
.
3.

От думите в скоби образувай словосъчетания.
В (училище двор) децата направиха (сняг човек).
Пинокио е (приказка герой).
Днес е (облак зима ден).

4.

Препиши таблицата и попълни пропуснатите места.

прилагателно име степенуване с по- степенуване с найсилен
по-плитък
кисел
по-сладък
5. Прочети от стихотворението прилагателните
имена, които не се степенуват.
Снежкова шейна
Зимата сложи свой пътен знак –
бяла голяма топка от сняг.
И долетяха с парашути
снежинки леки и нечути,
накацаха по всеки клон,
по улица и по балкон,
по къщи и по парапети,
дори по детските нослета.
Теодора Ганчева

Опорни знания и умения:
Умее да определя рода и числото на прилагателните имена.
Умее да съгласува прилагателното със съществителното име и да съставя подходящи словосъчетания.
Умее да степенува прилагателни имена.
Има обобщена представа за прилагателни,
които не се степенуват.
Познава алгоритъма за правописа на прилагателни имена с двойно нн.

68

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Записват се на дъската следните изречения:
Конят летеше като стрела и надбяга
конете.
Дъждецът поръси чашката на лалето и
чашките на зюмбюлите.
Момчето налови доста риба и момчето
му помогна да я занесе у дома.
Определя се къде в тях могат да се добавят прилагателни имена и с каква цел.
Коментира се как прилагателните имена
помагат за яснотата на изреченията.
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Кактуси
В таванската стаичка на голямата кооперация живееше самотен старец.
Странен кротък старец. Не дружеше с
никого. Ходеше все тъжен и замислен.
Понякога посядваше на една пейка в
църковната градинка и тогава децата се
струпваха край него като сивкави врабчета. Той започваше да им разправя тихо
за далечните тайнствени страни, които
бе посетил. Само тогава уморените му
старчески очи неусетно се засмиваха.
По Петър Бобев

упражнение
6. Допълни в изреченията подходящи степенувани при
лагателни имена.

7.

Иван е
Георги е
Петър е

от Георги.
от Иван.
от тримата.

Слонът е
Заекът е
Жирафът има

от всички животни.
от костенурката.
шия от всички животни.

Допълни пропуснатите букви.
крат__к
лов__к
близ__к

8.

кръг__л
топ__л
дъл__г

мъд__р
мок__р
ост__р

кор__в
тром__в
лук__в

Препиши и попълни таблицата в тетрадката си.
Правописни особености
мокър –
мокри
жалък
страхлив

9.

радостен – странен –
радостна
странна

хубав –
хубава

писмен
груб

гиздав
бодлив

ловък
невинен

Как да нaуча
1. Образувай
ж.р., ср.р., или
мн.ч. от всяко
прилагателно
име.
2. Припомни си
кога се пише а
и кога ъ.
3. Допълни
пропуснатата
буква.

•

Редактирай текста.

•

Събуждам се и отварям прозореца. Въздухът е стоден и свеш. Навън борът е наметнал пухкаф бял кожух.
Навсякъде снегът е разстлал дебел лъскаф килим. Чака
ме дълък хубаф ден.

•

10. Запиши сродни думи на прилагателните имена.
Обясни как се пишат в ж.р., в ср.р. и в мн.ч.
страшен
съвременен

умен
радостен

силен
влажен

•

граничен
внимателен

•
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•

Чрез рубриката Как да нaуча се актуализират знанията за образуване на форми
за род и число на прилагателното име и
се припомня алгоритъмът за правопис на
гласните а и ъ в крайна неударена сричка.

•
•

Образуват се прилагателни имена от съществителни имена, за да се съставят
подходящи за изреченията словосъчетания (зад. 3).
Съставя се таблица с форми на степенувани прилагателни (зад. 4).
Откриват се в текст прилагателните имена, които не се степенуват (зад. 5).
Допълват се в изреченията подходящи
степенувани прилагателни имена (зад. 6).
Съставя се таблица с прилагателни имена с правописни особености: гласни а и
ъ в неударена крайна сричка; двойно нн;
звучни съгласни в края на думата (зад. 8).
Редактира се текст с допуснати правописни грешки в прилагателните имена
(зад. 9).
Записват се форми на прилагателни имена, завършващи на ен и нен.
Образуват се сродни думи. (зад. 10).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант

II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения, свързани с езико
вото понятие прилагателно име
• Откриват се прилагателни имена в изреченията и се определят родът и числото
им (зад. 1).
• Допълват се в изречения прилагателни
имена, като се съгласуват със съществителните, които поясняват (зад. 2).

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 8 и 9,
които изискват познаване на различен
тип правописни особености на прилагателното име.
Самооценка.

127

Тема:

Употреба на прилагателни имена в
художествено описание

нови знания
Употреба на прилагателни имена в художествено описание

Цел:
• Да се разбере ролята на прилагателните
имена в художественото описание.
• Да се усъвършенства езиковият усет за
избор на прилагателни имена в художественото описание.

Горският цар
В грамадната пещера на Горския цар беше полутъмно и тихо.
Постлана с меки кожи, златист
мъх, накитена с еленови рога и големи пъстри кристали, тя лъхаше на
див мед, билков аромат и мащерка.
През отвора се промъкваха алените
лъчи на слънцето, което залязваше.
Константин Константинов

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Открива прилагателни имена в художественото описание.
• Употребява подходящи прилагателни
имена в художественото описание според конкретен езиков контекст и определена комуникативна ситуация.

1. На какво ухае пещерата на Гор
ския цар?

див мед
златист мъх
големи пъстри кристали

3. Прочети изреченията. Кои от
тях са подходящи за художествен
текст?
Часовникът е уред, с който се
измерва времето.
Веселият часовник прозвъни с
ясен глас.

Опорни знания и умения:
Разпознава художественото описание.
Умее да описват предмет, растение, животно и човек.
Умее да образува прилагателни имена и да
различава употребата им като епитети в художествената реч.

Очите са част от човешкото
лице.
Тъжните очички на детето гледаха отрупаната витрина.
Слонът е животно с хобот.
Големият слон протегна гъвкавия си хобот.

2. Препиши от текста прила
гателните имена, които описват
пещерата и слънцето.
В художествения текст
прилагателните имена се
използват, за да се опише
герой, обстановка, природна
картина. Така речта става
поизразителна.

4. Препиши текста, като махнеш
прилагателните имена. Каква ин
формация от текста се пропуска?
Лакомото пъдпъдъче
В една ведра майска утрин от
небето се чу голям шум от пърхащи
криле. След това над поляната се
извиси невъобразимо писукане и се
разнесе из гората.
Бяха дошли пъдпъдъците, които
прекарваха зимните месеци в далечните топли страни. Каква прекрасна гледка!
Тони Улф
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата, като се проверява
разбирането на текста (зад. 1).
Актуализират се знанията за разпознаването на прилагателното име в художествен текст (зад. 2).

II. Формиране на първоначални знания и
умения за употреба на прилагателни имена
в художествено описание
• Четат се последователно словосъчетанията от съществителни имена и прилагателни имена в колонката отляво.
• Изяснява се ролята на прилагателните
имена за описването на герой, обстановка, природна картина и т.н.
• Преписва се в тетрадката информацията
от рубриката за нови знания.
• Преписва се текстът, като се пропускат
прилагателните имена, за да се установи
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5. Препиши описанието, като допълниш подходящо
прилагателно име.
Настъпи есента.
и
листа на дърветата се
посипаха върху
трева.
птички бяха отлетели.
клони на дърветата изглеждаха самотни.

Есен
Полето е жълто и нерадостно. Къде е веселата зелена ширина, изпълнена с големи жълто-зелени петна от ситни и жизнерадостни полски цветя? По дърветата
висят жълти клюмнали листа. Между
жълтата трева се подават странни есенни цветя.

пойните
червените
пожълтялата
кафявите
оголените

6. Разгледай илюстрациите. Напиши в тетрадката си
подходящи прилагателни имена по образеца.
пъргав кон
смел кон
вихрен кон

7. Допълни в текста прилагателни имена, като ги
съгласуваш по род и число или ги степенуваш, където е
необходимо.
– Змейо, вярно ли, че няма
от тебе на света и
че от никого не се боиш?
– Има в Киев един юнак. Казва се Никита. Само
той в целия свят е
от мене. Единствено от него се
боя.
– Ох, Никита, силен си ти! Много
от мене. Да
си разделим земята поравно.
– Добре. Само че трябва да прокараме помежду си
граница.
– Не за награда отидох да се бия със змея, а защоот всички ваши
то хората съжалих. Работата ми е
дарове.
„Никита Кожаря“, Руска народна приказка
8. Напиши описание на всеки от героите в приказка
та от задача 7, като избереш подходящи прилагателни
имена.

страшен
силен
голяма уста
горещ огън
храбър
смел
загрижен
честен
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•
•
•
•

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант

каква част от информацията ще липсва
(зад. 4).
Допълват се подходящи прилагателни
имена в описанието (зад. 5).
Съставят се словосъчетания от прилагателно и съществително име по илюстрациите (зад. 6).
Допълват се в текста прилагателни имена,
като се съгласуват по род и число или се
степенуват, където е необходимо (зад. 7).
Описва се всеки от героите в приказката
от задача 7, като се избират подходящите
прилагателни имена (зад. 8).

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на задача 8
от учебника.
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Тема:

Вече знам и мога № 3. Части на речта.
Правопис

текущ контрол
Части на речта. Правопис

Цел:
Да се установи в каква степен учениците
са овладели знания и умения за:
• разпознаване на число на прилагателни
и съществителни имена, употребени в
словосъчетание;
• определяне на лице и число на лични
местоимения;
• определяне на лице и число на глаголите;
• разпознаване на спомагателния глагол
съм;
• образуване на степенувани прилагателни имена;
• определяне на правилно написани прилагателни имена, които завършват на
нен и на ен;
• правилен избор на лично местоимение
според конкретен езиков контекст;
• преобразуване на глаголи по форма според конкретен езиков контекст;
• правилно писане на степенувани прилагателни имена;
• откриване и редактиране на неправилно
употребени глаголи.

Вече знам и мога
Вариант 1

1. В кой ред думите от словосъче
танията са само в единствено число?
А) весел празник, умни деца
Б) щастлив край, талантлив писател
В) червени ябълки, зелени листа
2. В кой ред личните местоимения
са в множествено число?
А) то, ти
Б) аз, той
В) те, ние
3. Запиши местоименията с подхо
дящ глагол.
Аз
създава
Ти
играем
Той
скачам
Ние
мислите
Вие
казват
Те
пееш
4. Определи лицето и числото на
глаголите.
разговарят
общувам
слушате
5. Открий и препиши спомагател
ния глагол съм.
– Спасени сме? – казаха джуджетата. – Морето вече е спокойно. А
това са китовете, които доплуваха
до нас.
6. Степенувай прилагателните
имена.
добър
дълбок
смел

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Точки 1 1 6 3 3 3 1 3 3 1 5

7. В кой ред всички прилагателни
имена са написани правилно?
А) пламенно, постоянни, странна
Б) искренна, писмено, рождени
В) обикновено, времено, конна
8. Допълни в изреченията подходя
щи лични местоимения.
1. Тогава лебедът скри глава под
беше много щастлив,
крилото си.
но малко се засрами от красотата си.
2. Добрите хора съществуват.
правят чудеса.
3. Момчето тръгнало да гони вятъра.
искало да си вземе откраднатото.
9. Допълни в текста подходяща
форма на глаголите тръпна, шетам,
пея.
птички пъстрокрили,
свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет
пак.
10. В кой ред всички степенувани
прилагателни имена са написани
правилно?
А) по-тъмна, най-голямо, по-тъмно
Б) по мълчалив, най разговорлив, по
внимателен
В) най разумен, по-бавен, най висок
11. Поправи неправилно употребе
ните глаголи.
В Оная гора на всеки кръстопът стърчат колче с шарени табели.
Зайчето се питам кой ги измисляш
такива – хем те развеселявам, хем
те объркваш.
Максимален брой точки: 30.
22 – 30 т.
9 – 21 т.

1 – 8 т.
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Верни отговори на вариант № 1:
Зад. 1. Б)
Зад. 2. В)
Зад. 3. Аз скачам. Ти пееш. Той създава. Ние
играем. Вие мислите. Те казват.
Зад. 4. разговарят – 3 л. мн.ч.; общувам – 1 л.
ед.ч., слушате – 2 л. мн.ч.
Зад. 5. сме, е, са
Зад. 6. по-добър, най-добър; по-дълбок,
най-дълбок; по-смел, най-смел
Зад. 7. А)
Зад. 8. той, те, то
Зад. 9. пеят, тръпне, шета
Зад. 10. А)
Зад. 11. стърчи, се пита, измисля, объркват
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Диктовка
Вече знам и мога

Приятели
Имам двама добри приятели. И с други
момчета другарувам, но Румен и Христо са най-добрите ми приятели. Румен е
цяла глава по-висок от мене и може да
пребори всяко момче. Веднъж подгони
един петокласник и той избяга много
бързо. А пък Христо е отличен ученик.
Той обича да рисува и на белия лист се
появяват невероятни самолети, параходи и подводници. Аз съм по-добър от
него по математика.
И тримата се уважаваме и си помагаме.
Мога да разчитам за всичко на моите
приятели.

Вариант 2
1. В кой ред думите от словосъче
танията са само в единствено число?
А) радостна среща, учтиви хора
Б) приятна вечер, добро дело
В) синя рокля, черни ботуши

7. В кой ред всички прилагателни
имена са написани правилно?
А) загрижена, есенна, особенна
Б) лесни, устни, пролетнна
В) лунна, хладна, странна

2. В кой ред личните местоимения
са в множествено число?
А) то, тя
Б) вие, ние
В) аз, той

8. Допълни в изреченията подходя
щи лични местоимения.
Тогава дивата патица се озърна
се успокои, защото опаснаоколо.
ността бе преминала.
Смелите герои побеждават.
никога не се предават.
Момичето тръгнало да търси
питката.
искало да намери пътя
към дома си.

3. Запиши местоименията с подхо
дящ глагол.
Аз
бърза
Ти
слушаме
Той
говоря
Ние
срещате
Вие
вървят
Те
ходиш
4. Определи лицето и числото на
глаголите.
споделят
споменавам
разбирате
5. Открий и препиши спомагател
ния глагол съм.
– Щастлива съм? – каза раковината. – Вълните вече са леки. А
това е морското раче, което приближава към мен.
6. Степенувай прилагателните
имена.
широк
тесен
едър

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Точки 1 1 6 3 3 3 1 3 3 1 5

9. Допълни в текста подходяща фор
ма на глаголите грея, пея, прелитам.
,
Вече златно слънце в небесата
пъстра птица вече в клонищата
.
Облаците леки весело
,
и земята свети мокра и честита.
10. В кой ред всички степенувани
прилагателни имена са написани
правилно?
А) по скромен, най приказлив, по
точен
Б) по-шарена, най-пъстра, по-светла
В) най приятен, по-забавен, най
интересен
11. Поправи неправилно употребе
ните глаголи.
Мишлето само това чакат.
Както ненадейно се появявам, така
и изчезваш. А лъвът се протягат
лениво още две-три пъти и тръгват
на разходка.
Максимален брой точки: 30.
22 – 30 т.
9 – 21 т.

1 – 8 т.
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Верни отговори на вариант № 2:
Зад. 1. Б)
Зад. 2. Б)
Зад. 3. Аз говоря. Ти ходиш. Той бърза. Ние
слушаме. Вие срещате. Те вървят.
Зад. 4. споделят – 3 л. мн.ч.; споменавам – 1
л. ед.ч.; разбирате – 2 л. мн.ч.
Зад. 5. съм, са, е
Зад. 6. по-широк, най-широк; по-тесен,
най-тесен; по-едър, най-едър
Зад. 7. В)
Зад. 8. тя, те, то
Зад. 9. грее, пее, прелитат
Зад. 10. Б)
Зад. 11. чакаше, се появяваше, изчезваше, се
протягаше, тръгваше
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Тема:

Пряко и преносно значение на думата

нови знания
Пряко и преносно значение на думата

Цел:
• Да се разберат прякото и преносното значение на думата съобразно с контекста на
словосъчетанието или на изречението.
• Да се усвоят знания за употребата на думите в прякото и в преносното им значение.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае какво отличава думите с пряко и с
преносно значение.
• Разпознава думи с пряко и с преносно
значение.
• Употребява думите уместно с прякото и
с преносното им значение.
Опорни знания и умения:
Разпознава думата като основна част на
речта, която е съставена от звукове и има
определено значение.
Разпознава значението на думата.

Обич
Че ми греят право във сърцето:
златно слънце, ниви позлатени,
утрин рано сребърна зорница,
в топла вечер облаци червени.
Дора Габе
1. За кой сезон се отнася описа
ната в стихотворението природна
картина?

пряко значение
ярко слънце
преносно значение
златно слънце

Значението на думата е това, което
тя назовава. Думата има пряко и
преносно значение.
Пряко значение – думата се използва
за ясно и точно назоваване.
Преносно значение – думата се използва,
за да се оприличат качества
на едни предмети или явления с други.

3. Прочети думи от стихотворе
нието, които са с преносно значе
ние.
4. Открий и запиши словосъчета
нията, в които думите са с пряко
значение.
железен ключ
желязна ръка
дървена глава
дървен стол
горчиво лекарство
горчиви думи
пламна огън
пламна зараза
5. Допиши в тетрадката си слово
съчетанията, като добавиш глаго
лите плува и лети.
плува риба
лети птица
облак
хвърчило
сълза
влак

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Учителят записва изреченията: Пряк
път. Пряка пътека. Пряко включване.
Извежда се понятието пряко значение на
думата. Чрез работата с опорния текст
се актуализират знанията за разпознаване на словосъчетания от прилагателно и съществително име в художествен
текст. Учениците определят в кои словосъчетания думите са употребени с прякото си значение. Чрез обяснението на
останалите словосъчетания се въвежда
понятието преносно значение на думата.
II. Формиране на първоначални знания
за езиковите понятия пряко значение и
преносно значение на думата
• Работи се с рубриката за нови знания.
• Откриват се думи с преносно значение в

2. Препиши съществителните и
прилагателните имена от текста.
Определи рода и числото им.

6. Попълни таблицата в тетрад
ката си.
Вчера Петър яде сладолед и сега
го боли гърлото.
Счупи се гърлото на бутилката.
Навън вие силен зимен вятър.
През нощта вълкът вие в гората.
Обичам да похапвам шоколадови
бонбони.
Бях на море и сега имам шоколадов тен.
словосъчетания
от думи с пряко
значение

словосъчетания
от думи с преносно значение
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текст (зад. 3, тетрадка № 2 – зад. 5, 6).
Записват се словосъчетанията, в които
думите са с пряко значение (зад. 4).
• Образуват се словосъчетания с глаголите
плува и лети, за да се изясни прякото и
преносното им значение (зад. 5).
• Попълва се таблицата, като се преписват в
колонки извадените от изреченията думи
според значението им (зад. 6, Тетрадка № 2 –
зад. 3, 4).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на задача 6
от учебника и зад. 4 от Тетрадка № 2.

•
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Тема:

Думи с пряко и преносно значение в
изречението и в текста
нови знания

Думи с пряко и с преносно значение в изречението и в текста

Цел:
• Да се разбере прякото и преносното значение на думата, според контекста на изречението.
• Да се усвоят знания за употребата на думите в прякото и в преносното им значение в изречението и в текста.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Открива думи с пряко и с преносното
значение в изречение и в текст.
• Употребява правилно думи с пряко и с
преносно значение в съответствие с конкретен езиков контекст и конкретна комуникативна ситуация.
Опорни знания и умения:
Разпознава думата като основна част на
речта, която е съставена от звукове и има
определено значение.
Разпознава прякото значение на думите в
изречението и в текста.
Разпознава изрази с преносно значение.

Зимен сън
Бял кожух наметна
хълмът пременен
и полето светна,
сякаш, че е ден.
Палавници малки
тънат в кротък сън.
Сребърни пързалки
чакат ги навън.
Георги Авгарски
1.

Открий в текста:
кой е пременен;
кой спи;
кой е в очакване.

думи и словосъчетания
в преносно значение
означават
много сняг
покри се
спокоен

2. Попълни таблицата в тетрад
ката си с думи и словосъчетания
от стихотворението.

бял кожух –
дебел сняг

3. Определи с какво значение са
употребени подчертаните думи.
Имам златен пръстен.
Лекарят има златно сърце.
Водата в чайника кипи.
Още кипя от яд.
Орхидеята разцъфна отново.
Лицето є разцъфна в усмивка.

заледени

Според смисъла на текста
думите могат да се
използват с различни
свои значения.
Преносното значение
на думите се открива
в словосъчетания и в текст.

4. Свържи значенията на думата
богат с подходящи изречения. Оп
редели кога думата е употребена с
пряко и кога – с преносно значение.

богат – заможен

подробен
плодороден

Тук земята е богата.
Имам богата информация.
Познаваш ли богати хора?
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Изяснява се употребата на думите в прякото и в преносното им значение в изречението и в текста.
• Определя се какво е значението на подчертаните думи в изреченията (зад. 3,
Тетрадка № 2 – зад. 6).
• Определя се кога думата богат е в пряко
и кога – в преносно значение според контекста на изреченията (зад. 4).
• Откриване в текст на думи с преносно
значение (Тетрадка № 2 – зад. 2, 4)
• Допълват се според контекста на изречението думи с пряко или с преносно значение (Тетрадка № 2 – зад. 5, 7, 8)
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверяват се зад. 7 и 8 от Тетрадка № 2.

•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез художествения текст се мотивира
работата по темата, като се проверява
разбирането на текста (зад. 1).
Актуализират се знанията за разпознаването на думи и словосъчетания с
преносно значение в художествен текст
(зад. 2, Тетрадка № 2, зад. 1).
II. Формиране на първоначални знания за
ролята и употребата на думи с пряко и пре
носно значение в изречението и в текста
• Четат се последователно словосъчетанията от съществителни имена и прилагателни имена в колонката отляво, за да се
възприеме преносното значение.
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Тема:

Думи с пряко и с преносно значение

упражнение
Думи с пряко и с преносно значение

Цел:
• Да се разберат прякото и преносното значение на думата съобразно с контекста на
словосъчетанието или на изречението.
• Да се усвоят знания за употребата на думите с прякото и с преносното им значение.

1.
думи с пряко
значение –
думи с преносно значение –

грее
галя

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разграничава думи с пряко и с преносно
значение.
• Прави целесъобразен избор на думи
с пряко и с преносно значение в съответствие с конкретен езиков контекст и
конкретна комуникативна ситуация.
• Съставя изречения по сетивна опора с
правилна употреба на думи с пряко и с
преносно значение.

Как да науча
1. Открий думите с преносно значение.
2. Обясни значението им.
3. Открий
думи, с които
да ги заместиш.
4. Не променяй
смисъла на изреченията.

Опорни знания и умения:
Разпознава думата като основна част на
речта, която е съставена от звукове и има
определено значение.
Разпознава думи с пряко и с преносно значение според контекста на изречението.

Препиши от текста подчертаните думи по образеца.
Целият град посрещна скъпите гости.
Тази рокля е много хубава, но и много скъпа.
Полето безшумно ще се попече на слънцето.
Изпекох сладкиша.
Снегът се стопи.
Стопиха ледовете в отношенията си.

2. Напиши изречения по илюстрациите. Подчертай в
тях думите с пряко и с преносно значение.

3. В кои словосъчетания прилагателните имена са
употребени с преносно значение? Напиши изречения с
тях.
остър нож
студен поздрав
горчив сироп
остър хлад
студена вода
горчива мисъл
4. Подчертаните думи са с преносно значение. Замени
ги с думи с пряко значение. Препиши изреченията, кои
то образува.
Игривата топка подскочи под колата.
Небето се смръщи и заваля едър пухкав сняг.
Топлите очи на дядото сякаш ни милваха.
Слънчева усмивка озари лицето є.
Прегърна детето със здравите си ръце.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чете се рубриката Как да науча, за да се
открият думите с преносно значение; да
се обясни значението им и да се намерят
думи, с които да се заместят, без да се
промени смисълът на изреченията.
Изяснява се понятието преносно значе
ние на думи и на изрази.

II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения, свързани с разпоз
наването и с уместната употреба на думи
те с пряко и с преносно значение
• Преписват се от текста подчертаните
думи и се определя дали са с пряко, или с
преносно значение (зад. 1).
• Съставят се изречения по илюстрациите
и се определят в тях думите с пряко и с
преносно значение (зад. 2).
• Съставят се изречения със словосъчетания, в които прилагателните имена са с
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Диктовка
упражнение
5.

Красивото ранобудно цвете показа бялата си главичка.
Ранобудно е това хлапе.
Рано сутринта падна мъгла, сивкава и
гъста.
Скачаха по леглото, замеряха се с възглавници и накрая паднаха на пода.
Яйцата се разбиват до получаване на
гъста каша.
Решението на тази задача светна в ума ми.
Когато се стъмни, уличните лампи светват.
Водата сънливо избълбука край корените и пак заспа.
След тежкия труд момчето заспа сладък
сън.

Свържи изреченията с подходяща дума.

Чух гръмотевица и си глътнах езика.
На всяка цена ще помогна на приятеля си да напише
домашното си.
Измих чиниите през пръсти.
Отварям си очите, когато пресичам на светофар.
Пъхам си носа в чужди разговори.

внимавам
непременно
небрежност
плаша се
намесвам се

6. Прочети текста. Открий в него думите с преносно
значение.
Не бързай
Не бързай, есен дъждовита!
При нас не идвай още ти!
Когато лятото отлита,
тъй сладко слънцето трепти!
Ран Босилек
7. Напиши словосъчетания с думите, за да образуваш
пряко и преносно значение.
лют

сив

дървен

кръгъл

8. Избери подходящи словосъчетания за изреченията.
Обясни избора си.
.
Талантливите деца
Сякаш
в прозорците.
Имаме обезопасена
.
Той изрече твърдо своята

пипер/поглед
лъжица/глава
маса/нула
ден/яке
крачка/мисъл

вятърът пее
пеят песен
желязна дума
желязна врата

.

по новините.
за далечни и тайнствени места.

репортерът
говори
книгите говорят
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•
•
•
•

преносно значение (зад. 3).
Заменят се думи с преносно значение
с думи с пряко значение в изреченията
(зад. 4).
Свързват се изреченията с подходяща
дума, която изяснява преносното значение на съдържащия се в тях израз (зад. 5).
Откриват се думи с преносно значение в
художествен текст (зад. 6).
Образуват се словосъчетания с пряко и
преносно значение, като се работи с няколко прилагателни имена (зад. 7).

•

Съставят се изречения с подходящи
словосъчетания, употребени с преносен
смисъл (зад. 8).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на задача 8
от учебника (Тетрадка № 1 – зад. 1).
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Тема:

Синоними

нови знания
Синоними

Цел:
• Да се овладеят знания за синонимите
като езикова категория.
• Да се усвоят умения за употреба на синоними.
Очаквани резултати:
• Разпознава синонимите като езикова категория.
• Употребява уместно синонимите в речта.
Опорни знания и умения
съществително име, прилагателно име,
сродни думи

Родната къща
Родната къща е слънце сияйно.
Тя ни огрява така всеотдайно.
Тя ни дарява и обич, и сила.
Тя с топлота от студа ни закриля.
В къщата спомени мили са скрити.
Светят прозорците – греят очите.
Къщата диша – душата е свежа.
Цвете ухае – полъхва надежда.
Тук е спокойно, щастливо, уютно.
Вечер изгрява. Усмихва се утро.
Светло и топло е в родната къща.
Дъх на мечти и любов ни обгръща.
Марин Тачков
1.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Работата по темата се мотивира чрез наблюдение върху стихотворението на Марин Тачков и илюстрацията в учебника.
Съпоставят се представата, която събужда изображението на родната къща
в стихотворението, и илюстрацията
(зад. 1 и зад. 2 от учебника). Учениците
описват устно родната къща, представена на илюстрацията. Учителят систематизира и записва синоними, извлечени
от описанията на учениците.
II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани с езиковото понятие
синоними
• Въвеждането в същността на езиковото
понятие синоними става чрез рубриката
за нови знания.
• Урокът продължава с практически упражнения, които изискват да:
– се открият и препишат синонимите в
текста (зад. 3 от учебника);
– се открият синонимите на посочени
думи (зад. 4 от учебника);
– се представят няколко редици от синоними и да се посочи редът, в който
думите не са синоними; (зад. 2 от Тетрадка № 2 по български език);

Какво дарява родната къща?

закриля – пази, защитава
мил – скъп, любим
любов – обич, привързаност

2. Свържи думите, които са близ
ки по значение.
къща
озарява
огрява
горещо
топло
дом
Синонимите са думи,
близки по значение.
Имат различен звуков
и буквен състав.
Синонимите са винаги
от една част на речта.

3. От подчертаните в текста
думи препиши тези, които са сино
ними.

5. Препиши изреченията, като за
местиш подчертаните думи с подхо
дящи синоними.

4. Избери и запиши синоними на
думите: аромат, щастлив, роден,
свеж.

Петър е много учтив към възрастните хора.
Ивана е умна и винаги постъпва
добре.
Майчината прегръдка е нежна.

радостен, ухание, пресен, бащин
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– в изречения подчертаните думи да се
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заместят с подходящи синоними (зад. 5
от учебника).
• С цел затвърждаване на знанията и уменията се използват от зад. 1 до зад. 4 от
Тетрадка № 2 по български език. Зад. 3
може да се реализира и като групова работа със състезателен характер или да се
заложи като проектна дейност, при която
учениците самостоятелно и в извънкласно време изготвят табло с подредени синонимни редове.
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учителят проверява изпълнението на зад.
1 – 4 от Тетрадка № 2 по български език.

Тема:

Синоними
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се затвърди познаването на езиковото понятие синоними.
• Да се развият уменията за използване на
синоними в речта.

1. Свържи двойките синоними и ги запиши в тетрад
ката си.
зъл
бутилка
шише
сак
чанта
тъга
врата
лош
скръб
порта
2.

Избери думи, които са синоними на посочените.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.

4.

с
и
н
о
н
и
м

и
м
о
б
а
с
о

л
а
в
и
х
к
к

е
м
и
ч
а
а
ъ

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава синонимите като езиково понятие.
• Често употребява синоними за постигане на изразителност в речта.

вест
притежавам
храбър
желая
влажен
харесвам
нагъл

н
н а
а м
л е н
м
р

Подреди думите в синонимни редове по образеца.
красив

юнак

храня се

хапвам

храбрец

хубав

ям

чаровен

прекрасен

герой

1. прилагателни имена
2. съществителни имена
3. глаголи

Опорни знания и умения:
сродни думи, особености на езиковото понятие синоними

В кой ред думите са синоними?

А) облягам се, подпирам, физиономия
Б) лице, опирам се, образ
В) великан, гигант, титан
5. Посочи във всеки от редовете думата, която не е
синоним на останалите.
А) весел, радостен, тъжен
Б) пъргав, подвижен, бавен
В) нов, модерен, стар

•
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Особеностите на синонимите се извеждат чрез решаването на двете кръстословици (зад. 2 от упражнението в
учебника и зад. 4 от Тетрадка № 2 по
български език).
II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения, свързани с езико
вото понятие синоними
• Изпълняват се задачи, чрез които се
изяснява същността на синонимите (зад.
1 от Тетрадка № 2 по български език).
• Проверяват се знанията, като се посочва
редът, в който има само синоними (зад. 5
от учебника).

•
•

Развиват се уменията на учениците, като
се изпълняват зад. 3 и зад. 4 от учебника;
зад. 3 от Тетрадка № 2 по български език.
За изпълнение на посочените задачи се
използват допълнителните рубрики в
Тетрадка № 2 по български език.
Изучаването на синоними позволява да
се съставят отбори и да се провеждат
състезания за най-много посочени синоними; за най-бързо и най-вярно посочени синоними.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценяването се извършва с изпълнението на зад. 9 от Тетрадка № 2 по български език.
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Тема:

Употреба на синоними в текста

нови знания
Употреба на синоними в текста

Цел:
• Да се придобият знания за употреба на
синонимите в текста.
• Да се създадат практически умения за
уместна употреба на синоними в текста.
• Да се развият умения за избягване на
повторения в речта.

Дъждовните капки
Дъждовните капки бяха дъщери на Дъждовната
кралица. Те живееха в Небесното царство. Един ден
на Дъждовните принцеси им замириса на пролет. Бяха
толкова щастливи и жизнени, че майка им не можеше
вече да ги възпира.
– Прибирайте се по облачните си стаи! Къде ще
ходите! – мъмреше ги тя.
– Не можем, майко! Искаме да опознаем света! –
смееха се те и лицата им блестяха от радост.
Принцесите нахлупваха на главите си сребърните
коронки, хващаха се за ръце и се спускаха към Земята.
Мария Маринова

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Употребява уместно синоними в текста.

1. Прочети от текста защо дъж
довните капки напускат стаите си.

радост – веселие
удоволствие
щастие

Опорни знания и умения:
сродни думи и синоними
3. Избери синоними, с които да
заместиш подчертаните думи.
И дъждовните принцеси хукваха
(1) към обширните (2) нивя и поляни.
Скачаха със сребърните си пантофки върху почвата, тичаха по нея надлъж и нашир, замеряха се (3) с кал.
Вечерта, целите изпоцапани и
изморени, се прибираха в облачните
си покои (4).
1. тичаха, крещяха, скачаха
2. малките, просторните, високите
3. хвърляха, пръскаха се, мятаха
4. стаи, палати, къщи

2. Напиши синоними на подчерта
ните думи в текста.

Синонимите се използват
в текстовете, за да се
избягват повторенията
и да се придаде
изразителност на речта.

4. Избери подходящ синоним спо
ред смисъла на изреченията.
В замъка на един
магьосник
имаше много
книги. Вълшебникът беше много
и спеше непробудно по една седмица.
възрастен, стар
изнемощял
приказни, вълшебни
фантастичен
отпуснат, мързелив
ленив
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Актуализирането на знания и умения
се осъществява чрез прочита на въвеждащия текст. Учениците осмислят
съдържанието и записват синоними на
подчертаните в текста думи и създават
синонимни гнезда (зад. 1 и зад. 2).

II. Формиране на първоначални знания и
умения, свързани с употреба на синоними в
текста
• Изясняването на употребата на синоними в текст се извършва чрез рубриката за
нови знания, като:
- учителят провежда беседа за ролята
на синонимите в речта и уместната им
употреба. Отговаря се на въпросите:
Защо се използват синоними в текстовете? Какво се постига в речта чрез употребата на синоними? За да не заучават
механично поднесените знания в теоретичната част на рубриката, учениците
запомнят само въпросите, които водят
до тези знания.
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5. От реда със синоними постави подходящи на праз
ните места. Обясни избора си.
Обичам да чета книги. Затова често
в библиотеката.
Родителите ми работят много през седмицата. Налага след училище да
на занималня.
Когато имам време, играя с приятелите си навън.
Когато е студено, ги
вкъщи.
Когато съм на почивка, обичам да
различни места.

посещавам
ходя
отивам
обикалям

6.

Избери синоним за посочените думи от текста.
Найдостойният певец
На едно дърво в края на гората живееше старата
сврака. С труд и голямо усърдие тя беше изградила своя
дом – просторно и удобно гнездо, покрито отгоре със
сухи клонки. Там старата сврака живееше със своята
палава дъщеричка. Тя беше красива и стройна. По цял
ден скачаше по клоните.
По Георги Караславов
1. старата
А) уютно
2. труд

Б) упоритост

3. усърдие

В) създала

4. удобно

Г) немирна

5. изградила

Д) възрастната

6. палава

Е) грациозна

7. стройна

Ж) работа

•

7. Разгледай илюстрацията. Напиши кратък текст по
нея. Подчертай синонимите, които са използвани.

•
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•

За да се изградят умения за уместна употреба на синоними в текст, се изпълняват
упражнения, които изискват:
– да се избере подходящ синоним, според смисъла на изречението (зад. 4 и
зад. 5 от учебника);
– да се заменят подчертаните думи със
синоними в текста на Кръстьо Станишев (зад. 2 от Тетрадка № 2 по български език);
– учениците се състезават да измислят
текстове с по-богато и по-изразително
съдържание, като употребяват повече
синоними.

Учениците се насочват към дейност,
свързана с разграничаването на синоними и сродни думи (зад. 4 от Тетрадка № 2
по български език). Същата задача може
да бъде предложена за самостоятелна извънкласна работа и да се използва като
въвеждаща с цел актуализация и мотивация при работата със следващата тема.
С цел обобщаване на представената теоретична и практикоприложна информация учениците създават собствен текст
по илюстрации. След написването на
текста учениците разменят тетрадките
си и при взаимна проверка на текстовете предлагат синоними, където това е
уместно и възможно.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учителят дава устна качествена оценка
въз основа на изпълнението на зад. 6
от Тетрадка № 2 по български език или
проверява изпълнението на създаденото съчинение по картини.
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Тема:

Синоними и сродни думи

нови знания
Синоними и сродни думи

Цел:
• Да овладеят в съпоставка знания за синоними и сродни думи като езикови понятия.
• Да се усъвършенства разпознаването на
синоними и сродни думи.

Братя
Слав и Радослав са братовчеди.
Те са родени в град Преслав. Учат в
един и същи клас и ходят заедно на
училище. Слав е смел, силен, решителен, славен колоездач. Радослав е
щастлив и винаги доволен. Техните
бащи – Радо и Станислав, са братя.
Двете семейства ходят заедно на
разходка в градската градина. Там
двете деца се веселят, забавляват
се, радват се на зеленината и приятните игри.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разпознава синоними от сродни думи,
като отчита разликата между тях.
• Употребява вярно и точно двете понятия синоними и сродни думи.
• Образува сродни думи.
• Открива синоними в текст.

1.

Какви са Слав и Радослав?

сродни думи Слав
Радослав
Станислав
славен
синоними
смел, силен, решителен

3. Подреди думите, за да образу
ваш редове от синоними.
веселят щастлив забавляват
доволен радват

Опорни знания и умения:
синоними, сродни думи, съществително
име, прилагателно име

4. Препиши в тетрадката си ду
мите, които са сродни.
роден Радо радват разходка
5. Попълни таблицата в тетрад
ката си.
думи с общ корен

2. Открий в текста сродните
думи с корен град.
Сродните думи
имат общ корен.
Синонимите са думи,
близки по значение,
но с различен звуков и
буквен състав.

6. Образувай сродни думи, като
добавиш подходящи представки.
при
седна
по
моля
из
ходя
раз
викам
про
кажа
7. Разделете се в групи. Състеза
вайте се коя група ще образува по
вече сродни думи с корен ям.

думи с представка на
думи с представка из
уча науча пиша напиша изуча изпиша
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Работата по темата се мотивира чрез
илюстрацията и приложения текст.
Проверява се разбирането на илюстрацията и текста чрез зад. 1 и зад. 2 от
учебника.

II. Формиране на знания и умения за
разграничаване между двете езикови по
нятия синоними и сродни думи
• Изясняването на същността на двете
понятия се извършва чрез рубриката за
нови знания, като:
- първо се коментират представените
примери;
- на второ място се отговаря на въпросите: Кои думи наричаме сродни? Кои
думи са синоними? Обобщи каква е разликата между тях.
• За да се изградят умения за уместна упот-
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Диктовка
8. Открий скритите думи и попълни таблицата в те
традката си.
п
р
о
ч
е
т
а
9.

о
в
е
л
и
к

ч
ч
е
т
е
н
е

е
с
л
а
в
е
н

т

3. червен
червено
червена
червени

4. червен
зачервен
червя се
начервена

11. Редактирай допуснатите грешки, като използваш
сродни думи. Напиши в тетрадката си поправените
думи и думите за проверка.
белешка

почифка

рипка

обуфка

1. мъка

Какво
да запомня
Когато дадена
дума се променя по род и
число, не се образуват сродни
думи.

10. В кои колони са написани сродни думи?
2. синее
син
синкав
синина

Захарин, великият сладкар, живееше
в един великолепен, просторен и изящен
дворец. Най-хубавото в него бе сладостта на сладкия полилей, направен от захар
и подсладени бадеми, обвити в сладко от
смокини.

синоними

а

Напиши в тетрадката си думи по образеца.
1. Синоним на тъга
2. Глагол, образуван от корен крас и представка раз
3. Съществително име с корен хран
4. Синоним на викам
5. Глагол с корен сън
6. Прилагателно име с корен сън

1. син
синя
синьо
сини

сродни
думи

съсетски

бележка –
бележа

12. Избери подходящи думи от сродните. Постави ги
на пропуснатите места.
Мишката
въжето с острите си зъбки.
Купих си
с маслини.

гризе
гризини

.

излетя
полет

Стаята ми има голям прозорец и влиза много
Слънцето
ярко
.
Самолетът
Заминаваме за Франция с

утре вечерта.

светлина
свети
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•

учебника или зад. 7 от Тетрадка № 2 по
български език);
- ще попълни вярно кръстословица
(зад. 9 от учебника или зад. 6 от Тетрадка № 2 по български език).

реба на синоними и сродни думи, се изпълняват упражнения, които изискват:
- да се образуват редове от синоними
(зад. 3 от учебника);
- да се посочат думи, които са сродни
(зад. 4 от учебника).
Използва се състезателен момент в урока. Учениците се разделят в групи. Състезават се коя група:
- ще образува повече сродни думи или
синоними;
- ще попълни най-бързо таблица със
сродни думи и синоними (зад. 8 от

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учителят оценява според изпълнението
на зад. 5 от Тетрадка № 2 по български
език.
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Тема:

Възклицателно изречение

нови знания
Възклицателно изречение

Цел:
• Да се овладеят знания за възклицателно
изречение.
• Да се овладеят знания за разграничаване на възклицателно от съобщително и
въпросително изречение.
• Да се създадат знания за правилно оформяне на пунктуацията в началото и в
края на възклицателно изречение.

Царкинята върху граховото зърно
На сутринта я попитаха как е прекарала нощта.
– Ах, много лошо! – рече царкинята. – Цяла нощ
почти не можах да затворя очи! Кой знае какво имаше в
леглото! Аз лежах върху нещо тъй твърдо, че цялото ми
тяло сега е в синини. Ужасна нощ!
По Ханс Кристиан Андерсен
1. От какво се оплаква царкиня
та?
2. Сравни изреченията. Кои от
тях изразяват чувства?
Цяла нощ не заспах!
Не можах да заспя цяла нощ.
Кой знае какво имаше в леглото ми!
Имаше нещо в леглото ми.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разграничава възклицателно от съобщително и въпросително изречение.
• Разбира смисъла на възклицателните
изречения.
• Съставя възклицателно изречение.
• Пише правилно възклицателни изречения.

Ах, колко красива картина! –
изречението изразява радост
Ох, как ме боли!
|__, ___ __ ____!
Чудесна приказка!
|_____ _____!
Ужасна нощ!
|____ ____!

3. Посочи коя илюстрация за кое
изречение се отнася.

Опорни знания и умения:
изречение, съобщителни и въпросителни
изречения

4. Препиши възклицателното из
речение.
Брей, колко скъпа книга!
Книгата е много интересна.
Каква е книгата?
5.

Ау, счупих си очилата!
Боли!
Браво!

Направи модели на изреченията.

Много интересна книга!
Ох, забравих книгата вкъщи!
Книгата е безценен подарък!

84

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Учителят показва следните изречения:
Слънцето грее ярко. Грее ли ярко слънце
то? Ах, как ярко грее слънцето! Учениците откриват разликата в смисъла и целта
между трите изречения. За мотивация се
използват илюстрацията и откъсът от
приказката. Преписват се изреченията от
откъса, с които се изразяват чувства, като
се подчертават думите, които показват
чувството. Въвежда се новата тема чрез
работа с рубриката за нови знания.
II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани с езиковото понятие
възклицателно изречение
• Посочват се конкретни възклицателни
изречения.

Възклицателните изречения
изразяват чувства – радост,
обич, болка, страх, тревога,
учудване, възхищение и др.
Често в тях се използват
думите ох, ах, олеле и др.
След тях се поставя запетая.
В края на възклицателното
изречение се пише удивителен
знак (!).

•

•

•

Обяснява се какво изразяват възклицателните изречения, кои думи най-често
се използват в тях, какъв знак се поставя
след тези думи и в края на изречението.
Откриват се в изречението доказателства
към отговорите на въпросите: Какво съ
общава изречението? Как се записва из
речението в началото и в края?
Работата по овладяване на новите знания
продължава със задачите от учебника.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
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IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 3 и
зад. 4 от Тетрадка № 2 по български език.

Тема:

Възклицателно изречение
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се формират умения за писане на възклицателни изречения и разпознаването на целта им в общуването.
• Да се формират умения за образуване на
изречения и да се усъвършенстват умения за правилно оформяне на пунктуацията на възклицателни изречения в
началото и в края.

1. Свържи всяка от илюстрациите с подходящо изре
чение. Прочети го изразително.
Вкусно е!
Ох, трудно е!
Олеле, страх
ме е!
2.

Какво се изразява с всяко от изреченията?
Извинявай, много съжалявам!
Мъчно ми е за мама!
Уф, пак жега!
Обичам те!
Ура, отиваме на море!

любов
радост
недоволство
съжаление
тъга

3. Прочети изразително изречението според илюстра
циите.

Колко сняг натрупа!

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разбира смисъла на възклицателните
изречения.
• Пише правилно възклицателни изречения.

Колко сняг натрупа!

Опорни знания и умения:
изречение, съобщителни и въпросителни
изречения, възклицателни изречения

Колко сняг натрупа!
4. Препиши текста, като поставиш пропуснатите
знаци в края на изреченията.
Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко
Те за нас се много трудят,
те за нас се рано будят
Щом очите си отворим,
със кого ще заговорим
Чичо Стоян

?
!
.

•
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•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомнят се особеностите на възклицателното изречение чрез беседа.

•

II. Дейности за развиване на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
възклицателно изречение
• Съставят се изречения устно и се записват под диктовка.
• Разпознава се какво изразяват възклицателните изречения (зад. 1 от учебника).
• Определя се какво изразява по смисъл
всяко от посочените изречения в зад. 3
от Тетрадка № 2 по български език.

Преписват се изреченията от зад. 4 от
Тетрадка № 2 по български език и се поставя подходящият препинателен знак.
Работи се върху интонационните особености на възклицателните изречения
(зад. 3 от учебника).
Затвърдяват се знанията, като се преобразуват съобщителни изречения във
възклицателни (зад. 7 от Тетрадка № 2 по
български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учителят оценява правилно ли са поставени препинателните знаци при възклицателното изречение при изпълнението на зад. 4 от учебника.
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Тема:

Подбудително изречение

нови знания
Подбудително изречение

Цел:
• Да се овладеят знания за подбудително
изречение.
• Да се овладеят знания за разграничаване
на подбудително изречение от въпросително, възклицателно и съобщително.
• Да се овладеят знания за пунктуационните особеностите на подбудителното
изречение.

Лозарят и косето
Напекло топлото мартенско слънце. Стопанинът
грабнал ножицата и се провикнал към косето:
– Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите!
– Не мога – отвърнало косето, – вия си гнездо.
Стопанинът нарамил мотиката и погледнал към
гнездото на косето:
– Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да прекопаем
лозето!
– Дума да не става! Аз сега снасям яйца!
– Ела, косенце, да оплевим лозето!
– Няма! Сега пък уча пиленцата си да хвърчат.
Българска народна приказка
1.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разбира смисъла на подбудителното изречение.
• Разграничава възклицателно от подбудително изречение.
• Съставя подбудителни изречения.
• Пише правилно подбудителни изречения.

Прочетете текста по роли.

Моля те, отвори прозореца! –
молба
Не преминавай!
|__ _____!
Искам да отида на цирк!
|____ __ _____ __ _____!
По-добре си изпий чая.
|_____ __ ______ _____.

3. Определи какво изразява всяко
от изреченията – заповед, молба,
забрана или съвет.
Ела, веднага!
Моля те, ела веднага!
Не отивай там!
По-добре не идвай!

Опорни знания и умения:
изречение, съобщително, въпросително,
възклицателно изречение
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация се използват изреченията
от приказката Лозарят и косето. Чете се
приказката и се изпълнява зад. 1 и зад. 2
от учебника, като вниманието на учениците се насочва към целта на употребените в текста изречения.
II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани с езиковото понятие
подбудително изречение
• Представят се първо примерите от
рубриката за нови знания и второ – информацията за подбудително изречение:
какво изразява, често използвани думи;
как завършва, какъв е моделът на подбудителното изречение.
• По образеца в рубриката за нови знания
учениците създават собствени подбудителни изречения, които да изразяват: за-

4. Препиши изреченията, които
могат да завършат и с точка, и с
удивителен знак.
Хайде, отвори прозореца

2. Открий думите на стопанина и
обясни какво изразяват те.
Подбудителните изречения
изразяват заповед, молба,
забрана, желание или съвет.
В тях често се използват
думите: нека, хайде, недей,
моля и др. В края на
подбудителното изречение се
пише удивителен знак (!)
или точка (.).

Седни веднага
Напусни стаята
Моля те, помогни ми с домашното
По-добре си облечи якето
5. Свържи подбудителните изрече
ния с техните модели.
Мими, ела да се разходим!
Петя, седни на стола!
|____ , _____ __ __ _____ !
|____, _____ __ _____!
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повед, молба, забрана, съвет, желание.
Извършват се дейности, които определят
какво изразява подбудителното изречение (зад. 3 от учебника).
• Работи се върху особеностите на подбудителните изречения, като въз основа на
примерите учениците формулират изводи за употребата на удивителен знак или
точка в края на подбудителните изречения (зад. 4 от учебника).
• Представят се моделите на подбудителните изречения (зад. 5 от учебника).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 1 и зад. 2
от Тетрадка № 2 по български език.
•
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Тема:

Подбудително изречение
упражнение
упражнение

1.

Цел:
• Да се развият уменията за употреба на
подбудително изречение.
• Да се овладеят умения за разграничаване на подбудително изречение от въпросително, възклицателно и съобщително.
• Да се овладеят умения за правилно писане на подбудително изречение в началото и в края.

предели кое изречение с коя илюстрация се свързва.
Определи

2. Какви изречения е използвал всеки от членовете на
семейството?
Хайде
да вечеряме!

Не пий
студена вода!
Облечи
дебел пуловер!
Билети
и карти, моля!

Изми ли си
ръцете?

Приятен
апетит!

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разбира смисъла на подбудителното изречение.
• Разграничава възклицателно от подбудително изречение.
• Съставя подбудителни изречения.
• Пише правилно подбудителни изречения.

3. Напиши в тетрадката си
репликите на децата,
като използваш различен вид
изречения.

4. Превърни съобщителните изречения в подбудител
ни по образеца.
Мария излезе бързо на двора.
Иван прекопа лозето.
Шаро влезе в колибката си.
Антон прочете книгата.
5.

Мария,
излез на двора!

Опорни знания и умения:
изречение, съобщително, въпросително,
възклицателно, подбудително изречение

Определи какво е по вид всяко от изреченията.

Кога ще подредиш стаята си?
Хайде, подреди си стаята!
Подреди стаята си!
Ще подредя стаята си утре.

Обичам да танцувам.
Хайде да танцуваме!
Обичаш ли да танцуваш?
Чудесен танц!

Преобразуват се съобщителните изречения в подбудителни (зад. 6 от Тетрадка
№ 2 по български език).
• Работи се върху зад. 7 от Тетрадка № 2
по български език, в която се изисква да
се дадат предложения за съветите, които
родителите биха дали на децата.
• Работи се върху овладяването на моделите на подбудителните изречения, като
се разграничават от моделите на съобщителните и въпросителните изречения
(зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 2 по български език).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Изпълнява се зад. 8 от Тетрадка № 2 по
български език и учениците се самооценяват.

•
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Мотивира се интересът към подбудително изречение със зад. 1 и 2 от учебника,
за да се актуализират знанията за подбудителното изречение и да се разграничи
от останалите видове изречения.
II. Дейности за развиване на знания и
умения, свързани с езиковото понятие
подбудително изречение
• Създава се кратък диалог по илюстрация,
като учениците работят по двойки. Сравняват се подбудителни, въпросителни и
възклицателни изречения и се определят
разликите в целта на общуването и на
пунктуацията (зад. 3 от учебника).
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Тема:

Писане на подбудителни и на възклицателни
изречения

нови знания
Писане на подбудителни и на възклицателни изречения

Цел:
• Да се формират у третокласниците знания за писане на подбудителни и възклицателни изречения.

Добре дошли в нашия хотел
Моля, спазвайте следните правила
В басейна не се допускат деца до
13-годишна възраст без придружител
Задължително е използването на
плувна шапка в басейна
Забранено е скачането в басейна
Моля, не внасяйте храна и напитки
на територията на басейна
Пожелаваме Ви приятно прекарване

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Формира знания за писане на подбудителни и на възклицателни изречения.
• Практически усвоява писането на подбудителни и на възклицателни изречения.

1. Прочети от текста какво е заб
ранено при използването на басейна.

Моля, спазвайте следните
правилата!
Пожелаваме ви приятно
прекарване!
Нека не се караме.
По-добре е да си лягаш рано.

Опорни знания и умения:
изречение, съобщително, въпросително,
възклицателно и подбудително изречение

3. Препиши изреченията. Определи
вида им и постави подходящи препи
нателни знаци.
Всеки ден ставам рано за
работа

2. Допълни пропуснатите знаци в
края на изреченията от текста.
Възклицателните и
подбудителните изречения
завършват с удивителен знак.
Подбудителното изречение
може да завърши с точка,
когато се дава съвет или се
изразява молба.
След думите ох, ах, олеле и др.
се поставя запетая.

4. Препиши изреченията, като
поставиш пропуснатите запетаи.
Кое изречение с коя илюстрация се
свързва?
Ай изпуснах си сладоледа!
Ох болен съм. Не мога да ям
сладолед.
Ау колко вкусен сладолед!

Ще закъснея за училище

Бързай за училище
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация се използват текстът и
илюстрацията в началото на урока. Те
са така подбрани, че подбудителните и
възклицателните изречения се появяват
често и има възможност да се поставят
препинателните знаци.
Чрез отговор на зад. 1 към текста се мотивира интересът на учениците към темата на урока.

II. Формиране на първоначални знания
и умения, свързани с писане на подбуди
телни и възклицателни изречения
• Чете се и се преписва текстът, поставя
се задача да се допълнят препинателните знаци в края на изреченията от текста
(зад. 2 от учебника).
• Учениците се запознават с информацията от рубриката за нови знания.
• Прилагат получената информация от
рубриката, като:
- коментират представените примери;
- информацията се обобщава за запом-
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5. Свържи
вържи думите на героите с подходяща илюстра
илюстра
ция.
– Утре отиваме на почивка.
– Къде?

•

– В Боровец. Ще се качим на Мусала.
– В Боровец! Страхотно!
– Колко висок връх!
– Да, най-високият в България.
6. Препиши и поправи допуснатите грешки в края на
изреченичта.
Денят на патиланците
Драги ми Смехурко,
От черква се върна баба Цоцолана. Моята дружина пред нея застана!
– Какво ново, бабо!
– Деня на детето днес цял свят
празнува? Навсякъде днеска децата
царуват? Днеска всичко може!
– Ех игра ще падне! – обади се
Мика. – Патилански празник днес е,
то се вика. Чухте ли, другари! И за
наш`то царство днес часът удари!
Ран Босилек

•
•
•

7. Запиши изречения към всяка от илюстрациите по
образеца. Прочети ги изразително.
Пресичай само
на зелено!
Пресичам само
на зелено.

нение, в което, освен да се препишат изреченията и да се поставят знаците в началото и края им, се изисква да се свържат изреченията по смисъл с предложените илюстрации (зад. 4 от учебника).
Следват още няколко практически упражнения, чрез които да се затвърди
умението за разпознаване на изречението по цел на изказването и за поставяне
на подходящ препинателен знак в края
(зад. 4 и зад. 5 от учебника).
Редактират се допуснати грешки в пунктуацията на изреченията (зад. 6 от учебника).
Работи се върху словоредните особености на изучаваното изречение (зад. 5
от Тетрадка № 2 по български език).
Обобщението на урока се извършва, като
се оформя посочената таблица. Подчертават се общите особености при изреченията.

Как се
Как се пише
Какво
нарича
изречението
изразява
изречението?
в края?
изречението?

На зелено ли се
пресича?
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•

няне с няколко опорни въпроса: Как
се пишат в началото въпросителните и
подбудителните изречения? Кога подбудителното изречение може да завършва
с точка? Кой знак се поставя след думите ох, ах, олеле?
Следват две репродуктивни задачи:
– Изпълнява се упражнение, което
изисква да се препишат изречения, да се
определи видът им и да се постави подходящият знак в техния край (зад. 3 от
учебника).
– Следва още едно практическо упраж-

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Прави се оценка от учителя на изпълнението на зад. 2 и зад. 4 от Тетрадка № 2
по български език.
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Тема:

Редактиране на изречения

упражнение
Редактиране на изречения

Цел:
• Да се овладеят знания за процеса на редактиране на изречението.
• Да се изградят умения за редактиране.

Царкинята върху граховото зърно
Имаше някога един царски син. Царският син
искаше да се ожени за истинска царкиня. Той пропътува целия свят, но не можа да я намери. Наистина
царкини имаше много, но дали истински бяха – това
той не можа да узнае. Върна се съвсем тъжен и
натъжен вкъщи. Да, нему се искаше да си намери
истинска царкиня.
По Ханс Кристиан Андерсен

Очаквани резултати
Ученикът:
• Формира знания за процеса на редактиране на изречението (извършване на поправки).
• Разбира смисъла на редактиране на изречението.
• Умее самостоятелно да извършва поправки на различни по вид грешки.

1. Какво е желанието на царския
син?

2. Препиши текста, като замес
тиш подчертаните думи с други.

Царският син искаше да се ожени
за истинска царкиня.
Той искаше да се ожени за истинска царкиня.

Наистина царкини имаше много,
но дали истински бяха
бяха…
Наистина царкини имаше много,
но дали бяха истински
истински…

Как се редактира?
Редактиране е отстраняване на
грешки от текста, за да бъде
речта правилна, точна и ясна.
При редактиране:
ненужно повторение или
неточно употребени думи се за
местват с други;
добавят се пропуснати думи,
за да стане изречението ясно и
изразително;
премахват
ремахват се думи и изрази,
които са излишни или
се повтарят;
променя
роменя се редът на думите
в изречението;
отстраняват
тстраняват се правописни
правописни
те грешки.

3. Кои изречения трябва да се ре
дактират? Защо?
Имало едно време брат и сестра.
Хубавото красиво момиче е тук.
Слабата жена влезе в къщата.
Старата и остаряла сграда може да
се срути.
Четката за зъби има мобилна и подвижна част.

Всекидневието и ежедневието ми са
интересни.
4. Коя дума в изреченията е из
лишна? Как ще редактираш?
На двора радостно си играели щастливи деца. Веднъж децата построили
къщичка за птици.
Някои разкази са тъжни, а други весели. Разказите ни карат да се замислим.

Царският син пропътува свят, но
не можа да я намери.
Царският син пропътува огромния
свят, но не можа да я намери.
Върна се много тъжен и натъжен
вкъщи.
Върна се много натъжен вкъщи.

Опорни знания и умения:
Познава граматически правила, фонетични
особености на думите и неточности от различен характер.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация се използват илюстрацията и откъсът от приказката на Андерсен.
Извежда се от текста желанието на
царския син (зад. 1 от учебника).

II. Формиране на първоначални знания и
умения, свързани с редактиране на изрече
ния
• Прилагат получената информация от
рубриката за нови знания, като:
- коментират представените примери;
- информацията се обобщава за запомняне с няколко въпроса: Как се редактира изречение? Защо се отстраняват
грешки в текста? Защо повторенията се
заместват? Защо се добавят пропуснати
думи в изречението? Кога се премахват
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Диктовка с довършване на изречения
5. Избери думи, които да допълниш на празните мес
та.
Петьо се загледа във Вечерницата. Още се виждаха цветята по ливадите и тревите с …… влакна като
ветрило. Цял ден ги е разигравал вятърът. Сега спря.
Стана ….. тихо и запяха щурците. По ……… хоризонт
имаше ……… облаци, също като …….. планини.
По Дора Габе
6. Препиши изреченията, като махнеш излишните
думи.
Момичето е красиво и хубаво.
Чета интересна и увлекателна книга.
Листата падат и окапват през есента.
Плодовете са големи и едри.
7. Редактирай изреченията, като промениш реда на
думите.
Сънувал сън хубав Косьо.
Бащата прочел книга интересна.
Адресът Петър попитал къде е.
Живели цар един и царица една щастливо.
8. Кой начин на редактиране ще използваш, за да поп
равиш всяко от изреченията?
Лятото е горещо и топло.
Петър заминава. Петър работи в Испания.
Паднах от на пода.
Срещнах от училище приятел на улицата.
Нощ цяла слушах радио.
Имахме до вечерта.

9. Препиши изреченията, като поправиш правописни
те грешки.
Утивам на екскурзия.
Убичам да патувам.
Отивам на расходка.
Корапчето плава по мурето.

Редактиране се нарича ………………….
При повторения на думи редактираме,
като ………………….
Когато искаме да придадем повече изразителност на конкретно описание, редактираме, като ………………….
Когато изречението е неправилно подредено, редактираме, като ………………….
Когато открием правописни грешки, редактираме, като ………………….

натрупани
снежни
много
целия
тънки

Момичето е
красиво.

Косьо сънувал
хубав сън.

Редактирам,
като замествам неподходящи думи.
Редактирам,
като премахвам думи.
Редактирам,
като размествам местата
на думите в
изречението.
Редактирам,
като прибавям
думи.
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•
•

думи и изрази, които са излишни в изречението? Кога и защо се променя редът на думите в изречението? Защо се
отстраняват правописните грешки?
Урокът продължава с всички останали
задачи, които се отнасят до отделните
етапи от редактирането на изречения.
Учениците се насочват към дясната колона в текста, която съдържа подсказващи
отговори.

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 2 по български език,
електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Прави се оценка от учителя на изпълнението на практическите задачи.
Устно се коментира изпълнението на
диктовката и дописаната от учениците
информация.
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Тема:

Употреба на изречението в текста

нови знания
Употреба на изречението в текста

Цел:
• Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на изреченията в текст.
• Да се овладеят и затвърдят уменията за
употреба на различни по вид изречения
според контекста и според вида на текста.

Какво са хубавите книги?
Какво са хубавите книги? –
В житата пойни чучулиги
и ручейчета бистроструйни,
бълбукащи в букаци буйни.
И кораби с платна развети,
и най-вълшебните ракети,
с които носят се мечтите
от страниците към звездите.
Това са хубавите книги.
Ако не вярваш –
прочети ги!
Асен Босев

Очаквани резултати
Ученикът:
• Може да определи изреченията в текст.
• Знае как се пишат изреченията и правилно ги записва в текст.
• Прави избор на подходящо изречение
според конкретен смислов контекст и
според вида на текста.

1. Какво са хубавите книги според
стихотворението?

Т е к с т

изречение

Опорни знания и умения:
текст, изречение, видове изречения по цел
на изказване

3. Обясни защо написаното НЕ е
текст.
Животът на всички други
същества зависи от растенията. Те
събират орехи и лешници за зимата.
През есента листата на дърветата
окапват. Всички пчели се хранят с
мед.

2. Определи какви изречения са
употребени в текста.

Текстът се състои от
свързани по смисъл изречения.
В художествените текстове
се употребяват различни
по вид изречения. В
нехудожествени (научно
популярни)текстове се
употребяват съобщителни
изречения.

4. Какви изречения са употребени
в текста?
– Тук ли е житцето?
– Тук е – рекло то с тъничко
гласче.
– Ами будно ли е, или спи?
– Будно е. Трае си на топло под
снега. Завило се през глава с бяла
черга. Едва диша!

92

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва текстът. Той се
чете и се свързва с илюстрацията. Отговаря се на въпроса към текста. Определя
се видът на употребените в текста изречения (зад. 1 и зад. 2).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за употребата на изречението в
текста
• Разглежда се схемата. Обяснява се защо
думите са свързани. Уточнява се по какво текстът и изречението си приличат и
по какво се различават.
• Свързват се направените изводи с обяснението. Подборно се чете за позната информация и нова информация в него.
• Обяснява се защо записаните изречения
не са текст (зад. 3 от учебника).
• Определя се какви по вид изречения са
употребени в диалога (зад. 4 от учебника).
• Откриват се в текста възклицателни из-
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Край цъфналата вишна
Вишната е цъфнала. Ах, колко е бяло
всичко! Колко е топло и мирише хубаво!
Само пчеличките бръмчат. С какво ли ги
черпят цветчетата на вишната, та на всяко
цветче е кацнала пчеличка? Тя пие сладък
сок и пее на цветчето. Със своето жужене
му благодари за чудния дар. А по крачетата
ѝ какво ли е полепнало? Жълт прашец от
тичинките. Пчелата ще го занесе в кошера
си и ще го превърне в сладък мед. Кой ли
ще си близне от него? Работете, пчелички!
В този миг няма по-щастливо дръвче от
нашата вишна.
По Дора Габе

5. Какво изразяват употребените в стихотворението
възклицателни изречения?
Хей, пролет иде! Дигат се мъглите.
Къде ги вихри влачат, дявол знай.
Дерат се ризите на планините.
Хей, пролет иде в наший роден край!
Кирил Христов
6.

Кое изречение е подходящо за начало на текста?

Перата топлят много повече отколкото козината. В студени дни перушината на птиците настръхва и
така ги топли.
Птиците се грижат за своите пера. Те ги почистват и приглаждат.
7. С кое изречение може да завърши текстът? Каква
е поуката?
В един гълъбарник гълъбите се радвали на добра храна. Като разбрала това, една хитра гарга избелила перата си и отишла при гълъбите. Те я приели, защото само
мълчала.
Но веднъж, без да иска, гаргата показала гласа си.
Лафонтен

След известно
време перата
се проскубват
и остаряват.
Тялото на
всич ки птици е
покрито с пера.
Тогава гълъбите отлетели.
Тогава гълъбите изгонили
гаргата, защото разбрали
измамата.

8. Подреди по друг начин подчертаното в текста из
речение, за да го свържеш подобре с предходното изре
чение.
Затупаха едри капки. Медарка сви мокрите си крилца и запълзя между сведените тревички. Наблизо имаше
прогнил дънер. Последни с усилия пропълзя до него пчеличката и мушна се в дупчица една.
9. Състави изречение по картината, за да допълниш
текста на означеното място.
Девойката и юнакът се хванаха за ръце и тръгнаха
към далечната земя, в която се намираше малката ковачница.
Те ги изпратиха чак до края на омагьосаното царство и после се върнаха пак в своята градина.
По Светослав Минков
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•
•

•
•

речения и се обяснява защо са употребени (зад. 5 от учебника).
Определя се с кое изречение може да започне и с кое може да завърши текстът
(зад. 6, зад. 7 от учебника).
Променя се редът на думите в изречението, за да се свърже по-добре по смисъл с
изречението в текста преди него (зад. 8 от
учебника).
Съставя се изречение по картина и се допълва на подходящо място в текста (зад. 9
от учебника).
Изпълняват се задачите в подусловията на зад. 4 от тетрадката: дописват се
изречения, които обясняват по какво се

различават текстовете; откриват се в художествения текст думи с преносно значение; определя се за кой текст дават информация изреченията.
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 1 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците подреждат изречения в текста според тяхната последователност
(зад. 1 от Тетрадка № 1 по български
език). Проверява се и се оценява изпълнението на задачата.
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Тема:

Вече знам и мога № 4. Видове думи.
Видове изречения

текущ контрол
Видове думи. Видове изречения

Вече знам и мога
Вариант 1

Цел:
Да се установи в каква степен учениците са
овладели знания и умения за:
• разпознаване на възклицателни и подбудителни изречения;
• разпознаване на синоними;
• разпознаване на думи с пряко и с преносно значение;
• преобразуване на изречения по вид;
• съставяне на изречения;
• допълване на подходящи според смисъла на изречението думи;
• правилно записване в края на различни
по цел на изказване изречения;
• откриване и поправяне на грешки в записването на различни по вид изречения.

1. В кой ред е записано възклица
телно изречение?
А) Не палете огън в гората!
Б) Моля те, говори по-тихо.
В) Олеле, кучето е много голямо!

7. Подреди думите в изречения и
ги запиши правилно.
красиви малките листенца
брезичката на колко са

2. В кой ред е записано подбуди
телно изречение?
А) Дядо Мърморан изтръпна от
страх.
Б) Бате Патилане, ела по-скоро!
В) Ах, какъв умен син имам!

8. Допълни пропуснатите думи
и запиши правилно изреченията в
края.

в киното
забави

се

дълго

защо

книги прочете през лятото
Ще дойдеш

довечера у нас

, дайте ми кифла с мармалад
3.
ми?
А)
Б)
В)

В кой ред са записани синони
скача, изскача, прескача
разказ, разказвач, разказвам
смешен, весел, шеговит

4. Открий и запиши думи с пренос
но значение.
Високи сини планини
реки и златни равнини...
5. Преобразувай съобщителното
изречение във възклицателно.
Много дълго вали проливен дъжд.
6. По съобщителното изречение
задай въпроси с думите кои, къде.

, цяла ме изцапа

9. Постави подходящ препинателен
знак в края на изреченията.
– Надникни, момченце мило,
но помни, че имам жило
– Кой на портичката чука
Махай се, момче, оттука
10. Поправи допуснатите грешки в
края на изреченията.
Къде искаш да отидем днес!
Петя, честит празник.
Моля, не закъснявайте?
Избирам костюмите!

На всеки кръстопът стърчат шарени табелки.
Максимален брой точки: 25.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4

18 – 25 т.
5 – 17 т.
1 – 4 т.
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Верни отговори на вариант 1:
Зад. 1. В)
Зад. 2. Б)
Зад. 3. В)
Зад. 4. златни
Зад. 5. Ах, колко дълго вали дъжд! (Ех,
колко дълго вали дъжд! Колко дълго вали
дъжд!)
Зад. 6. Какво стърчи на всеки кръстопът?
Къде стърчат шарени табелки?)
Зад. 7. Колко са красиви малките листенца
на брезичката!
Защо дълго се забави в киното?
(Защо се забави дълго в киното?)

Зад. 8. Колко книги прочете през лятото?
Ще дойдеш ли довечера у нас?
Моля, дайте ми кифла с мармалад.
Олеле, цяла ме изцапа!
Зад. 9. – Надникни, момченце мило,
но помни, че имам жило.
– Кой на портичката чука?
Махай се, момче, оттука!
Зад. 10. Къде искаш да отидем днес?
Петя, честит празник!
Моля, не закъснявайте.
Избирам костюмите!
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Вече знам и мога

Необикновена книга
В книгата на зимата всеки горски жител
се разписва със свой почерк, със свои знаци. Хората се учат да разбират тия знаци с
очите. Как може да се чете, ако не са очите?
А пък животните се изхитрят да четат с носовете си. Кучето например помирише буквата в книгата на зимата. Веднага прочита,
че тук е бил вълк. А може би е подскачал
заек? И толкова много е грамотен носът на
животното, че никога няма да се излъже.
В. Бианки

Вариант 2
1. В кой ред е записано възклица
телно изречение?
А) Не хвърляйте храна на животните!
Б) Леле, какъв силен дъжд!
В) Извинявай, би ли дошъл?
2. В кой ред е записано подбуди
телно изречение?
А) Мечките стръвници са опасни.
Б) Уважаеми господине, покажете
пропуска си!
В) Ох, пак забравих да се обадя на
майка си!
3.
ми?
А)
Б)
В)

В кой ред са записани синони
мил, милост, умиление
изящен, прекрасен, чуден
страх, страшен, страховит

7. Подреди думите в изречения и
ги запиши правилно.
са колко чаровни от близначки
малките класа
време колко границата до се пътува
8. Допълни пропуснатите думи
и запиши правилно изреченията в
края.
, донесете ми салата с домати
плодове обичаш да похапваш
, всичко разсипах
Ще ми заемеш

тази книга

9. Постави подходящ препинателен
знак в края на изреченията.

4. Открий и запиши думи с пренос
но значение.
От своята черупка ледена изскочи едно пробудено поточе.

– Моля те, недей ме връща
– Хей, пчелице тъмноглава,
кой ти тия питки дава
– Меся си ги аз самата
от прашеца на цветята

5. Преобразувай съобщителното
изречение във възклицателно.

10. Поправи допуснатите грешки в
края на изреченията.

Тази сутрин станах твърде рано.
6. По съобщителното изречение
задай въпроси с думите кой, къде.
На всяка улица има табела с нейното име.

Кога трябва да отпътуваме обратно.
Приятелю, на добър час.
Моля, изчакайте реда си?
Организирам тържеството!

Максимален брой точки: 25.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Точки 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4

18 – 25 т.
5 – 17 т.
1 – 4 т.
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Верни отговори на вариант 2:
Зад. 1. Б)
Зад. 2. Б)
Зад. 3. Б)
Зад. 4. пробудено
Зад. 5. Ох, тази сутрин станах твърде рано!
(Ех, тази сутрин станах твърде рано! Колко
рано станах тази сутрин!)
Зад. 6. Какво има на всяка улица? Къде има
табела с нейното име?
Зад. 7. Колко са чаровни малките близначки
от класа!
Колко време се пътува до границата?

Зад. 8. Моля, донесете ми салатата с домати.
Какви плодове обичаш да похапваш?
Олеле, всичко разсипах!
Ще ми заемеш ли тази книга?
Зад. 9. – Моля те, недей ме връща.
– Хей, пчелице тъмноглава,
кой ти тия питки дава?
Меся си ги аз самата
от прашеца на цветята.
Зад. 10. Кога трябва да отпътуваме обратно?
Приятелю, на добър час!
Моля, изчакайте реда си.
Организирам тържеството.
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Тема:

Видове текст

нови знания
Видове текст

Цел:
• Да се овладеят знания за различни текстове по вид и по съдържание.
• Да се овладеят умения за определяне на
вида на текста.
• Да се овладеят умения за обясняване на
вида на текста чрез негови характерни
особености.

Весела игра
Кики се отдаде на весела игра.
С тържествуващи викове се хвърляше от клон на клон, въртеше се
около дебелото стъбло и си прехвърляше пухкавата опашка презглава.
Без да губи нито миг, тя се изкачи
на дървото. Нямаше къде вече да
бяга. И Кики полетя с главата надолу. Рунтавата є опашка се разпери
като ветрило.
По Емилиян Станев
1. Каква случка се разказва в тек
ста?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Определя правилно вида на текста – художествен или нехудожествен.
• Определя правилно вида на текста по съдържание – описание или повествование.
• Умее да озаглави текст, като се съобразява с неговия вид.
• Умее да прави избор на думи и изречения в съответствие с вида на текста.

Т е к с т
художествен
нехудожествен
описание
повествование

3. Какъв е текстът „Весела
игра“?
4. Свържи всяка дума с подходя
щото обяснение.

2. Коя дума в текста показва ра
ра
достта на Кики?

Текстовете могат да
бъдат: различни по вид –
художествени или
нехудожествени;
различни по съдържание –
описание или
повествование.

5. По коя картина какъв текст
можеш да съчиниш? Как ще озагла
виш текстовете?

описание
повествование
1. Текст, в който се представят случки, събития, действия.

Опорни знания и умения:
видове изречения по цел на изказване,
думи с пряко и с преносно значение

2. Текст, в който се представят отличителни признаци и качества на предмети, растения, животни, природни явления.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва текстът. Той се
чете и се свързва с илюстрацията. Отговаря се на въпрос към текста. Определя
се видът на употребените в текста изречения (зад. 1 и зад. 2 от учебника).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за видове текст
• Разглежда се схемата. Обяснява се кои
думи са свързани и защо. Уточнява се
какви могат да бъдат текстовете.
• Свързват се направените изводи с обяснението. Подборно се четат позната информация и нова информация в обяснението.
• Определя се какъв е прочетеният текст
(зад. 3 от учебника).
• Всяка от двете думи, които носят информация за вида на текста, се свързва с
обяснение (зад. 4 от учебника).
• Определя се какъв текст може да се съчи-
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6. За какво се говори в текста? Сравни го с текста
„Весела игра“.
Катерица
Това е малко пъргаво животно с рунтава опашка.
Тялото му е покрито с жълтеникава или червено-кафява
козина.
На щръкналите си уши има кичури косми. Задните
му крака са по-дълги, а ноктите – остри и закривени.
Горната му уста е разцепена и от нея се подават два
големи зъба.
7.

Приливите и отливите
Два пъти дневно приливите и отливите
покачват и снижават нивото на морската
вода. Тя се покачва, когато има прилив, а
при отлив се отдръпва. Защо има приливи
и отливи?
Луната се върти около Земята и я притегля. Земята от своя страна се върти около
собствената си ос. Океаните, които са в онази част на Земята, която гледа към Луната,
се привличат от нея. По същото време на
противоположната страна също има прилив. На всеки 24 часа Земята прави пълно
завъртане. Затова на много места край моретата и океаните има по два прилива.
Най-мощни са приливите и отливите в
северната част на Атлантическия океан.
Из Енциклопедия

Как да науча
1. Прочети
текстовете.
2. Припомни си
особеностите
на видовете
текст.
3. Определи кой
текст какъв е.

Определи какъв е текстът. Преразкажи го устно.

Глупавият вълк
Като усетил каква е работата, шивачът се качил
на едно дърво и се притаил. Надушили го вълците, спрели се под дървото. Стоят и мислят как да смъкнат
шивача. Най-после намислили. Ще легне глупавият вълк
на земята, а те ще се накачат един върху друг на него,
докато стигнат шивача. Речено-сторено.
Българска народна приказка
8. Озаглави текстовете. Кой от тях е стихотворе
ние? Какъв е по вид другият текст?
Продължителен спор се водел между лисица и пантера коя е по-красива. Пантерата постоянно се хвалела
с кожата си, която била разнообразна на цвят. Лисицата є възразявала:
– Но аз съм по-красива, защото не кожата, а умът
ми се отличава с разнообразие.
Лафонтен

басня
стихотворение

Детето:
– Мравке, божия душице,
от зори, дорде се мръкне,
цял ден тичаш, цял ден мъкнеш,
сламчици, зрънца, трошици.
Мравката:
– Днес аз сбирам, за да имам
в дни студени, мразовити,
в дни под сняг и лед зарити,
в дни на дълга, люта зима.
Елисавета Багряна
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ни изречения и се свързва тази употреба
с вида на текста (зад. 6 от Тетрадка № 1 по
български език).

ни по различните картини. Коментират
се отговорите (зад. 5 от учебника).
Определя се за какво се говори в текста и
се сравняват изводи с прочетения текст в
началото на урока (зад. 6 от учебника).
Определя се какъв е текстът и се преразказва устно (зад. 7 от учебника).
Озаглавяват се различни текстове. Обяснява се изборът (зад. 8 от учебника).
Определят се думи и изрази, които назовават качества и признаци на цъфналата вишна. Свързва се тяхната употреба с
вида на текста (зад. 5 от Тетрадка № 1 по
български език).
Обяснява се употребата на възклицател-

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Определя се какъв е текстът по вид и по
съдържание. Писмено се обосновава отговорът (зад. 1 от Тетрадка № 2 по български език).
Обяснява се какъв по вид текст се създава по серия от картини, при описание
на животно и при съчиняване на текст с
познат герой (зад. 8 от Тетрадка № 2 по
български език).
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Тема:

Съдържание на текста

нови знания
Съдържание на текста

Цел:
• Да се овладеят знания за връзката между
съдържанието на текста и неговата тема,
отговор на въпроса За какво се говори в
текста?
• Да се формира представа за връзката
между темата, заглавието на текста и неговото съдържание.
• Да се овладеят умения за определяне на
темата на текста.
• Да се усъвършенстват уменията за свързване на темата, заглавието на текста и
неговото съдържание при създаване на
собствени текстове.

Гузен негонен бяга
В едно село на някой си селянин
откраднали пари. Събрали се селяните от цялото село да размислят
как да уловят крадеца.
Изведнъж един селянин извикал:
– Братя, гледайте! На крадеца
шапката гори!
Тогава един млад момък грабнал
шапката си и я хвърлил на земята.
Така крадецът се издал.
Българска народна приказка
1. Как разбираш заглавието на
приказката?

Т е к с т
Заглавие

Съдържание

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да открие темата на текста. Умее
да озаглави текст съобразно неговата
тема и неговото съдържание.
• Може да свърже съдържанието на текста
с неговата тема и със заглавието, без да
се отклонява от тях.

3. За какво се разказва в приказ
ката?
А) за кражбата
Б) за бягството на крадеца
В) за страха на селяните
4. Препиши само думите, които
показват как селяните откриват
крадеца според приказката.
откраднали събрали се размислят
гледайте
гори
грабнал
хвърлил

2. Прочети изречението, което
показва как крадецът се издава.

Смисълът на текста може
да се изкаже кратко чрез
дума, словосъчетание или
изречение. Това е темата
на текста. Тя е отговор на
въпроса За какво се говори
в текста?. Често самото
заглавие посочва темата.

5. Прочети първото и последно
то изречение от приказката. Какво
съобщават те?
А) Съобщават за постъпката на
селянина.
Б) Съобщават за постъпката на
крадеца.
В) Съобщават как започва и как
завършва случката.

98

Опорни знания и умения:
текст, заглавие на текст
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания и умения се използва текстът. Той
се чете и се свързва с илюстрацията.
Отговаря се на въпроса към него. Чете
се подборно повторно с цел отговор на
въпрос (зад. 1 и зад. 2).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за съдържание на текст
• Разглежда се схемата. Обяснява се кои
думи са свързани и защо.
• Свързват се направените изводи с обяснението. Определят се трите важни неща
в информацията и се записват ключови
думи.
• Определя се за какво се разказва в прочетената приказка (зад. 3 от учебника).
• Откриват се в съдържанието думи, които
показват как селяните откриват крадеца
(зад. 4 от учебника).
• Сравняват се първото и последното изречение от съдържанието и се определя

156

Диктовка
6.

Сини сънища
Мравката заспа под синьото цвете. И
чудно. Цяла нощ сънува, че се къпе в поток. Той беше син. Сънува, че плува върху
син листец по дълбока синя река. Сънува,
че седна в синя ракета и литна към синьото
небе.
Сутринта мравката каза, че няма да забрави тази чудна нощ. Ще помни сините сънища и непременно пак ще дойде при синьото цвете.
Цветето се сбогува с мравката. А тя го
нарече Незабравка и така то научи своето
име.
По Леда Милева

Попълни пропуснатата дума в текста.
Звънливко
Под здравата черупка бяла
то цяла зима беше спало.
А бърза днес да се излюпи,
черупката си да разчупи.
И пее със звънче звънливо:
– Хей, вижте колко съм игриво!
Но не е птичка сладкопойна!
И гущерче не е! От своята
черупка ледена изскочи
едно пробудено ......
Галина Златина

А) реката
Б) ледената черупка
В) поточе
7. Запиши от стихотворението изречението, което
показва защо героят е наречен Звънливко.
8. Прочети баснята. Кое изречение НЕ е от този
текст?
Селянин и орел
Един селянин спасил от примка гордия орел. После
седнал до една стена, която щяла да падне. Чудел се
дали да вземе златния лъв, защото бил скъперник и много страхлив.
Като видял това, орелът грабнал кърпата от главата на селянина, а той се втурнал да го гони.
Така селянинът се спасил от падналата стена, а
орелът се отблагодарил за неговата доброта.
По Лафонтен

Как да науча
1. Прочети
текста.
2. Отговори на
въпроса
За какво се разказва в него?.
3. Определи героите.
4. Открий изречението, което
съобщава нещо
различно за
друг герой.

9.

Определи коя е темата на текста.
Надбягване
Костенурката и заекът спорели кой е
по-бърз. Договорили се да се надпреварват.
Заекът по природа бил бърз и се отнесъл нехайно към
бягането. Легнал и заспал. А костенурката, макар и бавна, непрекъснато вървяла и победила заека.
По Лафонтен
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какво се съобщава с тях (зад. 5 от учебника).
Избира се и се допълва подходяща за
съдържанието на текста дума (зад. 6 от
учебника).
Открива се в съдържанието на текста
изречение, което не отговаря на темата
(зад. 8 от учебника).
В текста се откриват и се записват думи,
които показват как изглеждат героите и
какво правят (зад. 1 от Тетрадка № 1 по
български език).
Съотнасят се изречения от съдържанието на текст към изображение (зад. 3 от
Тетрадка № 1 по български език).

Съчинява се кратко описание, като се извлича информация от таблица (зад. 6 от
Тетрадка № 1 по български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците отговарят на тестови въпрос
за определяне темата на текст (зад. 2 от
Тетрадка № 1 по български език). Записват ключови думи за нехудожествено описание на слон (зад. 4 от Тетрадка
№ 1 по български език).
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Тема:

Текстът и общуването

нови знания

Текстът и общуването

ил. Ученият син оглежда баницата в
Цел:
тепсията, за да открие нейния край.
• Да се овладеят знания за връзката между
текста и неговата употреба в различно
по вид общуване.
• Да се овладеят умения за обясняване на
връзката между текста и неговата употреба в различно по вид общуване.

Ученият син
и неученият татко
– Синко, ти винаги казваш, че
ние не сме били учени, та не сме знаели нищо, а ти, учен, всичко си знаел.
Щом си толкова учен и знаеш всичко,
ще те питам да ми кажеш: откъде е
завита кората на баницата, та докъде е довита, къде є са крайщата?
– Не знам, тате, не мога да намеря края.
– Ти, синко, на една вита баница
не знаеш края, какво се хвалиш, че
всичко си знаел?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да определи в какво по вид общуване се използва текстът.
• Умее да сравнява различни текстове
според вида на общуване, в което се използват.
• Може да свърже създаването и използването на текст с целта на общуването.

1. За какво разговарят бащата и
неговият учен син?

Общуване
устно/писмено
пряко/непряко
Участници в общуването
говорител – слушател
пишещ – четящ

3. Сравни текстовете на приказ
приказ
ката и на съобщението.
Съобщение
На 22 април тази година ще се
проведе пролетен бал на цветята в
парка до училището.
Ще има награди за най-красиви
костюми – деца, представящи пролетни цветя.
Начало: 17 часа
От организаторите

Опорни знания и умения:
текст, общуване, видове общуване, участници в общуването

2. Как общуват героите в приказ
ката?
устно
писмено
При общуване създаваме
текст, чрез който
се споделят или
съобщават случки,
мисли, преживявания и
наблюдения.

Попълни таблицата.
приказка съобщение
Вид общуване
Вид текст
Участници
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва текстът. Той
се чете и се свързва с илюстрацията. Отговаря се на въпрос към текста. Определя се как общуват героите в приказката
(зад. 1 и зад. 2 от учебника).

II. Формиране на първоначални знания и
умения за текста и общуването
• Разглежда се схемата. Обяснява се кои
думи са свързани и защо. Свързват се
думите, които назовават участниците в
общуването с вида на общуването.
• Свързват се направените изводи с обяснението. Определят се ключови думи в
текста.
• Сравняват се различни по съдържание
текстове. Попълва се таблица в тетрадката, като се определят видът на общуването, за което е предназначен текстът, видът на текста и неговият адресат (зад. 3 от
учебника).
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4. За часа по човекът и природата трябва да се наме
рят интересни данни за морето. Кой от двата текста
е подходящ? Обясни защо.
Морето се разсърди,
но не разбрах защо.
Обиди ли го някой?
Настина ли и то?
Не знам какво се случи –
реве по цели дни.
Навярно грип го хвана,
та тъй се промени.
Лиляна Стефанова

Как общуват хората?
Човешките същества общуват чрез речта си и чрез езика на тялото. Това са движения, кимане с глава, поглед и др. Смята
се, че езикът на тялото показва много за
нашето отношение към събеседника и към
темата на разговора – дали сме откровени,
дали проявяваме интерес, дали внимателно следим разговора.

Как да науча
1. Определи за
какво се говори във всеки
текст.
2. Определи какъв вид е текстът.
3. Избери кой
текст е подходящ за урока по
човекът и природата.

Когато Земята се гледа от Космоса, тя е синя,
защото почти изцяло е покрита с морета и океани. Моретата са част от океаните. Някои, като Средиземно
море, са много големи. Други, като Балтийско море, са
по-малки. А има и едно море, което е заобиколено отвсякъде със суша. То е Каспийско море.
5. Запиши от нехудожествения (научнопопулярен)
текст от зад. 4 думи и изрази, които съобщават ин
формация.
6. Покажи как трябва да се прочете художественият
текст от зад. 4 изразително пред публика.
7. В коя от ситуациите е подходящо да се използва ху
дожествен текст? Обясни защо.
участие в конкурс за най-добра детска поезия
представяне на нов учебник по технологии и предприемачество
8. В кой ред е записан текст, с който се общува уст
но и непряко?
А) съобщение във вестник
Б) личен разговор по телефона
В) поздравителна картичка
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Избира се подходящ с оглед на конкретна ситуация текст. Аргументира се изборът (зад. 4 от учебника).
Записва се от нехудожествения текст в
зад. 4 думи и изрази, които съобщават
информация (зад. 5 от учебника).
Чете се изразително художествения текст
от зад. 4 (зад. 6 от учебника).
Открива се в диалога между дядото и неговия внук кое поражда недоразумение (зад. 1
от Тетрадка № 2 по български език).
Определят смислова връзка между въпрос и неговия отговор (зад. 1 от Тетрадка
№ 1 по български език).
Разпределят се думи съобразно вида на
текста по съдържание и с вида на общу-

•

ването (зад. 5 от Тетрадка № 2 по български език).
Съчинява се кратък диалог по картини.
Определят се участниците в общуването,
начинът и мястото на общуване (зад. 6
от Тетрадка №2 по български език).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Определят ситуации, подходящи за използване на художествен текст (зад. 7 от
учебника).
Отговарят на тестови въпрос (зад. 8 от
учебника).
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Тема:

Редактиране на текст

нови знания
Редактиране на текст

Цел:
• Да се овладеят знания за редактирането
на текст.
• Да се овладеят умения за редактиране на
различни по вид грешки в текст.

Щом изчезне Л в ОБЛИЧА,
светва думата обича...
Нека има ГРАД пред ИНА –
за да имаме градина.
Л със М смениш ли в ЛАЙКА –
тя тогава става МАЙКА.
Ако има РОД пред ИНА –
ето думата родина...
Мартин Тачков

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да открива различни по вид грешки в текст.
• Умее да поправя допуснати грешки в
текста.

1. Как според текста се образува
думата родина?

Опорни знания и умения:
текст, редактиране на правописни грешки,
редактиране на изречения

3. Кое от заглавията подолу е
също подходящо за текста?

Редактиране:
на правописни грешки
на неправилен ред на
думите
на смисъла на изреченията

Найумният папагал
Кой папагал може да се научи да
говори? Това е сивият папагал, наречен жако. Той е сив, с червена опашка и черни върхове на крилата.
За да се научи да говори, папагалът трябва да има специални занимания. Необходимо е да бъде сам
в стая, за да не може да си говори с
други папагали на „папагалски“.
Говорещият папагал
Папагалът
„Папагалският“ език

2. Кога се налага да смениш буква
в дума от твое съчинение?
Всеки текст първо се
съчинява, а след това
се редактира, за да се
поправят пропуските и
грешките. Те затрудняват
читателя да разбере
текста и затова трябва да
се отстранят.

4. Открий в стихотворението
неподходящо употребените думи.
– Знам бе, знам бе, знам бе, знам.
Аз професор съм голям.
Китовете ходят боси.
Кенгуруто шапка носи.
Враната е пойна птица,
тигърът пасе пшеница.
Михаил Лъкатник
5. Препиши и допълни изречения
та, който описват как се редакти
ра текст.
Откривам дали заглавието отговаря
на
на текста.
Проверявам за
в съдържанието
на текста.
Откривам
по смисъл изречения.
съдържанието неясни пропуски
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Структура на урока:
I. Мотивация
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва текстът. Той
се чете и се свързва с илюстрацията. Отговаря се на въпрос към текста (зад. 1 и
зад. 2).

II. Формиране на първоначални знания
и умения за редактиране на текст
• Чете се обяснението на думата редактиране. Записват се примери за редактиране на
правописни грешки и на изречения.
• Свързват се направените изводи с обяснението.
• Подбира се заглавие, което може да замени заглавието на текста (зад. 3 от учебника).
• Откриват се в стихотворение неподходящо употребени думи. Обяснява се защо
авторът ги е използвал (зад. 4 от учебника).
• Четат се изречения, които обясняват как
се редактира текст. Записват изречения,
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Диктовка
6. Редактирай текста, като след
ваш посочените стъпки вдясно.
Нежнобелите звезди изгряват (1).
Те блещукат на (2) небе и светлината
им се отразява в (3) море. Сред тях
Луната гордо седи (4) и прави лунна
пътека в морето. В далечината се
виждат червеникавите отблясъци на
залязващото слънце.
Всичко е много красиво (5).
7. Открий какво е пропуснато в
съдържанието на това описание.
Тогава светли звездици показват
се на небето. След тях идва и луната.
Нощното небе е спокойно и красиво.

8. Редактирай текста, за да избег
неш ненужните повторения.
Дошла Баба Марта. Разшетала се
баба Марта, за да посрещне пролетта. Шетала Баба Марта, шетала,
уморила се и седнала да си починe.

Гъската, която снасяла златни яйца
Живели някога в едно малко село мъж
и жена. Двамата не били богати, но гладни
не оставали.
Ала ето че един ден в двора им се появила нова гъска. Стопаните не знаели откъде
е дошла, но учудени установили, че в гнездото ѝ има блестящо яйце от чисто злато.
На другата сутрин двамата нетърпеливо
проверили полога и що да видят – гъската отново била снесла златно яйце. И това
продължило всеки следващ ден. Стопаните
продавали яйцата и скоро забогатели.
Но хората бързо свикват с хубавото и
след време щастието им започнало да се
помрачава. Те взели да мърморят, че получават само по едно яйце на ден.
Един ден решили, че гъската е пълна със
златни яйца. Поискали да ги вземат наведнъж. Заклали гъската, но се разочаровали.
В нея не намерили нито едно златно яйце.
По Лафонтен

Как да науча
1. Промени съобщителното изречение във възклицателно.
2. Добави прилагателно име.
3. Добави прилагателно име.
4. Сравни луната с нещо царствено.
5. Промени съобщителното изречение във възклицателно.
Как да науча
1. Прочети текстовете от зад. 6
и зад. 7.
2. Определи ключовите думи в
тях.
3. Открий какво е пропуснато във
второто описание.

Къде повторението може да се
съкрати?
Къде може да се замени с лично
местоимение?

9. Поправи правописните грешки и
препиши текста.
Сутрин се сабуждам рано. Убичам
да гледам как врабчетата исхвръкват
от гнездата си, потскачат едно около
друго, като че сепоздравяват. После
дружно политът към хрънилките.
10. Посочи точния отговор.
А) Редактират се само правописни
грешки.
Б) Редактират се различен вид
неточности в текст.
В) Редактира се единствено редът
на думите в изреченията от текст.
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за да допълнят информацията (зад. 5 от
учебника).
Редактира се текст, като се използват различни начини за редактиране. Помагат
си с образец (зад. 6 от учебника).
С помощта на указанията в рубрика Как
да науча се определят пропуски в съдържанието на описание по същата тема
както в зад. 6 (зад. 7 от учебника).
Откриват се повторения в текста и се редактират (зад. 8 от учебника).
Редактират се правописни грешки в
текст (зад. 9 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Решават текстови въпрос (зад. 10 от
учебника).
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Тема:

Правопис на гласни и съгласни звукове

годишен преговор
Правопис на гласни и съгласни звукове

Цел:
• Да се обобщят и затвърдят знанията за
правописа на гласни и съгласни звукове
в думите.
• Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на различни правописни
грешки.
• Да се усъвършенстват уменията за редактиране на правописни грешки.

1. В коя колона са написани думи според подредбата
им в правописния речник?
сбор – сума
смел – безстрашен, храбър,
юначен, неустрашим
трудолюбив – работлив

1. Чрез сродни
думи
2. Чрез множествено число
на думата
3. Чрез правописен речник

обич
обичам
обичлив
обичан

2. Свържи начините за проверка с подходящите при
мери. Избери три примера и запиши дума за проверка.
А) княз, враг, поход, пръв
Б) книжка, училище, градче, притъмня
В) одобрявам, съкровище, буркан

3. Обясни какви грешки могат да се допуснат в под
чертаните думи.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае изучени правописни правила.
• Може да открива различни по вид правописни грешки, свързани с нарушаване
на изучени правописни правила.
• Умее да поправя допуснати правописни
грешки.

Понякога и с малки грешки
последствията стават тежки.
Едно е да ядеш самун,
а друго – да ядеш сапун.
Едно е да си седнал в хол,
а друго е да седнеш в гьол.
Асен Босев
Как да науча
1. Избери
сродна дума,
в която
гласният звук,
за който се
колебаеш, е под
ударение.

4.

5.

Опорни знания и умения:
правопис на гласни и съгласни звукове в
думите, редактиране на правописни грешки

над под
из без
от о у

Напиши правилно думите.
а
и
ед ница
с нлив
ъ
е
а
е
б ща
д те
ъ
и
а
и
вел кан
ч совник
ъ
е
а
и
м риша
ст кло
ъ
е

о
ден
у
о
к тарак
у
о
к пувам
у
о
изс шен
у
ст

Допълни пропусната буква в представките.
по__сещам
о__крилвам
по__вивам
__главявам

на__пис
по__карам
и__трия
и__ход

о__делям
о__расна
бе__шумен
бе__страшен
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания
и умения се използва зад. 1 от учебника.
Четат се примерите. Определя се кои от тях
могат да присъстват в правописен речник.
Доказва се твърдението.

II. Дейности за развиване на знания и
умения, свързани с правописа на гласни и
съгласни звукове
• Свързват се думи с подходящ начин за
проверка на правописа. Записват думи за
проверка за три думи (зад. 2 от учебника)
• Определят се думи, в които могат да се
допуснат правописни грешки (зад. 3 от
учебника)
• Избира се подходяща буква за дума (зад.
4 от учебника).
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Диктовка
годишен преговор

Тази сграда е паметник на културата.
Човек, който работи неуморно, е трудолюбив.
Момъкът влезе в гората и волно запя
звънлива песен.
Малък сив мишок гризе детска книжка.
Изпод храста изскочи пъргав дългоух и
бързоног заек.
Мравката сбира житни зрънца.
Водата изкипя от тенджерата и заля готварската печка.

6. Избери звучна или беззвучна съгласна. Препиши пра
вилно думите и обясни правописа им.
__бирка
__богом
__града
__дружавам се

__местя
__мъкна
__пиша
__глеждам се

о__дих
о__говор
о__роня
о__бор

с или з?
т или д?
в или ф?

7. Напиши в тетрадката си думи за всяко обяснение
по образеца.
1. Изговаряне, произнасяне
2. Човек, който пише разкази, приказки, стихотворения.
3. Човек, който се занимава с наука.
4. Същество, което може да мисли и говори.
5. Човек, който обича да спи.
6 Посока, от която изгрява слънцето.

1. изговор

8. Посочи във всяко изречение думата с правописна
грешка.
Петър оцвети носъ на кучето в илюстрацията.
Зглобих голям замък от конструктора.
Иван нарисува пъстра къртина за лятото.
9. Открий правописните грешки. Препиши правилно
текста.
Знаете ли, че...
В сегашния си вит морковът се е появил в резултат
на човешки трут и грижи. Дълго време хората смятали,
че произлиза от диворастящ вит. Но не е така.
Преди години френски учен засял в градината си
семена от диф моркоф. След четири години получил нова
култура – прекрасен месест корен и разцъвнало високо
стъбло.
Из „Детска енциклопедия“

Как да науча
1. Прочети
всяко изречение
и открий думи
с правописни
грешки.
2. Избери дума
за проверка.
3. Запиши правилно изречението.
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Допълва се пропусната буква в представки в думата (зад. 5 от учебника).
Допълват се в думи подходяща буква на
звучни или беззвучни съгласни звукове
(зад. 6 от учебника).
Решава се кръстословица. Откриват се
и се записват думи с правописни особености (зад. 7 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 2 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Редактират правописни грешки в текст
(зад. 8 от учебника).
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Тема:

Видове изречения по цел на изказване

годишен преговор
Видове изречения по цел на изказване

Цел:
• Да се обобщят и затвърдят знанията за
видовете изречения по цел на изказване.
• Да се усъвършенстват уменията за правилно записване на различни по вид изречения.
• Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на различни видове изречения по цел на изказване.
• Да се усъвършенстват уменията за
редактиране на смислови грешки в изречението.
• Да се усъвършенстват уменията за употреба на изреченията в текст.

Валери днес има
рожден ден.
Нали днес Валери има рожден
ден?
Ах, днес Валери
има рожден ден!
Валери, празнувай весело своя
рожден ден!
Приятелю,
честит рожден
ден!

1. За кой вид
изречение съставяш обяснение?
2. Защо то е
наречено по
този начин?
3. С каква цел
се изказваш?
4. Как се пише
изречението в
края?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Знае какви по вид са изреченията и какво е характерно за всеки вид.
• Може да разпознава различни по цел на
изказване изречения.
• Умее да съставя различни по цел на изказване изречения.
• Може да поправи допуснати грешки в
употребата на думи, в тяхното подреждане и в записването на различни по цел
на изказване изречения.

Книгите трябва да се пазят
чисти.
Пазете книгите чисти!

1. Свържи двете колони според информацията. Избери
подходящ пример от посочените вляво.
Вид изречение

Цел на изказване

Съобщително

Изказва се молба, заповед,
забрана, съвет.

Въпросително

Изразява се изненада, радост, обич, срам, съжаление, болка.

Подбудително

Съобщава се информация.

Възклицателно

Задава се въпрос.

2. Препиши в тетрадката си текста и постави пре
пинателен знак в края на изреченията.
– Де така, дечица
– Търсим си кокиче
Върнем ли се вкъщи,
с обич най-голяма
ще закичим мама
Йордан Стубел
3. Работете по групи. Подгответе обяснение за един
вид изречение, като си помагате с въпросите вляво.
Изречение

Съобщително

Въпросително

Подбудително

Възклицателно

4. Промени съобщителните изречения в подбудителни
и ги запиши в тетрадките си.
Иван написа домашното си.
Класната стая се проветрява редовно.
Светла си купи нова тетрадка.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва зад. 1 от учебника.
Свързва се всяко изречение с подходящо обяснение и с подходящ пример.

Опорни знания и умения:
изречение, съобщително изречение, въпросително изречение, възклицателно изречение, подбудително изречение.
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Диктовка
годишен преговор
5. Образувай от съобщителните изречения възклица
телни, като избереш подходящи допълнителни думи.
Днес Весела написа диктовката без нито една грешка.
Врабчето дреме на цъфналото клонче.
Вятърът бушува в планината.
Бистра е планиската река.

Вълшебната шейна
Пързалката бе вече опустяла. Двамата
приятели тръгнаха сами към града.
Когато стигнаха завоя, Здравко се спря
и изви глава. Ах, как блестеше като сребърна цялата пързалка! Месецът бе изгрял.
Но какво е това на самия връх? То расте и
бързо иде насам като голям светъл облак.
Аха, та това било последна закъсняла шейна! Тя е със звънци, с лампички. Но каква
е чудна! Какви хубави фенерчета! И вътре
само едно малко момиченце. То е облечено
в бяло и се усмихва.
Изведнъж чудесната шейна спря и детето покани Здравко да се повозят.
По Константин Константинов

колко
олеле
браво
ах

6. Препиши в тетрадката си текста и допълни про
пуснатите изречения.
В този миг по ствола на близкото дърво се спусна
голям кълвач.
– каза той.
–
– То се знае, че имаме – каза Кучето и му подаде
хапче.
Кълвачът го глътна без вода.
– Ужасни главоболия!
И съм станал един разсеян!
– Санбернарското куче и едно момченце – каза Кучето.

Кои сте вие?
Да си блъскам
главата денем
и нощем!
Да имате лекарство за
глава?

По Валери Петров

7. Подреди думите на Ванката и щурчето, за да раз
береш за какво разговарят.
Ванката
– Слушай, тук ли си?
– То се знае кое. Надвих
всички. Ами на тебе
какво да дам?

щурчето
– Мене ми стига само, че
има кой да ме слуша. Ха,
сега затвори очи да ти
попея!
– Тук-тук... Кое яйце избра?
По Константин Константинов

8. Съчини кратък разказ за Зайка, която трябва
да избере подарък за рождения ден на малкото зайче.
Прочети текста и определи какви по вид изречения си
употребил.
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II. Дейности за развиване на знания и уме
ния, свързани с видове изречения по цел на
изказване
• Преписва се в тетрадките текст и се поставят пропуснати препинателни знаци в
края на изреченията (зад. 2 от учебника).
• Работи се по групи. Подготвя се обяснение за един вид изречение с помощта на
въпроси (зад. 3 от учебника).
• Преобразуват се съобщителни изречения в подбудителни (зад. 4 от учебника).
• От съобщителни изречения се образуват
възклицателни, като се избират подходящи допълнителни думи (зад. 5 от учебника).

•
•

Преписва се текст в тетрадката, като допълват пропуснати думи (зад. 6 от учебника).
Подреждат се реплики на герои в диалог и се преписват в тетрадките (зад. 7 от
учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учениците съчиняват кратък разказ по
картина. Подчертават в своя текст употребени различни по вид изречения
(зад. 8 от учебника).
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Тема:

Вече знам и мога № 5

изходящ контрол
Изходящ контрол

Цел:
Да се установи в каква степен учениците
са овладели знания и умения за:
• разпознаване на правилно и неправилно
написани думи според изискванията на
изучени правописни норми;
• разпознаване на прилагателни имена;
• правилно записване на прилагателни
имена с изучена правописна особеност;
• свързване на подходяща форма на лично
местоимение с глагол;
• правилно записване на лични местоимения;
• допълване на подходяща форма на спомагателния глагол съм в изречение;
• допълване на подходящо степенувано
прилагателно име в изречение;
• разпознаване на думи с представки;
• разпознаване на сродни думи;
• образуване на нови думи с представки;
• редактиране на повторения в текст.

Вече знам и мога
Вариант 1

1. В кой ред думите са написани
правилно?
А) игра, скалъ, гора
Б) скачът, приспя, сдвоен
В) мълча, берат, стоя
2. В кой ред прилагателните име
на са написани НЕПРАВИЛНО?
А) ленена, искрено, ценна
Б) зимна, конни, радостна
В) луно, времена, камени
3. В кой ред има прилагателно
име?
А) броя, брой, бройка
Б) зеленина, зелен, зеленея
В) писател, надпис, преписвам
4. В кое изречение личното место
имение е написано правилно?
А) Извинете, вие слизате ли на
тази спирка?
Б) Моля ви, изслушайте моето
обяснение.
В) Госпожо Иванова, Вие уведомена
ли сте за станалото?
5. Допълни подходящо лично мес
тоимение към глаголите.
съчиняват
разсъждавате
бодеш
желаем
вразумявам
бъбри
6. Допълни спомагателния глагол
съм в изреченията.
вече пред къщния праг.
Тя
Кои
вие?
Аз
тук, не плачи, дете.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Точки 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 2

7. Допиши степенувани прилага
телни имена от думите вкусен, хубав, сигурен. Съгласувай.
от скаДобрият приятел е
ла.
Снежанка била
дори от самата царица.
Еклеровата торта с боровинки
е
от шоколадовата.
8. В кой ред има само думи с пред
ставки?
А) разписка, прескоча, размислям
Б) нощ, превръщам, потъмнея
В) прелитна, гнездо, отмина
9. В кой ред НЕ са написани срод
ни думи?
А) гост, гостна, гостувам
Б) студен, струпан, стръмен
В) светя, светъл, светлина
10. Образувай по две нови думи с
представки.
купя
грижа
правя
11. Редактирай повторенията.
Лъвът много остарял. Лъвът
не можел да тича бързо, не можел да
удря силно с лапа. Лъвът разбрал, че
за да не умре от глад, трябва да си
послужи с някаква хитрост.

Максимален брой точки: 20.
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.
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Верни отговори на вариант № 1:
Зад. 1. В)
Зад. 2. В)
Зад. 3. Б)
Зад. 4. В)
Зад. 5. те съчиняват, ти бодеш, аз вразумявам, вие разсъждавате, ние желаем, той
бъбри
Зад. 6. Тя е вече пред къщния праг. Кой сте
вие? Аз съм тук, не плачи, дете.
Зад. 7. Добрият приятел е по-сигурен от
скала. Снежанка била по-хубава дори от са-

мата царица. Еклеровата торта с боровинки
е по-вкусна от шоколадовата.
Зад. 8. А)
Зад. 9. Б)
Зад. 10. купя: закупя, купувач; грижа: грижовен, загрижен; правя: направя, преправя
Зад. 11. Лъвът много остарял. Той не можел
да тича бързо, не можел да удря силно с
лапа. Разбрал, че за да не умре от глад, трябва да си послужи с някаква хитрост.
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Диктовка
Вече знам и мога

Математик
С бате сключихме сделка. Ще ме изпитва на таблиците за умножение. Ако сгреша, преписвам я два пъти. Ако не сбъркам
нито веднъж, ще получа подарък.
Е, наложи се да препиша таблицата за
умножение с шест. Но се сдобих и с подаръци. Единият от учителката − шестица на
контролното по математика, а другият от
бате − сборник със задачи за трети клас.
Като порасна, ще стана математик.

Вариант 2
1. В кой ред думите са написани
правилно?
А) глава, шапкъ, панделка
Б) могът, знаят, правят
В) кръжа, вървя, въртя
2. В кой ред прилагателните име
на са написани НЕПРАВИЛНО?
А) златна, сребърна, глинена
Б) невина, подземнна, любопитнна
В) честни, силни, страшни
3. В кой ред има прилагателно
име?
А) сълза, сълзи, просълзявам
Б) белота, бял, белея
В) дълг, дължа, длъжник
4. В кое изречение личното место
имение е написано правилно?
А) Извинете, господине, вие тук ли
седите?
Б) Госпожо Василева, за радост
Вие сте много откровена.
В) Господин директор, вие сте ме
търсили.
5. Допълни подходящо лично мес
тоимение към глаголите.
събират
броите
изваждаш
съставяме
смятам
записва
6. Допълни спомагателния глагол
съм в изреченията.
на екскурзия извън страТой
ната.
Кои
те?
Ти
мой приятел.

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Точки 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 2

7. Допиши степенувани прилага
телни имена от думите мъдър, силен, красив. Съгласувай.
от вечерта.
Утрото е
Задружните братя са
от
злото.
е най-малката сестра.
8. В кой ред има само думи с пред
ставки?
А) пратка, получател, раздавач
Б) пощальон, писмо, изпращам
В) препратя, записвам, подвързвам
9. В кой ред НЕ са написани срод
ни думи?
А) крив, изкривя, криви
Б) огън, огнен, огнище
В) нос, нося, носач
10. Образувай по две нови думи с
представки.
свеж
мил
мълчалив
11. Редактирай повторенията.
Конят много отслабнал. Конят
не можел да препуска през полята,
не можел да удря силно с копито.
Конят разбрал, че за да се спаси от
болестта, трябва да потърси помощ от приятелите си.

Максимален брой точки: 20.
15 – 20 т.
7 – 14 т.
1 – 6 т.
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Верни отговори на вариант № 2:
Зад. 1. В)
Зад. 2. Б)
Зад. 3. Б)
Зад. 4. Б)
Зад. 5. те събират, ти изваждаш, аз смятам,
вие броите, ние съставяме, той записва
Зад. 6. Той е на екскурзия извън страната.
Кои сте вие? Ти си мой приятел.
Зад. 7. Утрото е по-мъдро от вечерта. Задружните братя са по-силни от злото.
Най-красива е най-малката сестра.

Зад. 8. В)
Зад. 9. В)
Зад. 10. мълчалив: замълчавам, смълчавам
(се); свеж: освежен, освежителен; мил: измил, домил
Зад. 11. Конят много отслабнал. Той не можел да препуска през полята, не можел да
удря силно с копито. Разбрал, че за да се
спаси от болестта, трябва да потърси помощ
от приятелите си.
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4. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИТЕ УМЕНИЯ

Тема: Определям вида
на текста – художествен
или нехудожествен
(научнопопулярен)

Определям вида на текста –
художествен или нехудожествен (научнопопулярен)
Марика
Имало едно време едно момиченце. То живеело в края на гъста
гора, но не се страхувало от нищо,
защото неговият голям брат бил
силен и смел. Той се казвал Ян.
Грижел се за всичко в къщата
и винаги бил зает с работа. Нямал
време да разговаря с Марика. Затова
тя говорела с птиците. Те є разказвали чудни неща за небето, за звездите и за Луната.
Словенска приказка

нови знания
Цел:
• Да се овладеят знания за характерни
признаци на художествения и нехудожествения текст.
• Да се овладеят знания за начина, по който се определя видът на текста.
• Да се овладеят умения за определяне на
вида на текста.

1.

С кого говори Марика?

2. Кое от изреченията НЕ е вярно
за текста?

Текстовете могат да бъдат
художествени и нехудожествени
(научнопопулярни).
В художествените текстове се
разказват случки, описват се
картини, показват се чувства.
В нехудожествените текстове
винаги се съобщава нещо вярно
за предмети, качества, дейст
действия. В тях се използват главно
съобщителни изречения.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава особеностите на художествения и нехудожествения текст.
• Може да определя вида на текста.

3. Защо подчертаното изречение
не е подходящо за приказката?
Една сутрин Ян тръгнал към
гората, за да отсече едно дърво. Марика го помолила да отиде с него.

Опорни знания и умения:
текст

А) В текста са показани чувствата на Марика.
Б) Дават се точни сведения за възрастта на Марика.
В) Показва се отношението на Марика към птиците.
Как се определя какъв е
текстът:
1. Определя се какво се
съобщава в текста.
2. Определя се дали текстът
показва точни и потвърдени
сведения.
3. Определя се дали в текста
са употребени епитети,
сравнения или думи с пряко
значение.

Когато стигнали гората, Ян
замахнал да отсече високо дърво. Тогава долетяло птиче. То тежало 300
грама. Кацнало на рамото на Марика. Казало є да не отсичат дървото,
защото поддържа небето.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Мотивацията се реализира с беседа, като
се припомня и изяснява какво е текст.
Вниманието се насочва към особеностите,
които имат текстове, изучавани в часовете по четене. Преминава се към прочит на
опорния текст. Отговаря се на въпросите
по него (зад. 1, зад. 2 от учебника).

•

информацията, свързва се текст с обяснението за вида, допълват се думи в текст.
Дейностите се обобщават, като се работи в групи. Всяка от групите записва на
лист особеностите на двата вида текст.
Учителят систематизира и обобщава информацията.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Формиране на първоначални знания
и умения за вида на текста – художествен и
нехудожествен (научнопопулярен)
• Чете се обяснението. Сравняват се обясненията за художествен и нехудожествен
текст. Определя се по какво се различават.
• Определя се видът на текста, вярна ли е

IV. Обобщаване и оценяване
Учениците съчиняват писмено кратко
нехудожествено описание на пауна, като
използва информацията от таблицата и
картината (зад. 6 от Тетрадка № 3).
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Тема:

Определям вида на текста – художествен или
нехудожествен (научнопопулярен)
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се затвърдят знанията за характерни
признаци на художествен и нехудожествен текст.
• Да се затвърдят знанията за начина, по
който се определя видът на текста.
• Да се усъвършенстват уменията за определяне на вида на текста.

1. За какво се говори в двата текста? Кой от тях е
нехудожествен (научнопопулярен)?
Слушай, бял папагал,
стига вече си крещял,
че ще се разсърди пръв
силният и страшен лъв...
Леда Милева
Сивият папагал жако е най-умен. Той
запомня и казва думи и цели изречения: „Добър ден!“,
„Довиждане!“, „Излез!“.
Най-интересното е, че този папагал запомня и обстоятелствата, при които се използват думите. Затова той не греши и вечер никога не казва „Добро утро!“.
2. За какъв текст е подходящо всяко от словосъчета
нията? Попълни таблицата.
художествен текст

нехудожествен текст
(научнопопулярен)

начин
на дишане
гладка кожа
издължено
тяло
озарени очи
умни очи
красив
морски танц

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава особеностите на художествения и на нехудожествения текст.
• Владее начина за определяне на вида на
текста.
• Умее да съобразява свое съчинение с
особеностите на художествен и на нехудожествен текст.

3. Посочи кои изречения са подходящи за художествен
текст и кои – за нехудожествен (научнопопулярен).
Делфинът погледна с умните си очи и поздрави наобиколилите го вълни.
Делфините трябва да изплуват на повърхността на
водата, за да дишат.
Делфините не са риби.
Делфинът излезе над водата и издаде звук на благодарност.
За разлика от делфините рибите могат да дишат
под водата.
4.

Опорни знания и умения:
текст, художествен текст, нехудожествен
текст

Работете по групи.

Първа група: Съчинете нехудожествен (научнопопулярен) текст, за да опишете делфин.
Втора група: Съчинете художествен текст с герой
делфин.
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•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Четат се два текста на една и съща тема.
Определя се видът на текстовете.
II. Дейности за затвърждаване на знания и
развиване на умения за вида на текста – худо
жествен и нехудожествен (научнопопулярен)
• Работи се върху лексикалните особености на вида текст (зад. 2 от учебника).
• Четат се изреченията, като се разграничи
кои са подходящи за художествен текст
и кои – за нехудожествен текст (зад. 3 от
учебника).

Работи се по групи. Съчинява се кратък
нехудожествен текст, за да се опише делфинът, и кратък художествен текст с герой делфин (зад. 4 от учебника).
В съчинените текстове се търсят:
а) нехудожествения текст – изречения, които съобщават информация за
употребени думи с пряко значение;
б) художествения текст – употребени
глаголи в текста, думи и изрази с преносно значение, епитети и прилагателни имена.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Прави се оценка на работата на групите.
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Тема:

Определям за какво се говори в текста

нови знания
Определям за какво се говори в текста

Цел:
• Да се овладеят знания за темата на текста.
• Да се овладеят знания за начина, по който се определя темата на текста.

Юнак Ежко
Ежко – юнак над юнаците –
се провира из трънаците.
Шипка ниска
хич не иска
път да му даде.
Трън се свежда
със надежда
да го убоде.
Ежко – юнак над юнаците –
се присмива на трънаците:
– Няма вие да ме уплашите –
имам бодли като вашите.
Радой Киров

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Определя тема на текста.
• Умее да разграничава темата от заглавието на текста.

1. Прочети думите на героя. Как
во негово качество показват те?

Темата на текста
показва за какво се
говори в него. Тя се
изказва кратко – с дума,
със словосъчетание или
с изречение. Често се
подсказва от заглавието
на текста.

Опорни знания и умения:
текст, художествен и нехудожествен текст,
описание и повествование
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания и умения се използва текстът. Той се
чете и се свързва с илюстрацията. Отговаря се на въпрос към текста. Обяснява
се защо заглавието е подходящо за текста (зад. 1, зад. 2 от учебника).
II. Формиране на първоначални знания
и умения за определяне на тема на текста
• Чете се обяснението за темата на текста.
Изяснява се връзката между темата и
въпроса За какво се говори в текста?,
както и връзката между темата и заглавието на текста.
• Чете се обяснението как се определя
темата на текста. Записват се ключови
думи, които определят последователността на действията.
• Продължава работата с основния текст –
определя се темата и се сравнява със заглавието (зад. 3 от учебника).
• Определят се изречения, които съобщават невярна информация за описанието
на танца на жерава. Търсят се в текста

2. Защо „Юнак Ежко“ е подходящо
заглавие на текста?

Как се определя темата на
текст:
1. Tекстът се разделя на
части по смисъл.
2. Определя се общото, за
което се говори във всяка
от частите.
3. Изказва се темата с дума,
със словосъчетание или със
заглавно изречение.

3. За какво се говори в текста
„Юнак Ежко“?

4. Защо срещата на Ежко с тръ
наците доказва, че е юнак?

А) за таралежа
Б) за смелостта на Ежко
В) за страхливостта на Ежко

А) Показва, че Ежко харесва трънаците.
Б) Показва, че Ежко не се бои от
трънаците.
В) Показва, че Ежко мрази трънаците.
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доказателства в подкрепа на избраните
отговори. При беседата се коментира изборът на точни и неточни твърдения.
• Обяснява се връзката между заглавието
и съдържанието на текста (зад. 4 от учебника).
• Учениците озаглавяват текста и сравняват писмено заглавието със заглавието
„Спящият жерав“ от задачата. Преразказват устно текста (зад. 3 от Тетрадка № 3).
III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверка и оценяване на писмените отговори.
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Тема:

Определям за какво се говори в текста
упражнение
упражнение

1.

Цел:
• Да се овладеят знания за темата на текста.
• Да се овладеят знания за начина, по който се определя темата на текста.
• Да се овладеят умения за определяне на
темата на текста.

Прочети текста и отговори на въпросите.

Ян
н Бибиян не се уплаши от дяволчето. То отведнъж
спря да скача и попита приятелски:
– Как ти е името!
Ян Бибиян вдигна глава и каза важно:
Аз съм Ян Бибиян,
аз съм малък като залък,
силен като великан.
– Ян Бибиян, Ян Бибиян! – почна да пее и да подска-ча дяволчето. – Твоето име много ми харесва. Искаш ли
да станем приятели?
– Ян Бибиян, приемаш ли ме за другар? – извика високо дяволчето и подскокна на един крак.
– Приемам! – каза Ян Бибиян.
По Елин Пелин

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Определя тема на текста.
• Владее начина за определяне на темата
на текста.
• Умее да разграничава темата и заглавието на текста.

За какво разговарят Ян Бибиян и Фют?
● Как се представя Ян Бибиян пред Фют?
●

2.

Кои думи подсказват темата на текста?
запознанство, залък, име, среща, подскокна, приемам

3.

Коя е темата на текста?

4.

Избери подходящо заглавие на текста.

5. Препиши и попълни таблицата според съдържание
то на текста.

Дяволчето
Фют
Старо приятелство
Неочаквана
среща

Опорни знания и умения:
текст, художествен и нехудожествен текст,
описание и повествование, тема на текста,
заглавие на текста

вярно невярно
Ян Бибиян и Фют се познават отдавна.
Фют е малко гущерче.
Фют харесва името на Ян Бибиян.
Фют предлага на Ян Бибиян да станат приятели.

•
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•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализиране на знания
и умения се използва устен преразказ от
учениците на избрани приключения на
героите Ян Бибиян и Фют – пътуването
до Луната, завръщането на Земята и др.
II. Дейности за развиване на знания и
умения, свързани с темата на текста
• Чете се самостоятелно текстът. Четат се
подборно думите на героите и думите на
разказвача. Отговаря се на въпросите след
текста: определя се за какво разговарят героите; обяснява се как Ян Бибиян се представя пред Фют (зад. 1 от учебника).

•

•

Подбират се думи, които са свързани
с темата на прочетения текст (зад. 2 от
учебника).
Записва се в тетрадките темата на текста
(зад. 3 от учебника).
Избира се подходящо заглавие за текста.
Сравняват се темата и избраното заглавие. Определят се прилики и разлики
(зад. 4 от учебника).
Попълва се таблица, като се определя
вярна или невярна е информацията според съдържанието на текста (зад. 5 от
учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверят се и се оценяват попълнените
таблици.
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Тема:

Определям ключови думи в текста

нови знания
Определям ключови думи в текста

Цел:
• Да се овладеят знания за ключови думи
в текста.
• Да се овладеят умения за определяне на
ключовите думи в текста.

Кой е по-силен
Слънцето и вятърът се препирали веднъж кой
от двамата е по-силен. Минал пътник, облечен в
дебел кожух.
Вятърът казал на слънцето:
– Хайде да видим кой ще свали кожуха на пътника.
И той почнал да духа колкото сила имал. Но
колкото по-силно духал, толкова пътникът подобре се увивал в кожуха си. Вятърът се сърдел и
чупел клони. Не могъл да свали кожуха на пътника.
Тогава слънцето се показало засмяно през облаците. На пътника му станало топло и след малко
сам съблякъл кожуха си.
Народна приказка

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава и определя ключови думи в текста.
• Владее начина за определяне на ключови
думи в текста.

1. За какво спорели вятърът и
слънцето?
Ключовите думи в текста назовават и показват най-важното за темата. Те могат да
бъдат съществителни имена и
глаголи или словосъчетания.
слънцето, вятърът –
ключови думи
сам, той –
не са ключови думи

Опорни знания и умения:
художествен и нехудожествен текст, описание и повествование, тема и съдържание на
текста

3. За какво се говори в приказка
приказка
та?

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва текстът. Той се чете
и се свързва с илюстрацията. Отговаря
се на въпроси към текста. Обяснява се
защо заглавието е подходящо за текста
(зад. 1, зад. 2 от учебника).
II. Формиране на първоначални знания
и умения за ключови думи в текста
• Чете се обяснението за ключовите думи в
текста. Изяснява се връзката между ключовите думи и съдържанието на текста,
между ключовите думи и смислови части в текста, като се използват конкретни
примери от текста.
• Записват се ключови думи, които определят последователността на действията
в основния текст.
• Избира се верен отговор на въпроса За
какво се говори в приказката? (зад. 3 от
учебника).
• Разграничават се ключовите думи и се обяс-

А) за усмихнатото слънце
Б) за недоволния вятър
В) за спора между слънцето и вятъра
4. Защо подчертаните думи в
текста са ключови?

2.

Как слънцето победило вятъра?

Как се откриват ключовите
думи в текст:
1. Определят се смисловите
части в текста.
2. Във всяка част
се откриват думи и
словосъчетания, които
дават допълнителна
информация за темата.

А) Показват,
оказват, че героите разговаразгова
рят.
Б) Показват героите и техните
действия.
В) Показват къде се срещат героите.
5. Обясни кои ключови думи показ
ват:
кои са героите в текста;
какво прави пътникът.
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нява какво показват (зад. 5 от учебника).
• Чете се описанието на щъркела. Озаглавява се текстът. Четат се ключовите думи
в рубриката Образец. Откриват се ключовите думи в текста. Определя се разликата в подреждането им. Преписва се
текстът, като изреченията се подреждат
според подредбата на ключовите думи,
предложена в образеца. Четат се новите
текстове и се определя какво се променя
в изреченията (зад. 5 от Тетрадка № 3).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверка и оценяване на редактираното описание.
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Тема:

Определям ключови думи в текста
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се овладеят знания за ключови думи
в текста.
• Да се овладеят знания за начина, по който се определят ключови думи в текста.
• Да се овладеят умения за определяне на
ключовите думи в текста.

1.

Определи ключовите думи в текста. Запиши ги.
Подаръкът
Сутринта се събудих, обзет от чувството, че ме
очаква нещо необикновено, и се досетих, че имам рожден
ден. Тъкмо щях да ставам, за да отида и да разгледам
подаръците си, когато в хола избухна странна глъчка.
– Дръж му главата! – разнесе се гласът на Лезли.
– Внимавай, разваляш украшенията! – нареждаше
Марго.
Този загадъчен разговор бе придружен от странен
тропот. Вратата се отвори с трясък и едно магаре,
украсено с гирлянди от цветна хартия и три огромни
пера, прикрепени между големите му уши, нахлу в спалнята ми. Магарето спря край кревата и втренчи в мен
огромните си кафяви очи.
Джералд Даръл

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава и определя ключови думи в текста.
• Владее начина за определяне на ключови думи в текста.

2. Прочети текста. Попълни таблицата в тетрадка
та си.
Ленивците прекарват почти целия си живот, висейки с главата надолу.
Те се задържат по клоните на дърветата с помощта
на лапите си, които приличат на куки. С дългите си крайници се придвижват по клоните в търсене на листа и плодове. За тях ходенето по земята е мъчително и трудно.
Козината на ленивеца расте в обратна посока – от
стомаха към гърба.
По Андрю Чармън
ключова дума, показваща
какво се описва

Опорни знания и умения:
текст, художествен и нехудожествен текст,
описание и повествование, тема и съдържание на текста, ключови думи

ключови думи, описващи тялото на ленивците

3. Кои от подчертаните думи НЕ са ключови за тек
ста?
Къртицата е животно, което се среща и в България. Предните є крайници са с форма на лопата. Има
много здрави нокти.
Изкопава дълги проходи под земята, като хвърля
пръстта и така образува купчини – къртичини.
4. Напиши кратък текст по картината. Определи
ключовите думи в своя текст.

II. Дейности за развиване на знания и
умения, свързани с ключови думи в текста
• Извлича се информация от нехудожествения текст и се попълва таблицата в
тетрадката. Записват се ключовите думи
в последователността, в която са употребени в текста (зад. 2 от учебника).
• Определя се кои от подчертаните думи в
текста не са ключови. Обяснява се защо
(зад. 3 от учебника).
• Пише се кратък текст по картината. Подчертават се в него ключовите думи (зад. 4
от учебника).
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомня се какво могат да назовават
ключовите думи и с какви части на речта могат да се изразяват. Чете се текстът
от зад. 1 в учебника. Откриват се в него
ключови думи, които се отнасят към
илюстрацията. Отговаря се на въпроса дали героят е доволен от подаръка.
Записват се от текста ключовите думи.
Устно се преразказва откъс от текста.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 4 от
учебника.
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Тема:

Подреждам последователно частите на текста в
преразказ или на съчинение (План)

нови знания
План на текста (Подреждам последователно частите
на преразказ или на съчинение)

Цел:
• Да се овладеят знания за последователно
подреждане на частите на преразказ или
на съчинение (план).
• Да се усъвършенстват умения за създаване на план на текста.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да създава план на текста за преразказ или за съчинение.

1. Озаглави всяка от илюстрации
те.

Опорни знания и умения:
тема на текста, текст, герои в текста, ключови думи

Преди съчиняването
на собствен текст
се подреждат
последователно неговите
смислови части
(прави се план).

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
За мотивация се използват четирите
илюстрации в началото на урока. По тях
се определят героите и им се поставят
имена. Определя се случката.

3.

Отговори на въпросите.
Къде отиват децата?
Какво се случва с едно от деца-

та?
Как се чувства изгубеното
дете?
Кой спасява детето?
4. Подреди епизодите в своя
текст.

2. Дай име на героите от илюс
трациите. Запиши ги в тетрадка
та си.
Как се пише план на собствен текст:
1. Определя се темата на текста.
2. Определят се смисловите части.
3. Озаглавяват се смисловите части.
4. Определят се героите в текста.
5. Определят се ключовите думи.

5. Подреди изреченията според пос
ледователността на илюстрациите.
Детето се изгубва в гората.
Пожарникарите спасяват детето.
Децата отиват на екскурзия.
Децата се забавляват по време на
екскурзията.
6. За всяка картина напиши по
едно изречение с найважното за
случката.
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II. Формиране на първоначални знания
и умения за създаване на план на текста
• Обсъжда се информацията, посочена в
рубриката за нови знания. Проследява се
алгоритъмът за създаване на собствен текст.
• Отговаря се на въпроси към илюстрациите, за да се систематизира последователността на действията в случката (зад. 3 от
учебника).
• Подреждат се последователно изречения,
за да се състави план на собствено съчинение с опора съчиняване по картини
(зад. 5 от учебника).
• За да се развият и умения за създаване на
план на преразказ, работата продължава със зад. 1 от Тетрадка № 3. Прочита се
текстът, като се откриват ключови думи
в него, по които се разграничават основ-

•

ните моменти в текста.
Създава се собствен план за преразказ на
приказката „Най-голямото богатство“, като се коментира информацията в рубриката Как да науча (зад. 3 от Тетрадка № 3).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Учителят коментира прочетени от учениците създадени собствени планове
по зад. 3 от Тетрадка № 3, като оценява:
подредбата на основните точки в плана, яснотата на заглавното изречение за
всяка от частите в плана.
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Тема:

Подреждам последователно частите на текста в
преразказ или на съчинение (План)
упражнение
Цел:
• Да се затвърдят уменията за създаване
на план на текста.
• Да се осъзнае ролята на плана като дейност, предхождаща писането на текст.

упражнение
1.

Прочети текста. Отговори на въпросите.

Обаждайте се и вие
Една пролетна сутрин в двора на чорбаджията се
чувала весела глъчка. Той бил повикал десетина работни селяни и селянки да му прекопаят лозето. Ранобудните копачи чакали да се съберат, та всички заедно да
отидат на лозето. Между тях бил и Хитър Петър. Той
разказвал на дошлите вече работници весели истории.
По едно време сред смеха на развеселените селяни
прогърмял дрезгавият глас на чорбаджията:
– Хайде, тръгвайте вече! Кой ще носи торбата с
хляба?
– Аз! – обадил се Петър и взел торбата през рамо.
– Кой ще вземе кошницата с яденето?
– Аз! – изправил се пак Петър и грабнал кошницата.
– А кой ще носи мотиките? – запитал чорбаджията.
– Е, обаждайте се и вие де! Аз ли ще нося всичко? –
сгълчал Петър другите копачи.
По Сава Попов

Кои са героите
в текста?
Кога става
случката?
Кога чорбаджията
се намесва в
разговора на
работниците?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Може да подрежда последователно частите на текста в съчинение или в преразказ.

Кои са трите
въпроса, които
задава чорбаджията?

Опорни знания и умения:
тема на текста, текст, герои в текста, ключови думи, план на текста

2. Подреди изреченията, за да съответстват на пос
ледователността на текста.
Чорбаджията задава въпроси на селяните.
Чорбаджията отива при работните селяни и селянки.
Хитър Петър разказва шеги.
3.

Попълни таблицата в тетрадката си.

Заглавие
на епизода

Герои в
епизода

Описания
в епизода

Случки в
епизода

•

Ключови
думи в
епизода

4. Преразкажи устно приказката според последовател
ността на епизодите.

•
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомня се какво се нарича план и в
кои случаи трябва да се създава.
Анализира се последователността на частите на конкретен текст.

•
•

Развива се умението да се подреждат
частите на текста, като се работи върху
конкретни задачи (зад. 2 от учебника).
Сравняват се записаните отговори към
зад. 1 с предложената последователност в
зад. 2.
Попълва се таблица в тетрадката, която
дава възможност от текста да се извлече
информация, чрез която да се обогати
планът на текста за преразказа (зад. 3 от
учебника).
Съставя се писмено план на приказката, като се запазва последователността в
развитието на действието.
Преразказва се приказката по плана (зад. 4
от учебника)

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3, електронен вариант

II. Дейности за развиване на знания и уме
ния, свързани с подбудително изречение
• В началото на урока се чете текстът
„Обаждайте се и вие“ на Сава Попов.
• Подреждат се последователно епизодите
(частите), като се отговаря на въпросите
в колоната. Отговорите се записват, за да
се формулират основни части от плана
на текста.

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 6 и
зад. 8 от Тетрадка № 3 по български език.
Самооценка.
Проверка на изпълнението в тетрадките.
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Тема:

Пиша съчинение по зададена тема

нови знания
Пиша съчинение по зададена тема

Цел:
• Да се формират знания у третокласниците да създават съчинение по зададена
тема.
• Да се актуализират и приложат основни
представи са създаването на собствен
текст.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Съчинява писмено кратък повествователен текст по определена тема.

Есен
Тъжна есен
Златна есен

Есен в парка
Случка през есен та
Омагьосаната есен

1. Разгледай картините, които
изобразяват есента. Озаглави, като
използваш примерните заглавия.

Съчинение по
зададена тема
се създава, като
се разказва
преживяна или
измислена случка.
Тя винаги е
съобразена с
определена тема.

Опорни знания и умения:
тема на текста, художествено и нехудожествено съчинение
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Интересът към съчинението по зададена
тема се провокира с предложените разнообразни теми, свързани с основната
тема – есен. Разглеждат се илюстрациите,
като се описват обстановката, случката,
героите, времето на действието.
Изяснява се коя е темата, обща за двете
илюстрации.

3.

2. Коя тема е обща за двете кар
тини?

Как се създава съчинение по зададена тема:
1. Съчинява се история, свързана с темата.
2. Озаглавява се съчинението.
3. Определят се:
• мястото и времето на случката;
• героите, които участват в нея;
• събитията, които се случват.
4. Подреждат се епизодите.
5. Завършва се текстът, като краят му се
свързва с темата и разказаната случка.

Отговори на въпросите.

Какво заглавие ще поставиш на
текста си?
Кога се случват събитията?
Кои са героите?
Какво се случва?

4. За да напишеш съчинение на
тема: „Есен“, напиши план на съчи
нението.
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•

II. Формиране на първоначални знания
и умения за създаване на съчинение по за
дадена тема
• Чете се информацията за същността на
съчинение по зададена тема.
• Чрез беседа се съпоставят съчинението по
зададена тема и съчинението по картини.
• Прочита се алгоритъмът за създаване на
съчинение по зададена тема.
• Съставя се план за създаване на съчинение на тема Есен. Използват се в помощ
за създаването на съчинението отгово-

рите на въпросите (зад. 3 от учебника).
Създава се устно съчинение, като учениците следят:
– дали случката е представена ясно;
– дали последователността на действието е изложена ясно;
– дали героите и мястото на действието
са представени изчерпателно.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Устно оценяване от учителя чрез коментар на предложените устни текстове.
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Тема:

Пиша съчинение по зададена тема
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се усъвършенства умението на третокласниците да съчиняват повествователен текст по зададена тема.
• Да се актуализират и приложат основни представи за съчинение по зададена
тема.

1. Подготви се да напишеш съчинение на тема: „Огне
дишащ дракон“. Кои са героите в случката?

2.

Как изглеждат героите? Опиши:
● външния
● техни

3.

Кои думи ще използваш за дракона?
страшен
добър
красив

4.

им вид;

качествата.

силен
лош
весел

със суров поглед
с опасен поглед
обродушен поглед
с добродушен

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Съчинява писмено кратък повествователен текст по определена тема.

Избери къде става случката?
в тайнствена
гора
в тъмна нощ
в дворец

5.

Постави заглавие, свързано със зададената тема.
Среща с огнедишащ дракон
Среща в пещерата
Драконът помощник

6.

Опорни знания и умения:
тема на текста, основна случка, художествено и нехудожествено съчинение, съчинение
по зададена тема

Измисли във връзка с темата:
случки, които са свързани с развитието на действи-

ето;
с отношенията между героите;
със сблъсъка между героите;
край на случката, свързан с темата.
7.

С кое изречение би започнал текста си?

8.

Разкажи устно съчинението си.

В един хубав
ден Ваня и
Жоро отишли
в гората.
Накрая всичко приключило
щастливо.
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•
•
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация може да се предложи оригинално заглавие на тема Огнедишащ
дракон или предложена от самите ученици тема.

•

циите (зад. 1 от Тетрадка № 3 по български език);
– измисля се случка, история, събитие,
свързани с тази тема.
Създава се план на съчинението.
Съчиняване на текста. Описват се: случката, взаимоотношенията между героите,
времето и мястото на действието (зад. 3
от Тетрадка № 3). Специално се обръща
внимание на предложените бележки в
лявата колона.
При писането на съчинението върху отделената страница се проследяват опорите вляво.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения за създаване на съ
чинение по зададена тема
• Разглеждат се последователно етапите в
алгоритъма за създаване на съчинение
по зададена тема:
– определя се темата според илюстра-

IV. Обобщаване и оценяване
Писмено оценяване от учителя на написаното съчинение.
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Тема:

Преразказвам устно нехудожествен
(научнопопулярен) текст

нови знания

Преразказвам устно нехудожествен
(научнопопулярен) текст

Цел:
• Да се осмисли преразказването на нехудожествен текст като комуникативна
дейност.
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между нехудожествения (научнопопулярния) текст и неговия преразказ.

Как оцеляват животните?
Всеки жив организъм има дом в природата, наречен
среда на живот. Тя му осигурява условия на живот: хра
храна, вода, въздух, но оцеляването не е лесно.
За да се предпази от врагове, заекът бяга. Таралежът има бодли, костенурката – коруба. А жабата е
незабележима сред зелените листа.
Животните оцеляват в неблагоприятни условия,
като се приспособяват към тях. Бялата мечка живее на
север, където е студено. Гъстата козина и дебелият слой
подкожна мазнина предпазват тялото є от измръзване.
Камилата издържа без вода в горещата пустиня цели десет дни, след като е изпила 10 кофи вода наведнъж.
В природата борбата за оцеляване е непрестанна.
По учебник „Човекът и природата“ за 3. клас

Очаквани резултати
Ученикът:
• Разбира какво е характерно за преразказа на нехудожествен (научнопопулярен)
текст.
• Овладява последователността на дейности, чрез които се подготвя устен преразказ на такъв текст.
• Създава устен преразказ, като запазва
научните факти, употребява термини и
не се отклонява от информацията, заложена в нехудожествения текст.

1. От какво са застрашени жи
вотните?

Нехудожествени
текстове има
в енциклопедии,
в учебници и др.
Нехудожественият
текст се преразказва
точно, като уместно
се използват
споменатите в него
факти и обяснения. Не
се внушават чувства.

2. Каква е борбата за оцеляване в
природата?

Как се преразказва нехудожествен текст:
1. Текстът се чете. Определя се темата.
2. Изясняват се непознатите думи.
3. Записва се план за преразказване.
4. В този вид преразказ се съобщават факти и
се дават обяснения. Например: как изглежда
заекът, къде се среща и т.н. Липсват герои и
случки.
5. Използват се главно съобщителни изречения.
6. Глаголите от преразказа не завършват на
-л, -ла, -ло, -ли.

3. Отговори на въпросите към
текста.

4. Запиши план на текста „Как
оцеляват животните?“.

Какво наричаме среда на живот?
Защо животните трябва да се
приспособяват към средата си на
живот?

Опорни знания и умения:
нехудожествен (научнопопулярен) текст,
преразказ, план на текста
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва текстът.
Отговаря се на въпроси към текста, за да
се разбере съдържанието му (зад. 1, зад. 2).

•
•
•

съобщават съществена информация.
Четат се последователните стъпки от алгоритъма за подготовка и създаване на
преразказ на нехудожествен текст.
Чрез подборно четене се отговаря на въпроси към текста (зад. 3).
Записва се план на текста (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Формиране на първоначални знания
и умения за преразказ на нехудожествен
(научнопопулярен) текст чрез работа с
рубриката за нови знания
• Чете се обяснението за особеностите
на преразказа на нехудожествен текст.
Свързва се с прочетения текст, като подборно се четат изрази и изречения, които

IV. Обобщаване и оценяване
Със зад. 3 от учебника се проверяват разбирането на текста и умението за извличане на съществена информация от него.
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Тема:

Преразказвам устно нехудожествен
(научнопопулярен) текст
упражнение
упражнение

1.

който не се вижда, не се забелязва
оставам жив, продължавам да съществувам
промяна заради изменените условия на живот или
промяна за предпазване от врагове
действам така, че да не пострадам
устоявам на тежки климатични или природни условия, без да се разболея
мястото, на което даден организъм се е приспосо-бил да живее
2.

Цел:
• Да се овладеят умения за устно преразказване на нехудожествен текст.
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между нехудожествения (научнопопулярния) текст и неговия преразказ.

Свържи думите с техните значения според текста.
1.

среда на живот

2.

приспособяване

3.

предпазвам се

4.

оцелявам

5.

незабележим

6.

издържам

Как животните се предпазват от враговете си?
заек
таралеж
костенурка
жаба

Очаквани резултати
Ученикът:
• Изпълнява последователно репродуктивни и творчески задачи за подготовка на устен преразказ на нехудожествен
(научнопопулярен) текст.
• Устно преразказва текста.

скрива се в корубата си
скрива се сред зеленината
сива се на бодлива топка
бяга

3.

Отговори устно на въпросите.

1.
2.
3.

Кое животно се крие сред листата? Защо?
Кое животно живее на север? Защо не измръзва?
Кое животно може да оцелее в пустинята? Как?

4.

Допълни липсващите думи в текста.

на
Живите организми обитават определена
живот, но и там ги дебнат врагове. За да се предпази от тях,
бяга.
има бодли, а костенурката се
скрива в
. Зелената
се слива с листата.
При неблагоприятни
на живот животните
трябва да се приспособят, за да оцелеят. Заради гъстата си
и дебелия слой подкожна
бялата
не измръзва в студа. А камилата може да не пие
десет
в горещата
, след като е изпила наведнъж 10 кофи.
риродата животните непрекъснато се борят да
В природата
оцелеят.
5.

Опорни знания и умения:
Познава същността на устния преразказ.
Притежава умения за създаване на преразказ.
Познава особеностите на нехудожествения
текст.
Познава същността на устния преразказ на
нехудожествен (научнопопулярен) текст.

Преразкажи устно текста.
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•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомнят се особеностите на преразказа и алгоритмите за неговото създаване
(зад. 1, зад. 2).

•
•

II. Дейности за развиване на комуника
тивноречеви умения за създаване на устен
преразказ на нехудожествен текст
• Свързват се думите – научни термини,
употребени в текста, с тяхното значение,
за да се постигне пълноценно разбиране
на текста (зад. 3).

Чрез подборно четене се отговаря на въпроси, отнасящи се до текста, за да се осмисли и запомни информацията, свързана с последователността на текста (зад. 3).
Допълват се думи в преразказания нехудожествен текст (зад. 4).
Преразказва се устно текстът (зад. 5).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5.
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Тема:

Отговарям писмено на въпрос към
нехудожествен (научнопопулярен) текст

нови знания

Отговарям писмено на въпрос към нехудожествен
(научнопопулярен) текст

Цел:
• Да се овладеят знания за типа ученически текст отговор на въпрос към нехудожествен текст.
• Да се овладеят знания за начина, по който се създава такъв тип отговор.
• Да се овладеят умения за писане на отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст.

Какво представлява записаният смях?
В много забавни телевизионни сериали се използва
записан смях. Той се чува винаги, когато изпълнителят
направи някаква смешка. Зрителят пред екрана трябва да
повярва, че се смее публиката в телевизионното студио.
В действителност обаче няма такава публика. Повечето филмови студиа са много малки. Затова смехът
се добавя допълнително при монтажа на сцените. Монтажистът разполага с много записи с различни видове
смях. При използването на записан смях предаването
изглежда много по-весело, а с помощта на този таен
специален ефект зрителят изпада в заразителен смях.
Из „Енциклопедия“
1. Препиши и попълни таблицата
в тетрадката си.

Очаквани резултати
Ученикът:
• Познава особеностите на ученическия
тип текст отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст.
• Разбира връзката между въпроса и съдържанието на нехудожествения текст, както
и между въпроса и неговия отговор.
• Може да отговори на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст.

Какъв е
текстът?

В каква книга
е текстът?

Отговорът на въпрос
е създаден собствен
текст, при който се
използва информация
от нехудожествен
(научнопопулярен)
текст.

Коя е темата
на текста?

Кои са ключовите
думи в текста?

Как се отговаря на въпрос към нехудожествен
текст:
1. Въпросът се прочита, за да се разбере какво
се пита в него.
2. Откриват се конкретни сведения от
текста, за да се отговори на въпроса.
3. Записват се конкретните сведения от
текста.
4. Записва се как сведенията отговарят на
въпроса.
5. Поправя се написаният отговор.

3. Посочи от текста изреченията,
които показват:

Опорни знания и умения:
нехудожествен (научнопопулярен) текст,
тема на текста, съдържание на текста

2. Защо според текста при зас
немането на филмите се използва
изкуствен смях?

Кога се чува записаният смях?
Как се добавя записаният смях
при записа на филмите?

4. Отговори устно на въпроса:
Защо във филмите се използва записан смях?.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомнят се особеностите на нехудожествения текст. Прочита се въвеждащият текст. Отговаря се на въпроса. Попълва се таблица (зад. 1, зад. 2 от учебника).
II. Формиране на първоначални знания и
умения за отговор на въпрос към нехудо
жествен (научнопопулярен) текст
• Чете се обяснението за текста отговор на
въпрос. Свързва се с прочетения текст,
като подборно се четат изрази и изречения, които съобщават информация.
• Свързват се изречения от текста с отговори на въпроси (зад. 3 от учебника).
• Отговаря се устно на въпрос (зад. 4 от
учебника).

•

Обяснява се защо текстът от зад. 1 е озаглавен Как да учим бързо (зад. 2 от учебника).
• Преписват се изречения, които показват
за какво се използват и за какво помагат
мисловните карти (зад. 3, А от учебника).
• Записват се изречения, с които се представя лично мнение за мисловните карти
(зад. 3, Б от учебника).
• Определят се изречения, които могат да
се използват в отговора (зад. 3, В от учебника).
III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 4 от
Тетрадка № 3.
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Тема:

Отговарям писмено на въпрос към
нехудожествен (научнопопулярен) текст
упражнение

упражнение
1. Препиши в тетрадката си ключови думи от тек
ста.
Как да учим побързо?
Съществуват различни техники, чрез които децата могат да учат по-бързо. Една от тях е мисловната
карта. Тя се оформя, като в центъра на празен лист се
записва основната тема. Около нея в по-малки квадрати
или кръгове се записват свързани ключови думи.
Мисловната карта се прилага в училищата в различни страни. Съществуват и компютърни програми, при
които се учи чрез тази техника.
Мисловните карти помагат за по-бързото запаметяване на данните и факти, за тяхното обобщаване и
за откриване на логически връзки в уроците.
2.

Цел:
• Да се овладеят знания за типа ученически текст отговор на въпрос към нехудожествен текст.
• Да се овладеят знания за начина, по който се създава такъв тип отговор.
• Да се овладеят умения за писане на отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст.

мисловна
карта, …

Защо текстът е озаглавен „Как да учим побързо“?

Очаквани резултати
Ученикът:
• Познава особеностите на ученическия
тип текст отговор на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст.
• Разбира връзката между въпроса и съдържанието на нехудожествения текст,
както и между въпроса и неговия отговор.
• Може да отговори на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст.

А) Чрез заглавието се показва, че е важно бързото запомняне.
Б) Чрез заглавието се показва, че мисловните карти
помагат да се учи по-бързо.
В) Чрез заглавието се показва, че е важно да се учи съсредоточено.
3. Изпълни задачите, за да напишеш отговор на въп
роса: „С какво са полезни мисловните карти?“.
А) Препиши от текста изреченията, които показват:
за какво се използват мисловните карти;
за какво помагат мисловните карти.
Б) Напиши изречение, в което да представиш своето
мнение за мисловните карти. Използвай думите вдясно.

според мен
по мое мнение
според текста

В) Кои изречения могат да се използват за отговора
на въпроса?
Мисловната карта не се различава по-нищо от другите начини за учене – водене на бележки, подчертаване
и др.
Мисловните карти помагат да се учи по-бързо.
Мисловната карта помага да се откриват връзките
между различни сведения.
4.

Опорни знания и умения:
нехудожествен (научнопопулярен) текст,
тема на текста, съдържание на текста

Сравни своя отговор с този на съучениците си.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва зад. 1 от Тетрадка
№ 3. Попълват се празните места.

•

определяйки последователността им в
отговора (зад. 4 от Тетрадка № 3).
Пишат отговор на въпроса С какво са по
лезни мисловните карти?, като изпълняват последователно задачите, записани в
колоната вдясно.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
Тетрадка № 3 по български език, електронен вариант

II. Дейности за затвърждаване на знания
и развиване на умения, свързани с отговор
на въпрос към нехудожествен текст
Учениците:
• Обмислят началото на своя отговор и го
записват. Правят избор на изречение от
рубриката Избор или съставят самостоятелно изречение (зад. 3 от тетрадка № 3).
• Подреждат посочените ключови думи,

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се и се оценява отговорът на
въпроса към нехудожествен (научнопопулярен) текст.
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Тема:

Пиша подробен преразказ на текст

нови знания
Пиша подробен преразказ на текст

Цел:
• Да се овладеят знания и умения за създаване на подробен преразказ.
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между текста и неговия преразказ.

Върбичките на чичо Тошко
Как се изви реката, право в нивите. Започна да подравя брега, да го отнася. Гледаше чичо Тошко, сърцето
му се късаше от мъка. Какво да прави?
– Изкопай широк трап и набучи върбички —
посъветва го директорът на училището.
Чичо Тошко го послуша. Че като подкараха ония
пръчки, цяла горичка станаха. Мина се година, реката
разяде брега, стигна до върбичките. И се спря. Малки
бяха те, но бяха една до друга и здраво бяха се вкопали в
земята. Буча реката, мята се, па се прибра по-навътре.
През ясните дни там наминаваше и дядо Петър. И
винаги ще отвори дума за върбичките.
– Видите ли ги – сочеше с бастуна си. – И хората са
така. Като са сами, слаби са. Но като си съберат сили
силите, и морето ще върнат…
По Георги Караславов

Очаквани резултати
Ученикът:
• Разбира основни изисквания за писмения подробен преразказ.
• Владее и прилага начините, чрез които
се подготвя неговото създаване.
• Изпълнява конкретни образователни
дейности за подготовка на писмен подробен преразказ.

1. От какво са застрашени ниви
ниви
те?
Подробен писмен
преразказ се създава,
като съдържанието
на чуждия текст се
предава със свои думи,
без да се пропускат
подробностите.

Опорни знания и умения:
Има умения за последователно представяне
на съдържанието на текста съобразно причинно-следствената връзка на сюжета.

3.

2.

Как героят укротява реката?

Как се преразказва текст:
1. Текстът се прочита.
2. Определят се героите и случката.
3. Определят се епизодите.
4. Записва се план на преразказа.
5. Текстът се преразказва като:
– описанията не се пропускат;
– речта на героите се преразказва като реч
на автора.
6. Преразказът се записва.
7. Преразказът се поправя.

Ко
Кои са героите в текста?

А) чичо Тошко, реката, директорът, дядо Петър
Б) чичо Тошко, директорът, дядо
Петър
В) чичо Тошко, директорът, реката, върбичките

4. Намери и прочети от текста
преразказаните изречения.
Реката придошла и свлякла брега.
Реката започнала да руши брега, но
върбичките є попречили.
Реката била буйна, но се укротила.
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Структура на урока
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва текстът.
Отговаря се на въпроси към текста, за да
се разбере причината за случилото се и
как героят се справя с проблема (зад. 1,
зад. 2).

•
•
•

II. Формиране на първоначални знания и
умения за създаване на отговор на въпрос
към нехудожествен (научнопопулярен)
текст
• Чете се обяснението за особеностите на
подробния преразказ на текст. Свързва

се с прочетения текст, като подборно се
четат изрази и изречения, които съобщават информация.
Четат се последователните стъпки на алгоритъма за подготовка и създаване на
подробен преразказ на текст.
Откриват се героите (зад. 3).
Открива се връзка между текста и преразказани изречения (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Устно се преразказва текстът.
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Тема:

Пиша подробен преразказ на текст
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се овладеят умения за създаване на
подробен преразказ на текст.
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между текста и неговия преразказ.

1. Препиши и допълни заглавията на епизодите. С коя
точка от плана се свързва илюстрацията?
1.

Отчаяният

2.

Предложението на

3.

Засаждането на

4.
2.

.
.
.

пример.

Подреди последователно епизодите.

Чичо Тошко гледал как реката приижда и страдал,
защото тя подронвала брега, на който се намирала нивата му.
След година реката свлякла брега, стигнала до върбичките. Но те били една до друга, здраво вкопани в
земята и я спрели.
Директорът на училището го посъветвал да засади
върбички близо до брега.
Понякога наблизо минавал дядо Петър. Сочел с бастуна си върбичките и обяснявал, че хората приличат на
тях: ако са сами, са слаби, а ако са сплотени, се справят
с всякакви беди.

Очаквани резултати
Ученикът:
• Прилага знанията си за епизод от текста
и за ключови думи: определя ключови
думи в текста.
• Разграничава ключови думи и подробности в съдържанието на текста.
• Прилага знанията си за подреждане на
изречения и части на текста.
• Пише подробен преразказ.

3. Избери начин, по който да преразкажеш думите на
героя.
– Изкопай широк трап и набучи върбички – посъветва го
директорът на училището.
Директорът на училището го посъветвал да изкопае
широк трап, като набучи върбички.
Директорът на училището го посъветвал:
– Изкопай широк трап и набучи върбички.
4. Преразкажи устно епизодите по плана и илюстра
циите.

Опорни знания и умения:
подробен преразказ

5. Препиши преразказа, като добавиш пропуснатите
подробности.
Реката се извила право през нивите и започнала да подравя
брега. Чичо Тошко гледал и сърцето му се късало от мъка.
Чичо Тошко послушал директора. Израснали пръчките
и станали цяла горичка. Минала една година. Реката разяла брега и стигнала до върбичките.

127

•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомнят се особеностите на преразказа и алгоритмите за неговото създаване.
II. Дейности за развиване на комуника
тивноречеви умения за създаване на под
робен писмен преразказ на текст
• Записват се в таблица подходящите
думи и изрази, свързани с реката (Тетрадка № 3 − зад. 1).
• Отговаря се на въпроси от тестови задачи за усвояване на важни подробности
от текста (Тетрадка № 3 − зад. 2, 3).
• Избират се подходящи глаголи, свързани с
героите и с реката (Тетрадка № 3 − зад. 4).

•
•
•
•

Подреждат се последователно епизодите,
като се спазва причинно-следствената
връзка на сюжета в приказката (зад. 2).
Подбира се начин за преразказване на
пряката реч (зад. 3, Тетрадка № 3 − зад. 5).
Преразказва се устно текстът по дадения
план и със сетивна опора илюстрацията
(зад. 4, Тетрадка № 3 − зад. 5).
Добавят се пропуснатите подробности в
преразказания текст (зад. 5).
Записва се преразказът на текста в Тетрадка № 3.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
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IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се подробният писмен преразказ на текст.

Тема:

Пиша подробен преразказ на приказка

нови знания
Пиша подробен преразказ на приказка

Цел:
• Да овладее преразказването на приказка
като комуникативна дейност.
• Да разбере смисловите и логическите
връзки между съдържанието на приказката и репродуктивния текст на преразказа.
• Да овладее умения за писане на подробен
преразказ на приказка.

Магарешки съвет
Двата вола влезли в обора,
уморени от тежкия труд. Заварили
магарето: хрупа сено в яслата и си
върти доволно опашката.
– Ти си щастливо магаре – въздъхнал единият вол, – а пък аз съм
един нещастен вол, защото цял ден
тегля ралото.
– Престори се на болен и няма
да те впрегнат – рекло магарето.
Стопанинът бил до вратата и
чул разговора. На другия ден волът
се тръшнал на земята, запъшкал. В
обора влязъл стопанинът и рекъл:
– Разболял се е добрият ми вол.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Овладява допълнителни умения за писмен подробен преразказ на приказка.
• Определя ключови думи в текста като опора за представяне на неговото съдържание.
• Създава репродуктивен текст, като не
пропуска подробностите и не се отклонява от съдържанието на приказката.
• Създава устен подробен преразказ на
приказка.

1.

Кои са героите в текста?

Подробен писмен
преразказ на приказка
се създава, като
съдържанието на
чуждия текст се
предава със свои думи,
без да се пропускат
подробностите.

2.

Раздели текста на епизоди.

Как се пише подробен писмен преразказ:
1. Приказката се прочита.
2. Определят се героите и случката.
3. Текстът се разделя на епизоди.
4. Писмено се преразказва всеки епизод, като
не се пропускат подробности.
5. Речта на героите се преразказва като реч
на разказвача.
6. Прави се поправка.

3. Отговори на въпросите към
текста.
1. Защо волът решил, че е нещастен?
2. Как постъпил стопанинът,
когато разбрал, че волът се преструва на болен?
3. Защо магарето се ядосало?

Опорни знания и умения:
герои, план на текста, епизод, подробен преразказ, приказка, редактиране

Ще впрегна вместо него магарето.
Цял ден магарето теглило ралото. Вечерта се върнало в обора
с увиснали уши. Там волът лежал и
преживял.
– Благодаря ти! – рекъл той на
магарето. – Цял живот вече ще се
преструвам на болен.
– Няма да е задълго! – ядосало се
магарето. – Чух стопанина да казва
на съседа: „Волът се разболя. Ще го
закарам на месаря да му тегли ножа!“.
Волът се разтреперал. Цяла нощ
не мигнал. На другия ден оздравял.
Българска народна приказка

4.

Кои ключови думи показват:

Къде става случката?
Кога става случката?
Кои са героите?
Какво правят героите?
вол, обор, магаре, вечер, рало, впрегнал, посъветвало, стопанин, чул,
престорил се, благодарил, ядосало се,
не заспал, сутрин
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания и
умения се използва текстът на приказката.
Откриват се героите (зад. 1). Текстът се
разделя на епизоди (зад. 2).

•

•

горитъма за подготовка и създаване на
подробен преразказ на приказка.
Чрез подборно четене се отговаря на въпроси към текста, които изясняват причинно-следствената връзка за развитието на сюжета (зад. 3).
Посочват се ключовите думи и ролята им
в текста на приказката (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант

II. Формиране на първоначални знания и
умения за подробен преразказ на приказка
• Чете се обяснението за особеностите на
подробния преразказ. Свързва се с прочетения текст, като подборно се четат изрази и изречения, които съобщават информация.
• Четат се последователните стъпки на ал-

IV. Обобщаване и оценяване
Устно се прави подробен преразказ на
приказката.
Качествена оценка на учителя чрез коментар.
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Тема:

Пиша подробен преразказ на приказка
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се овладеят умения за създаване на
подробен преразказ на приказка.
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между съдържанието на приказката и нейния преразказ.
• Да напише подробен писмен преразказ
на приказка.

1. Постави заглавие на епизода, за който се отнася
всяка от илюстрациите.

2. Запиши в тетрадката си кои думи за кой герой се
отнасят.
думи за чувствата
на героите
щастливо
нещастен
болен
уморено
доволен
ядосано

думи за описанието
на героите

вол

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Прилага овладени начини за подготовка
на подробен писмен преразказ на приказка.
• Устно преразказва текста.
• Пише подробния преразказ на приказката.

магаре

уплашил се
размахва радостно опашка
с клепнали уши
проснал се

3. Речта на героя е преразказана по няколко начина.
Избери найточния.
– Добър вечер, братко! – рекъл единият вол и
въздъх нал. – Ти си едно щастливо магаре, а пък аз съм
един нещастен вол, защото цял ден тегля ралото.
А) Единият вол поздравил магарето. После се заоплаквал, че е нещастен, понеже цял ден орал с ралото нивата.
Б) Единият от воловете се почувствал нещастен, защото работел много по цял ден.
В) Единият от воловете завидял на магарето и се оплакал, че е нещастен, защото цял ден теглил ралото.
4.

Опорни знания и умения:
герои, план на текста, епизод, подробен преразказ, приказка, редактиране

Преразкажи устно текста по епизоди.

•
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•

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания и
умения се използва текстът на приказката.
Откриват се чрез подборно четене епизодите, свързани с илюстрациите, и се
озаглавяват (зад. 1).
Свързват се ключови думи, за да може
чрез четене с разбиране да се опишат героите (зад. 2).

•

•
•

Заменят се думи с техните синоними (Тетрадка № 3 – зад. 2, 5).
Отбелязват се изречения, които са част
от преразказа на приказката (Тетрадка
№ 3 – зад. 3).
Разглеждат се варианти на репродуктивен текст, за да се избере кой от тях
най-точно пресъздава пряката реч на героя (зад. 3).
Преразказва се устно текстът по епизоди
(зад. 4).
Записва се подробният преразказ на приказката по даден план.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Дейности за развиване на умения за
създаване на писмен преразказ на приказка
• Попълват се в таблица ключови думи за
героите, за действията им, за времето и за
мястото на случката (Тетрадка № 3 – зад. 1).
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IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се подробният писмен преразказ на приказката.

Тема:

Пиша подробен преразказ на басня

нови знания
Пиша подробен преразказ на басня

Цел:
• Да се осмисли преразказването на басня
като комуникативна дейност.
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между текста и неговия преразказ.
• Да се актуализира алгоритъмът за създаване на подробен преразказ.

Гарван и лисица
Един гарван беше кацнал на едно дърво и стискаше
в човката си парче сирене. Хитрата лисица, привлечена
от приятната миризма на сиренето, се спря под дървото и каза на черната птица:
– Добър ден, мили благородни гарване! Колко си
привлекателен! Колко си очарователен!
Птицата слушаше доволна похвалите. А лисицата
продължаваше:
– Приятелю, ако гласът ти е тъй звучен, както са
блестящи твоите пера, в тази гора ти си най-достойното за възхищение същество.
Гарванът реши да покаже гласа си, отвори човка и...
изтърва сиренето.
Лисицата го лапна в миг и след това каза:
– Сега запомни, че ласкателят сипе похвали само за
своя полза.
Лафонтен

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разбира по какво подробният преразказ
на басня прилича и по какво се отличава
от преразказа на приказка.
• Прилага последователността на стъпките за подготовка на подробен преразказ
на басня.
• Преразказва устно баснята.

1.

Каква е темата на баснята?

Подробен писмен
преразказ на басня
се създава, като
съдържанието на
чуждия текст се
предава със свои думи,
без да се пропускат
подробностите.

Опорни знания и умения:
художествен текст, басня, подробен преразказ, редактиране

2. Кой от героите в баснята е
мълчалив? Защо?

Как се преразказва басня:
1. Баснята се прочита.
2. Определят се героите и се проследява случката. Отбелязва се поуката.
3. Записва се план на преразказа.
4. Съдържанието се преразказва последователно, като:
– глаголите завършват на -л, -ла, -ло, -ли;
– речта на героите се предава като реч на
разказвача.

3. Каква е причината за срещата
на героите?

сирене.
В) Гарванът и лисицата са съседи.

А) Гарванът и лисицата обичат
сирене.
Б) Лисицата надушва миризма на

4. Напиши с отделни изречения
план на преразказа.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знания
и умения се използва текстът на баснята.
Определя се темата на баснята (зад. 1).
Отговаря се на въпрос, свързан с един от
героите, за да се разбере чрез подробно
четене повече за героите и поведението
им (зад. 2).

•
•
•

с прочетения текст, като подборно се четат изрази и изречения, които съобщават
важна информация.
Четат се последователните стъпки на алгоритъма за подготовка и създаване на
подробен преразказ на басня.
Чрез подборно четене се изяснява мястото на случката (зад. 3).
Записва се план за преразказване на баснята (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант

II. Формиране на първоначални умения
за създаване на писмен подробен прераз
каз на басня
• Чете се обяснението за особеностите на
подробен преразказ на басня. Свързва се

IV. Обобщаване и оценяване
Самооценка.
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Тема:

Пиша подробен преразказ на басня
упражнение
упражнение

1.

Цел:
• Да се разберат смисловите и логическите
връзки между текста на баснята и нейния преразказ.
• Да се актуализира алгоритъмът за създаване на подробен преразказ на басня.

Отговори на въпросите според текста.

Какво направил гарванът?
А) Гарванът кацнал на дървото с парче сирене в човката си.
Б) Гарванът кацнал на дървото и намерил парче сирене.
В) Гарванът откраднал парче сирене и кацнал на дървото.
Защо лисицата хвалела гарвана?
А) Лисицата харесвала благородството на гарвана.
Б) Лисицата смятала гарвана за привлекателен.
В) Лисицата искала да се добере до сиренето.
2. Препиши примерния преразказ, като избереш точ
ните думи.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Прилага последователно конкретни дейности за подготовка на писмен подробен преразказ на басня.
• Пише подробен преразказ на басня.

Лукавата/възхитената лисица редяла похвали за красотата на гарвана, за блестящите му пера. Зачудила се
дали и гласът му е мелодичен/неприятен.
Скромният/глупавият гарван решил да є покаже гласа си.
3.

Чий преразказ трябва да се поправи? Посочи защо.
Мила

Лисицата изяде сиренето
и каза на гарвана:
– Запомни, че ласкателят
хвали, за да извлече полза
само за себе си.

Радослав
Лисицата излапала сиренето
и обяснила на измамения
гарван, че ласкателят
сипе похвали само
за своя полза.

Опорни знания и умения:
художествен текст, басня, подробен преразказ, редактиране

4. Допълни пропуснатата част от преразказа така,
че да е спазена неговата последователност.
1. Лисицата е примамена от сиренето на гарвана.
2. Лисицата хвали гарвана и иска да чуе гласа му.
3.
4. Лисицата съветва измамения гарван.
5. Преразкажи устно баснята, според последовател
ността от задача 4.

•
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Чрез подборно четене се отговаря на въпроси, свързани с текста, за да се осмисли
и запомни информацията, свързана с последователността на текста (зад. 3).
Подреждат се епизодите в тяхната последователност (Тетрадка № 3 − зад. 5).
Допълва се заглавие на епизод, за да се
провери дали ученикът следи последователността на сюжета (зад. 4).
Преразказва се устно и подробно текстът
на баснята (зад. 5).
Пише се подробен преразказ на баснята в Тетрадка № 3, като се използва план
(Тетрадка № 3 − зад. 6).

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Отговаря се на въпроси с тестов характер, чрез които се осмислят действията
на героите, мястото на срещата (зад. 1,
Тетрадка № 3 − зад. 3, 4).
Подбират се думи с оглед на създаване на
най-точен вариант на репродуктивния
текст (зад. 2, Тетрадка № 3 − зад. 1).

•

II. Дейности за развиване на умения за
създаване на писмен подробен преразказ
на басня
• Съпоставят се и се обсъждат двата варианта с преразказан текст на баснята (зад. 3).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 5.

•
•
•
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Тема:

Пиша съчинение с познат литературен герой

нови знания
Пиша съчинение с познат литературен герой

Цел:
• Да се развият умения за писмено съчиняване на текст с познат литературен герой.
• Да се развият умения за структуриране
на текст.

Невидимият Тонино
Веднъж момче на име Тонино отишло на училище,
без да си е научило урока, и се тревожело, че учителят
ще го изпита…
– Ах – мислил си Тонино, – ако можех да стана невидим...
Учителят направил проверка и когато стигнал до
името Тонино, момчето отговорило „Тук!“, но учителят
казал:
– Жалко, че Тонино не е дошъл, смятах да го изпитам…
Тонино разбрал, че е станал невидим. Започнал да
се разхожда из класа, дърпал косите на тоя или на оня....
Учениците се обвинявали един друг.
Джани Родари

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Съчинява писмено текст с познат литературен герой.
• Развива умения за създаване на собствен текст.

1.

Какъв е Тонино според текста?
невидим мързелив отговорен
хитрец мечтател фантазьор
Съчинение с познат
герой се създава, като
се измисли нов текст
със същия герой.

Опорни знания и умения:
текст, съчинение, литературен герой от
приказка

2.

Какво си пожелава Тонино?

Как се пише съчинение с познат герой:
1. Съчинява се началото на новия текст.
2. Определят се:
– мястото и времето на случката;
– новите герои в случката.
3. Съчинява се продължение на случката.
4. Прави се план на съчинението.
5. Съчинява се краят на случката.
6. Поставя се заглавие.

4. Какво е нужно на Тонино, за да
скара ски?
ски топка тенис ракета щеки

Тонино взема необходимото, за
да кара ски, без да плаща.
Продавачите се карат на клиентите.
Тонино трябва да си купи ски и
скиорски екип.
Клиентите се възмущават от
обвиненията.
Тонино бяга с взетото.

5. Подреди заглавията на епизоди
те в случката.

6. Отговори устно на въпросите:
Крадец ли е Тонино? Защо?.

3. Съчини приказка за невидимия
Тонино в спортния магазин.
Тонино решил да кара ски и влязъл в един спортен магазин.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Работата за писмено съчиняване на
текст с познат литературен герой се мотивира чрез прочит и обсъждане на текста в началото на урока.
Проверява се разбирането на текста
(зад. 1 от учебника).

•
•

турен герой, като се използва текстът на
приказката (зад. 2 от учебника).
Добавят се нови моменти в приказката,
като се използва рубриката Избор (зад. 3
от учебника).
Подреждат се епизодите със заглавия в
приказката (зад. 5 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Формиране на първоначални знания и
умения за съчиняване на текст с познат ли
тературен герой
• Изучава се рубриката, която дава информация как се съчинява приказка с познат
литературен герой.
• Проследява се алгоритъмът за създаване
на приказка с познат литературен герой.
• Съчинява се приказка с познат литера-

IV. Обобщаване и оценяване
Дава се устно качествена оценка от учителя на създадените съчинения.
Прави се обобщена оценка за общи силни
и слаби страни.
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Тема:

Пиша съчинение с познат литературен герой
упражнение
упражнение

1. Съчини нова приказка с герой невидимия Тонино.
Избери мястото, на което отива героят.

2.

на
на
на
на

Цел:
• Да се развият умения за писмено създаване на текст с познат литературен герой.
• Да се развият умения за създаване на
текст.

гости
море
ски
кораб

Отговори на въпросите.
Защо Тонино пристига на ски пистата?
Как е облечен и екипиран?
Защо никой не му обръща внимание?
Какво се случва там?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Съчинява писмено текст с познат литературен герой.
• Развива умения за съчиняване на текст
по опора.

3. Как завършва приказката? Състави изречения за
край на текста.
Когато се снабдил със
кара ски.

екип, Тонино отишъл да

Тонино можел да не плаща за нищо, защото е

.

, върху него връхлетеДокато щастлив летял по
ли други скиори, които не
.
Тогава Тонино разбрал, че не е

да си

.

Тонино бързо напуснал пистата и вече не искал
.
4.

Подреди епизодите на приказката, която съчини.

5.

Постави заглавие.

Опорни знания и умения:
текст, приказка, приказка с познат герой,
съчинение

6. Разкажи
азкажи на съучениците си приказката. Отговори
на техните въпроси.

•
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения.
Припомня се приказката с познат литературен герой и се определя ситуацията, в която е поставен Тонино.
Актуализират се знанията за създаване
на приказка с познат литературен герой.
Припомня се алгоритъмът за създаване
на приказка с познат литературен герой.

•
•

Измисля се нова случка, като се отговаря на поставените въпроси и се използва
рубриката Избор (зад. 2 от учебника).
Създава се краят на приказката, като се
избира възможен финал.
Подреждат се епизодите в приказката
(зад. 4 от учебника).
Озаглавява се приказката (зад. 5 от учебника).
Приказката се записва.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
При съчиняване на новата приказка да
се работи със зад. 2, зад. 3 и зад. 4 от Тетрадка № 3, които представят етапите
при съчинението.

II. Дейности за развиване на умения за
създаване на текст с познат литературен
герой
• Познатият литературен герой се поставя
в нова ситуация.

IV. Обобщаване и оценяване
Дава се писмено качествена оценка от
учителя; осъществява се самооценка.
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Тема:

Пиша съчинение по преживяна случка

нови знания
Пиша съчинение по преживяна случка

Цел:
• Да се изградят знания за създаване на
съчинение по преживяна случка.
• Да се развият езиковите умения за устно
и писмено изразяване.
Очаквани резултати:
Ученикът:
• Създава ново съчинение, в центъра на
което стои разказ за преживяна случка
или чувство.

1. Разгледай картините. Коя от
тях ти напомня за случка, преживя
на от теб?
2. Към всяка картина напиши

Съчинение по
преживяна случка
се създава, като
се пише текст,
разказващ реална
случка.

Опорни знания и умения:
Познават се особеностите на съчинението
и неговата структура.
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Стимулира се въображението на учениците, за да създадат свой текст по преживяна случка.
Използват се зад. 1 и зад. 2 от учебника по български език – чрез наблюдение
върху илюстрациите, като учениците
озаглавяват илюстрациите.
Актуализират се знанията за приказка.

едно изречение, с което да я пред
ставиш.
Превързаха ми коляното.

Как се прави съчинение по преживяна случка:
1. Определя се случката, която ще се разкаже.
2. Поставя се заглавие.
3. Разказва се:
• кога и къде е станала;
• с какво тази случка остава незабравима;
• кои са героите в нея;
• какво се случва;
• какви чувства вълнуват героите;
• как завършва историята.

3. Отговори на въпросите, за да
подготвиш съчинението си.
Кога става случката?
Къде става случката?
Кои са героите?
Какво се случва?
Как се чувстват героите?
Как завършва историята?

4. С изречения опиши последова
телността, в която ще подредиш
текста си.
5. Разкажи интересен момент от
преживяната случка.
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II. Формиране на първоначални знания
и умения за създаване на съчинение по
преживяна случка
• Представя се информацията за същността на съчинение по преживяна случка.
• За да се създаде ново съчинение, се следва алгоритъмът, по който се създава съчинението по съответната тема.
• Подготовката на съчинението се извършва чрез отговори на въпросите в зад. 3 от
учебника.
• Следва се последователността в подредбата на текста.

Особено важна е зад. 5 от учебника, която изисква авторът да представи на съучениците си съчинението и да отговори
на техните въпроси.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 5 от
учебника, като се проследява както
собственото изпълнение, така и формулираните от учениците въпроси.
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Тема:

Пиша съчинение по преживяна случка
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се изградят знания за създаване на
съчинение по преживяна случка.
• Да се развият езиковите умения за устно
и писмено изразяване.

1. Избери една от темите, по която да направиш съ
чинение по преживяна случка.
Изкачване на планина
Неочаквана изненада
Подарък – ново колело
Играчка-плачка
2.

Постави заглавие на своето съчинение.
До върха на
планината

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Разширява уменията си за писане на съчинение по преживяна случка.

Новото колело
3. Посочи с какво ще запомниш тази случка. Използвай
словосъчетанията.
вълнуваща случка, необикновено събитие, радостна
среща, незабравим подарък
4.

ъде и кога се случва това събитие?
Къде

Опорни знания и умения:
Познават се особеностите на съчинението
по преживяна случка и неговата структура.

Този връх е в
планината ...
Когато празнувах своя …, ….
Докато играех със своите
приятели, …
5. Запиши в тетрадката си кои са участниците в
случката.
6. Каква е последователността на действията по
време на случката? Подреди ключови думи.

7.

Какви чувства предизвиква случката у героите?

•

Как започва
случката?
Какво става с
героите?
Как завършва
случката?
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомня се случка от собствения опит.
Учениците отбелязват ключови думи от
случката.
Актуализират се знанията за създаване
на текст по определена тема.
Припомня се алгоритъмът за създаване
на текст, основан на лично преживяване.

•
•

Разказва се за: героите, които участват в
историята; взаимоотношенията между
тях; времето, в което се случва; мястото
на действието; какво се е случило и какви чувства събужда събитието.
Съставя се план на съчинението (зад. 6
от Тетрадка № 3).
Създава се съчинението, като се описва преживяната случка. Наблюдава се
илюстрацията и се избира тема.
Използват се словосъчетания от типа на:
вълнуваща случка, необикновено събитие, радостна среща, незабравим подарък.
Разказът в съчинение от този тип трябва
да бъде съпроводен с описание на чувствата, които вълнуват героите.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Дейности за развиване на умения за
създаване на съчинение по преживяна
случка
• Поставя се заглавие на текста, което често съвпада с темата.

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява и се оценява качествено написаното съчинение.
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Тема:

Лично писмо

нови знания
Лично писмо

Цел:
• Да се създаде текст на лично писмо според целта на общуването.
• Да се владее графичното представяне на
личното писмо на хартиен носител или в
електронен вариант.

Писмо
Тихо затваряйте вкъщи вратите!
Тихо пристъпвайте – да не шумите!
Катето нека остане самї,
Катето пише днес първо писмо.
Катето всяка стотинка пестило,
та да си купи и плик, и мастило,
та да напише с трептяща ръчичка:
„Бабо, и аз съм сега ученичка.
Скоро голямо писмо ще ти пратя.
Поздрав от всички. Целува те
Катя.“
Леда Милева

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава особеностите на личното писмо
като вид текст.
• Разбира какво и в каква последователност трябва да направи, когато пише
лично писмо.

1. Кой е подателят на писмото в
стихотворението?

Лично писмо е текст,
чрез който двама
души общуват
писмено. То се
пише на лист или в
електронен вариант.
Подателят изпраща
писмото.
Получателят приема
писмото.

Опорни знания и умения:
Умее да описва лица, предмети, природни
картини и да разказва последователно преживени случки.
Може да пише поздравителни картички.

До кого е писмото на Катето?

Как се пише лично писмо:
1. Започва се с обръщение към получателя
(Мила бабо, Здравей, Петя,…).
2. Разказват се случки или се отбелязват
факти, свързани със семейството,
с училището и др.
5. Завършва се с поздрав.
6. На плика долу вдясно се пише името на
получателя, а горе вляво – името на подателя. Записват се адресите на двамата.

3. За кои действия на героинята
се споменава в стихотворението?
А) Катя купува плик за писмо.
Б) Катя пише писмо.
В) Катя адресира плика.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
За мотивация и актуализация на знанията и уменията, се използва стихотворение.
Отговаря се на въпроси към текста, за да
се разбере кои са подателят и получателят на писмото; обосновава се нуждата
от писмено общуване (зад. 1, зад. 2).

2.

4. Избери свой приятел, до кого
то да напишеш писмо. Отговори на
въпросите:
Как ще започнеш писмото?
Каква информация ще дадеш?
Какво ще разкажеш?
Как ще завършиш?
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II. Формиране на първоначални знания
и умения за съставяне на текст на лично
писмо
• Чете се обяснението за особеностите на
личното писмо, като се въвежда понятието лично писмо и свързаните с него понятия получател и подател.
• Четат се последователните стъпки на алгоритъма за подготовка и създаване на текста на личното писмо, както и необходими

указания, свързани с изпращането му.
Чрез подборно четене се проследяват
действия на героинята (зад. 3).
Отговаря се на въпроси, за да се очертае
структурата на съдържанието на личното писмо, което изпълнява определена
комуникативна функция (зад. 4).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се изпълнението на зад. 1 от
Тетрадка № 3, която предполага създаване на лично писмо чрез допълване.
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Тема:

Лично писмо
упражнение
упражнение

1.

Отговори на въпросите към текста.
До умния
и гостоприемен Рамче
елю,
Скъпи
увано е
нарис
ил.прият
Хиляди привети! Надявам се,
своите
боси
съскрас
ваш
дете
чувст
че добре се
моите пратеници.
гости – чета.
Успех и здраве!
С дълбоко уважение:
Морският цар

Миле Марковски, „Акула с ветрило“
2.

Цел:
• Да се овладеят умения за създаване на
лично писмо.
• Да се владее графичното представяне на
личното писмо на хартиен носител или в
електронен вариант.

1. Кой е подателят?
2. Как подателят се обръща
към получателя?
3. Какво иска
да разбере подателят?
4. Какви пожелания отправя?
5. Как завършва писмото?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Прилага начини за подготовка и писане на лично писмо, като ги съобразява
с особеностите на писмен и електронен
вариант.
• Пише лично писмо до приятел.

Подреди частите на писмото и го препиши.

Твоя братовчедка:
янова
Лили
Подател: Лили Сто
Вазов № 15
Благодаря за снимката, която ми из- ул. Иван
гр. Пловдив
прати! Кученцето ти много ми хареса.
Скъпа Ани,
Прегръщам те и до скоро!
Азз също искам да имам куче, но няма
кой да го извежда на разходка. Всички сме
много заети.

ова
Полу чател: Ани Кост
ул. Странджа № 27
нлък
Каза
гр.

Опорни знания и умения:
Умее да описва лица, предмети, природни
картини и да разказва последователно преживени случки.
Умее да открива повторения, пропуски и
правописни грешки.

3. Препиши и промени текста на електронното писмо,
за да поздравиш своята учителка.

До:
Тема:

Честит празник, госпожо Никова!
Желая Ви да сте най-добрата учителка за
своите ученици!
С уважение:
Валя
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез подборно четене се отговаря на
въпросите към текста и се осмисля кои
са подателят и получателят; причината
за написване на писмото; как започва и
как завършва личното писмо (зад. 1 от
учебника).

•
•

Пише се електронно писмо по аналогия
(зад. 3).
Дописва се лично писмо, като с помощта
на въпроси се добавя информация, свързана с текста (Тетрадка № 3 − зад. 1).
Подборно четене на лично писмо, за да се
отговори на въпроси, свързани с текста
(Тетрадка № 3 − зад. 2).
Пише се лично писмо, като се следват
стъпките на алгоритъма, представен в
Тетрадка № 3.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Дейности за развиване на умения за
съставяне на текст на лично писмо
• Подреждат се части на лично писмо, за да
се разберат последователността на изложението и формата на писмото (зад. 2).

IV. Обобщаване и оценяване
Проверява се създаденият от учениците
текст на личното писмо.
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Тема:

Съчинявам описание на животно

упражнение
Съчинявам описание на животно

Цел:
• Да се представят особеностите на устното и писменото описание на животно.
• Да се овладеят умения за писмено описание на животно.

1.

2.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Овладява умения за писмено описание
на животно.
• Развива умения за създаване на текст.

Разгледай илюстрацията и отговори на въпросите.
Какъв е цветът на мечката?
С какво е покрито тялото на мечката?
Какви са ноктите на мечката?
Какъв е носът на мечката?
С какво се храни мечката?
Озаглави описанието на мечката.
Гладната мечка
Кафявата мечка
Най-голямото животно в гората
Лакомата мечка

3. Избери думи, които ще използваш в своето описа
ние.
цвят – кафяв, черен, бял
тяло – козина, косми, гладка кожа, пъстра козина
нокти – остри, къси, тъпи, дълги
нос – широк, тесен, с големи ноздри, с малки ноздри
хранене – жълъди, растения, месо

Опорни знания и умения:
Познава описанието и особеностите на
текст описание.
Открива признаци и качества на описаното
животно.

4. Препиши описанието на мечката, като поправиш
допуснатите неточности в него.
Кафявата мечка е най-малкото животно в България. Тежи между 100 и 350 кг. Изглежда добра, но поведението є е неочаквано. Може бързо да напада, когато
трябва да защитава малките си. Мечката яде основно
корени, жълъди и друга растителна храна. Когато изгладнее прекалено, тя може да опита месо и тогава става мечка стръвница. В такъв случай е много безопасна
за хората. През лятото се храни обилно, като изяжда
по 14 килограма на ден. Зимата прекарва будна.
5. Задай въпроси на съучениците си по редактирания
текст от задача 4.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез илюстрацията и текста в началото
на урока се мотивира работата по темата и се актуализират знанията за описание на животно.
Проверява се разбирането на текста
(зад. 1).
Актуализират се знанията за описанието чрез въпроси и въвеждаща беседа.

6.

Устно съчини описание на мечката.
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II. Дейности за развиване на умения за
създаване на съчинение описание на жи
вотно
• Използва се посочената в рубриката информация за същността на съчинението –
описание на животно.
• Проследява се алгоритъмът за създаване
на описание на животно.
• Вниманието се насочва към заглавието
на текста, за да се представи ключовата
дума в описанието (зад. 2).

•

Откриват се признаци и качества на животно, като се наблюдава снимката (зад. 3).
Избират се думи и изрази, които описват
мечката в основния текст (зад. 4). Преписва се описанието на мечката, като се
поправят допуснатите неточности в него.
Съчинява се собствено описание на мечката по предложената илюстрация.

III. Ресурси (основни и допълнителни):
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се изпълнението на зад. 5.
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Тема:

Съчинявам описание на животно
упражнение
упражнение

7.

Цел:
• Да се представят особеностите на устното и писменото описание на животно.
• Да се овладеят умения за писмено описание на животно.

Разгледай илюстрацията и отговори на въпросите.

Каква
Каква
Какво
Какъв
цата?

птица е представена?
е главата на птицата?
е челото на птицата?
е цветът на крилата и на опашката на пти-

8. Прочети текста. На кои от въпросите дава отго
вор той?
Синият синигер е малка птичка, която тежи само
20 грама. Тя е по-малка дори от врабчето. Челото и бузите на синигера са бели. Птицата избягва местата, в
които живеят хората.

9. Препиши изреченията в тетрадката си и постави
пропуснатите думи.
Синият синигер се храни предимно с
.
В България синигерът се е превърнал в рядка птица,
която е
от закона.
Гърдите и коремът на синигера са
.
През зимата синигерът се приближава до хората, за
да търси
.

Колко тежи синият синигер?
С какво се
храни синият
синигер?
Какви са на
цвят крилата, коремът и
опашката на
синигера?

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Овладява умения за писмено описание
на животно.
• Развива умения за създаване на текст.
Опорни знания и умения:
Познава описанието и особеностите на
текст описание.
Открива признаци и качества на описаното
животно.

защитена
храна
лимоненожълти
семена и сухи
плодове

10. Запиши отговорите на въпросите, за да оформиш
последователността на своето описание.
Каква птица е синият синигер?
Колко тежи синият синигер?
Какви места обитава?
Как изглежда?
С какво се храни?
11. Какъв вид текст е твоето описание?
художествен текст
нехудожествен текст
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•
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Чрез илюстрацията и отговора на въпросите от зад. 7 се мотивира работата по
писмено описание на животно.
Актуализират се знанията за описанието чрез въпроси и въвеждаща беседа.

•
•
•
•

те се използват в описанието на синигера
(зад. 8).
Записват се отговорите на въпросите, за
да се оформи последователността в описанието (зад. 10).
Създава се описание на синигер.
Редактира се описанието.
При определянето на признаците на наблюдавания на снимката синигер може да
се работи със зад. 4 от Тетрадка № 3.
Избират се думи, които могат да послужат
за избягване на лексикални повторения.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Дейности за развиване на умения за
създаване на съчинение описание на жи
вотно
• Озаглавява се описанието на животно и
се записва в тетрадката.
• Чете се текстът и отговорите на въпроси-

IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се създаденият писмен текст.
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Тема:

Съчинявам художествено повествование

нови знания
Съчинявам художествено повествование

Цел:
• Да се разширят знанията за художествен
и нехудожествен текст.
• Да се развият умения за структуриране
на текст.
• Да се изяснят характеристиките на художествено повествование като вид текст.

Малката Мила се заиграла в парка. Отдалечила се
от майка си и се загубила. Уплашила се и се разплакала.
Една жена и две момичета я видели и я успокоили. Помогнали є да се прибере вкъщи. Когато я видяла, майка
є много се зарадвала. Накрая всички били весели.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Съчинява художествено повествование.
• Развива умение за създаване на текст по
тема, по опора, по герои и т.н.

1. По коя от картините е написан
текстът?
Съчинение с
художествено
повествование е текст,
в който авторът
разказва случка,
която не е реална,
а е измислена от него.

Опорни знания и умения:
текст, вид текст, повествование

2.

Озаглави текста.

Как се създава съчинение с художествено
повествование:
1. Измисля се случка, свързана с развитието на действието.
2. Поставя се заглавие.
3. Разказва се: как започва случката, кога
и къде се е случила, кои са героите.
4. Проследява се как се развива събитието и как завършва.

3. Отговори на въпросите към
текста за Мила.
Къде е мястото на случката?
Кои са героите в текста?
Кой помага на Мила?
Как се чувства майката на момиченцето, когато то се прибира?

4. Подреди случките според дейст
вието в текста.
Мила се прибира вкъщи.
Мила се изгубва в парка.
Една жена и две момичета помагат на Мила.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Мотивацията се постига чрез наблюдение върху текста и илюстрациите към
него в началото на урока.
Изпълняват се зад. 1 и зад. 2 от учебника.

•
•

II. Формиране на първоначални знания и
умения за съчиняване на художествено по
вествование
• Поднасят се знания за художествено повествование, в което авторът разказва
измислена от него случка.
• Представя се алгоритъм за създаване на
съчинение с художествено повествование, като се използва рубриката за нови
знания от учебника.

Като се следва алгоритъмът, се съставя
съчинение с художествено повествование на тема: Неочаквано изпитание.
Реализацията на съчинението се опира
върху отговорите на въпросите към текста за Мила (зад. 3 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Дава се качествена оценка от учителя.
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Тема:

Съчинявам художествено повествование
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се развият умения за създаване на художествено повествование.
• Да се усъвършенстват уменията за създаване на текст от различен вид.

1. За
а да напишеш съчинение на тема: „Мечта“, опре
опре
дели по илюстрациите кой за какво мечтае.

2.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Познава особеностите на художественото повествование.
• Развива умения за създаване на текст от
художествен тип.

Запиши в тетрадката си отговорите на въпросите.
Къде е мястото на случката?
Кои са героите в случката?
Какво се случва?
Каква трудност срещат героите?
Как преодоляват трудността?
Как завършва случката?

3.

Състави план на текста, който ще съчиниш.

Опорни знания и умения:
художествено повествование, случка, литературни герои

4. Запиши в тетрадката си как ще започнеш своя
текст.
Иван винаги разказваше за своята мечта – …
Когато беше малка, Мая мечтаеше...
5.

Постави заглавие на текста си.

6.

Попълни пропуснатите думи в примерния текст.

като балерина. Един ден
Мая от малка с радост
майка є донесла
за конкурс за малки балерини.
В школата, където се учила да танцува Мая, всички започнали да се подготвят за
. Мая, Надя и Петя
репетирали най-много.
С Мая се случило
. Навехнала крака си. Въпреки
болките тя пак танцувала. Завели я на лекар, който є
помогнал.
Макар че още я боляло, Мая успяла да танцува найкрасиво и победила.

обява
нещастие
танцувала
конкурса

•
•
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•
Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Писането на съчинение се мотивира
чрез интересно избрана тема, например:
Предизвикателство, Пътуване, Откри
ване на нова планета, която да бъде разработена художествено.
Актуализират се знанията за създаване
на художествен текст.
Припомня се алгоритъмът за създаване
на съчинение от художествен тип.
II. Дейности за развиване на умения за съ
чиняване на художествено повествование

•
•

Определя се заглавие на текста.
Измисля се случката в съчинението и
се избира герой, около когото се развива действието (използва се зад. 2 от Тетрадка № 3 по български език).
Поставя се началото на съчинението. Използват се примерните герои, посочени в
Тетрадка № 3 по български език.
Случката и свързаните с нея герои се
представят с трудностите, които героите
трябва да преодоляват.
Работи се по план на съчинението, в който се отбелязват основните моменти в
развитието на действието.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант
IV. Обобщаване и оценяване
Пише се съчинението, поправят се допуснатите грешки и се оценява от учителя.

197

Тема:

Редактирам текст

нови знания
Редактирам текст

Цел:
• Да се овладеят знания за редактиране на
правописни и смислови грешки в текст.
• Да се представят знаците, с които се редактира текст.

Любовта към книгите
Малкият Ники обичаше да
чете книги. Ники намираше книги
или в книжарниците, или в библиотеката. Сега Ники четеше книгата
„По следите на изгубеното царство“, написана от млад и съвременен автор.
Ники беше с книгата навсякъде.
Когато Ники отиваше на училище,
забрави книгата в трамвая. Купи
нова и я върна в библиотеката.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Умее да редактира собствен текст.

1. Как постъпва Ники, когато из
губва книгата?

Опорни знания и умения:
правописна грешка, редактиране, редактиране на повторения

Редактиране се нарича
поправянето на различни
видове грешки в текста:
•
в правописа на думите;
•
при повторения;
•
при неправилно
написани изречения в
началото или в края;
•
при неправилно
съгласуване;
•
при неточност в
смисъла на изреченията.

Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Учителят провежда беседа с учениците,
като оформя мисловна карта с ключово
понятие редактиране. Записват се всички идеи и твърдения на учениците във
връзка с въпросите: Какво е редакти
ране? Какви грешки се поправят при
редактиране?
Прочита се текстът в началото на урочната статия и се изпълнява зад. 2, за да
се насочат учениците към процеса на
редактиране. Извежда се новата тема.
Актуализират се знанията за поправка
на допуснати грешки, за редактиране на
повторения, за редактиране на смислови грешки в словосъчетания и изречения, за редактиране на допуснати грешки в съгласуването.

2. Препиши текста, като избег
неш повторенията.
Как се редактира текст:
1. Текстът се проверява за правописни грешки и те се поправят.
2. Проследява се дали изреченията са
написани с главна буква в началото.
3. Проверява се дали е означен краят
на изречението.
4. Повторените думи се заместват
със синоними или с лични местоимения или се пропускат.
5. Неправилното съгласуване се поправя.

3. Препиши изреченията, като
редактираш грешките в правописа.

5. Редактирай повторенията,
като използваш синоними.

Зарумоля дребен есенен дъждец.
Ливатката се покри с бисирна руса.

Господин Иванов е нашият учител. Учителят е много приятен и
добър с нас.

4. Кое изречение е написано пра
вилно?
А) отидох на разходка.
Б) Потичах на воля из тревата.
В) Зеленият цвят успокоява човека

6. Препиши изреченията, като
редактираш грешките в смисъла.
Заромоля силен дъжд.
Бурята успокои морето.
През есента листата на широколистните дървета са зелени.
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•
•

торение; при неправилно написани изречения в началото или в края; при неправилно съгласуване; при неточност в
смисъла на изречението.
Проследява се рубриката за нови знания
в частта ѝ Как се редактира текст.
Извършват се конкретни дейности за редактиране (зад. 4, зад. 5 и зад. 6 от учебника).

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език

II. Формиране на първоначални знания и
умения за редактиране на текст
• Представя се същността на процеса
редактиране (поправяне) на грешките.
• Видове грешки, които се редактират в
текста: в правописа на думите; при пов-

IV. Обобщаване и оценяване
Учениците създават собствен текст и го
редактират по двойки. Учителят качествено оценява работата на учениците.
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Тема:

Редактирам текст
упражнение
упражнение

Цел:
• Да се изградят умения за редактиране на
текст.
• Да се разпознават различни начини за
редактиране на видове грешки.

1. Препиши преразказа на приказката „Лисицата и
щъркелът“, като поправиш правописните грешки и из
бегнеш повторенията.
дин ден лисицата отишла на гости на щъркеЕдин
ла. Двамата си поприказвали и щъркелът решил да
и. Донесал гарне с прясно мляко и пуканил
я нагусти.
лисицата да одпие.
Щъркелът пъхнал тънката си чофка в гарнето и пил от млякото. Кума лиса не могла да отпие
нито глъдка.
огато приключили с гощафката, щъркелът изКогато
пратил кума лиса и я попитал дали `и е харесало млякото. Доволна и весела, тя отвърнала, че това било
най-слаткото мляко, което е пила през живота си.
2. Редактирай, като прибавиш подходящи думи. Каква
информация дава редактираният текст?
Навън е (?) лятна нощ. Чува се (?) на щурците. Усеща се (?) хлад. (?) слънце се е скрило, за да си почине през
нощ та.
3.

Очаквани резултати:
Ученикът:
• Умее да редактират текст.
• Редактира различни видове грешки.
песента
чудна
жаркото
приятен

Опорни знания и умения:
правописна грешка, редактиране, редактиране на повторения

Препиши текста, като избегнеш повторенията.

Имало едно малко и красиво момиченце. Момиченцето живеело в захарна къщичка. Момиченцето по цял ден
играело в захарната градина.
4.

Редактирай, като премахнеш излишните думи.

Сокът от пресни плодове е апетитен и вкусен.
Пресните плодове дават необходими и нужни витамини на организма.
Витамините засилват и заякват организма.
5.

Открий
синонимите в
изреченията.

Редактирай, като разместиш реда на думите.
В къщичката влезе дете хубаво, малко.
По пътя прашен вървях.
С кал ми се покриха ботушите.
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Структура на урока:
I. Мотивация. Актуализиране на знания
и умения
Припомнят се начините за редактиране.
Припомнят се знаците, които се използват при редактиране.
Актуализират се знанията за видовете
редактиране.

•

по този начин се затвърждават различните начини за редактиране и обхватът
на редактирането като дейност:
– поправят се правописни грешки и
повторения в текста (зад. 1);
– редактира се чрез прибавяне, като
внимателно се проследява каква допълнителна информация дава текстът след
направената редакция (зад. 2);
– редактират се повторения в текст
(зад. 3);
– редактират се допуснати повторения
в текст (зад. 4);
– редактира се чрез разместване (зад. 5).
При всяка от дейностите може да се използва съответна от задачите в Тетрадка
№ 3 по български език.

III. Ресурси (основни и допълнителни)
учебник, Тетрадка № 3 по български
език, електронен вариант

II. Дейности за развиване на умения за ре
дактиране на текст
• Отговаря се на въпроса Защо редактира
ме собствен текст?
• Последователно се изпълняват задачите
от урока за упражнение в учебника, като

IV. Обобщаване и оценяване
Оценява се редактиран от учениците
текст.
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5. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ЗА ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ
Тема: „Първият учебен ден“, Елин Пелин – урок за нови знания
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за ролята и
значението на понятието повторение.
Съдържателни акценти
1. Създава се емоционална нагласа за възприемане на стихотворението.
2. Чрез беседа се изясняват ползата и значението на знанията в човешкия живот.
3. Чувството и отношението към училището се разкриват чрез наблюдение и тълкуване на особеностите в литературния текст.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Наблюдава се илюстрацията в учебника
и се поставя задача учениците да нарисуват
или устно да опишат първия учебен ден.
Задачи за контрол
Учителят прави устен коментар при изпълнението на въпросите и задачите след текста.

План на урока
1. Емоционална нагласа – изпълнение на
познати училищни песни и стихове.
2. Беседа за отношението към училището и
ученето, за ползата, за значението им в човешкия живот, организирана около въпросите:
Защо и към първия, и към последния учебен ден
се отнасяме като към празник? Каква е роля
та на училището в живота на децата? и др.
3. Прочит на текста от учителя или от ученик/ученици.
4. Коментират се чувствата, с които децата
посрещат зова на училищния звънец.
5. Kоментират се думите, които предават
отношението на децата към училището.
6. Коментира се ролята на повторението в
края на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− могат да отговарят на въпрос върху литературен текст;
− познават ролята и значението на повторението като художествен похват.

Тема: „Сбогом, китно лято“, Васил Павурджиев – урок за нови знания
Учениците:
− могат да показват разбиране на въпроси
по съдържанието на текста;
− познават понятието повторение.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за ролята и
значението на понятието повторение.
Съдържателни акценти
1. Обсъждат се и се тълкуват картините,
които зрително и слухово представят красотата на късното лято.

План на урока
1. Посочват се картините в стихотворението.
2. Обсъжда се чувството, което събуждат
есенните картини.
3. Коментират се повторенията в стихот
ворението.
4. Обсъжда се ролята на обръщението.
5. Прави се устно описание на есента.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
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Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Работа с ресурсите от електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
По илюстрацията се определя коя картина от стихотворението е изобразена.
Задачи за контрол
Предаване на чувството в стихотворението чрез изразително четене.

2. Отговаря се на въпроса Каква е ролята
на обръщението в края на стихотворение
то? Какви чувства пробужда?
3. Обяснява се как да се използва рубриката Как да чета и разбирам текста.
4. Въз основа на коментара се изяснява значението на словосъчетанията ледени
уста; Слънчо драг; златни ниви.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ

Тема: „В родината“, Петя Дубарова – урок за нови знания
за изразяване на чувството към родината и
значението ѝ за човека.
5. Обясняват се сведенията в рубриката
Как да чета и разбирам текста.
6. Коментира се отношението на героинята към родината, като се изпълнява зад. 5 от
тетрадката по четене.
7. Учениците аргументират собствена позиция за отношението на човека към родината,
като изпълняват зад. 6 от тетрадката по четене.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ, тет
радка по четене
Допълнителни дейности
Учениците представят в часа снимки от
родината.
Допълнителни задачи
Да се прочете стихотворението „Я кажи
ми, облаче ле бяло“ от Ран Босилек.
Задачи за контрол
Проследява се изпълнението на зад. 1 и
зад. 2 от тетрадката по четене, за да се провери разбирането на текста.

План на урока
1. Определя се темата в стихотворението.
2. Коментира са ролята на заглавието.
3. Откриват се чувствата в стихотворението.
4. Изпълняват се дейности за коментар и
анализ на текста.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават понятието тема на текста;
− отчитат ролята на заглавието на текста.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за текстове,
посветени на родината.
Съдържателни акценти
1. Посочва се ролята на заглавието за пос
тавяне на темата в стихотворението.
2. Чрез разказ на учителя се разкрива какво е родината за човека.
3. Разглеждат се картините, които показват отношението и чувствата към родината.
4. Обсъжда се ролята на обръщението

Тема: „Всеки остава завинаги“, Мая Дългъчева – урок за нови знания
3. Проследяват се размислите и тъгите на
Гъбката.
4. Уточнява се ролята на Рекичката за
това Гъбката да намери отговор на тревогите си.

План на урока
1. Извеждат се литературните герои в текста.
2. Обсъжда се историята в приказката,
разкрита чрез диалога между Гъбката и Рекичката.
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4. Извежда се основният замисъл, като се
отговаря писмено на въпросите към зад. 2 от
читанката.
5. Прави се обобщение, като се записват
ключови за текста проблеми: приятелство,
раздяла, спомен и др.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците написват кратко послание към
свой приятел.
Допълнителни задачи
Учениците самостоятелно търсят отговор
на поставените въпроси.
Задачи за контрол
Учителят коментира изпълнението на
зад. 2 в читанката.

Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да отговарят на въпроси с доказателства от текста;
− четат подборно със задача по художествения текст;
− разбират какво са приятелство и грижа.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за отговор на
въпрос върху художествен текст.
Съдържателни акценти
1. Определят се литературните герои.
2. Проследява се историята в приказката,
разкрита чрез диалога между Гъбката и Рекичката.
3. Изясняват се размислите и тъгите на
Гъбката.

Тема: „Всеки остава завинаги“, Мая Дългъчева – урок за упражнение
2. Разказва се за какво разговарят Гъбката
и Рекичката.
3. Посочва се ролята на Рекичката за намирането на отговора, който търси Гъбката.
4. Учениците рисуват как изглежда Оная
гора.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриките Ключ и Реч
ник
Допълнителни дейности
Работа с електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Учениците създават писмени описания
на героите от текста, като си представят как
изглеждат те.
Задачи за контрол
Проследява се умението за създаване на
езиково свързан и смислово подреден текст
при изпълнението на зад. 7 от учебника.

План на урока
1. Четене на приказката по роли.
2. Отговор на въпросите и задачите към
урока за упражнение с цел разбиране на
смисъла на творбата.
3. Прави се илюстрация по текста – творческа задача за развиване на въображението.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− ориентират се в образно-емоционалното съдържание на текста;
− разпознават литературните герои;
− могат устно да опишат литературен герой.
Актуализиране на знания и умения
Чете се текстът и се откриват и записват
думи, с които са описани Рекичката и Гъбката.
Съдържателни акценти
1. Записва се в тетрадката какъв спомен за
всеки пази Гъбката.
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Тема: „Лъвът и мишката“, Лафонтен – урок за нови знания
потвърждават с постъпките им.
3. Прави се връзка между историята в
текста и думите великодушие, помощ и бла
годарност.
4. Изяснява се темата и се обсъжда как е
изведена поуката.
5. С цел обобщение на дейностите учениците дават примери за доброта и благодарност от собствения си опит.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Развива се въображението на учениците,
като устно описват лъва и мишлето.
Допълнителни задачи
Задача 2 от читанката.
Задачи за контрол
Проследява се изчерпателност на отговорите при устните коментари на задачите.

План на урока
1. Проследява се случката.
2. Назовават се качествата на героите и се
доказват чрез техните постъпки.
3. Припомнят се особеностите на баснята.
4. Извежда се поуката от баснята „Лъвът
и мишката“.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават особеностите на баснята;
− откриват героите в текста;
− умеят да посочат качества и постъпки
на героите.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за баснята като
жанр.
Съдържателни акценти
1. Посочват се героите в баснята.
2. Извеждат се техните качества, като се

Тема: „Лъвът и мишката“, Лафонтен – урок за упражнение
План на урока
1. Четене на текста по роли и с разказвач.
2. Четене с разбиране за осмисляне на художествения текст.
3. Откриване на идеите в текста.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават структурата на баснята;
− могат да обяснят думите: добрина, по
мощ, благодарност.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за особеностите на баснята.
Съдържателни акценти
1. След прочита по роли се проверява възприятието на учениците, като се съпоставят
героите според техните описания, поведението им, постъпките им.
2. Прави се куклен театър с донесени от
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къщи плюшени играчки.
3. Разсъждава се върху въпросите:
− Кои човешки недостатъци се осмиват в
баснята „Лъвът и мишлето“?
− Кой от героите какви чувства буди у читателите?
4. Учениците преразказват баснята в ролята на лъва или мишлето.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка; работа с рубриката Какво да зна
ем от тетрадката по четене.
Допълнителни дейности
Учениците да осигурят кукли за куклен
театър.
Допълнителни задачи
На учениците може да се предложи творческа задача – създаване на басня.
Задачи за контрол
Проследява се изпълнението на зад. 7 и
зад. 8 от читанката.

Тема: Пословици – урок за нови знания
1. Четат се пословици и се определя какъв
е смисълът им.
2. Учениците разпознават пословици от
приказки, напр. народната приказка „Лошата дума“.
3. Учениците се запознават със сведенията от рубриката Какво да знам.
4. Посочват се четири пословици и се извежда поуката във всяка от тях.
5. Като се излиза от поуката, се откриват човешки нрави, с които се свързват пословиците.
6. Учениците се състезават кой най-точно
ще обясни значението на посочени пословици.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанката – работа с рубриката Какво да
знам
Допълнителни дейности
Състезание кой ще посочи най-много
пословици.
Допълнителни задачи
Да препишат по пет нови пословици.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез задача 3
от читанката.

План на урока
1. Четат се няколко пословици и се обяснява за какво се отнасят.
2. Представят се сведения за пословиците
в рубриката Какво да знам от читанката.
3. Обсъждат се поуките в пословиците,
които представят човешки нрави и качества:
лъжа, трудолюбие, ученолюбие и др.
4. Тълкуват се няколко пословици. Записват се.
5. Учениците тълкуват смисъла на предложените в урока за нови знания басни.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− знаят различни пословици;
− разбират смисъла, вложен в отделните
пословици;
− познават пословиците от известни приказки.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират познанията си за пословици от прочетени приказки.
Съдържателни акценти

Тема: „Врана и рак“, българска народна приказка – урок за нови знания
− се ориентират в последователността в
постъпките на героите;
− изпълняват въпросите и задачите след
текста и показват разбирането си за него.
Актуализиране на знания и умения
Актуализира се емоционално-оценъчното отношение към героите и към постъпките им.
Съдържателни акценти
1. Изразителен прочит на баснята.
2. Установява се последователността в
развитието на действието.
3. Представят се героите и се откриват
техните качества, като се търси потвърждение в тяхното поведение.

План на урока
1. Текстът се чете изразително от учителя.
2. Текстът се чете по роли.
3. Подреждат се епизодите в текста.
4. Установява се последователността в
развитието на действията и постъпките на
героите от баснята.
5. Разпознават се героите от баснята и се
извеждат качествата им.
6. Посочва се поуката в баснята.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разбират смисъла на думите: находчи
вост, съобразителност, хладнокръвие;
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Допълнителни дейности
Работа с рубриката Ключ от читанката.
Допълнителни задачи
Прави се съпоставка с баснята „Гарван и
лисица“, Езоп.
Задачи за контрол
Проследява се изпълнението на зад. 5 от
читанката, която показва степента на разбиране на текста.

4. Изреждат се обобщено качествата на
героите и се разсъждава върху тях.
5. Въз основа на качествата на героите се
извежда идеята: Който е хладнокръвен и бър
зо съобразява, намира сполучливо решение и
изход от всяко положение.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката

Тема: „Астрономия за деца“, Елисавета Багряна
„Слънцетo“, по Детска енциклопедия – урок за нови знания
„Слънцето“.
3. Тълкуват се образите в стихотворението „Астрономия за деца“ и се посочват
конкретни сведения и факти в текста „Слънцето“. Така се илюстрират теоретичните знания с различни текстове.
4. Попълва се таблицата от учебника.
5. Откриват се разликите в двата текста,
като се съпоставят чрез опорните въпроси
при изпълнението на зад. 3 от тетрадката по
четене.
6. Учениците осмислят посоченото в
рубриката Какво да знам.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриката Какво да знам
Допълнителни дейности
Обсъждане на двата текста. Работа със задачите от тетрадката по четене.
Допълнителни задачи
Самостоятелно учениците откриват художествен и нехудожествен текст с обща тема
(земя, храна и др.) и го представят пред съучениците си.
Задачи за контрол
Проследяват се изпълнението на задача 3
от тетрадката по четене.

План на урока
1. Прочитат се двата текста.
2. Посочва се за какво се говори в стихот
ворението и за какво – в другия текст.
3. Обяснява се как се представя темата в
единия и в другия текст.
4. Прочитат се сведенията в рубриката
Какво да знам.
5. Изясняват се понятията художествен и
нехудожествен текст.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− на емпирично равнище познават особеностите на художествения текст;
− боравят свободно с кратка и достъпна
информация от детски енциклопедии;
− ориентират се при необходимост да попълват съпоставителни таблици.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за художествен
текст.
Съдържателни акценти
1. Учениците се запознават с особеностите
на художествения и нехудожествения текст.
2. Изтъкват се разликите между художествен и нехудожествен текст в съпоставка
между двата текста „Астрономия за деца“ и
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Тема: „Колко прави“, Тодор Анастасов – урок за нови знания
4. Разкриват се отношенията между дядото и внучето.
5. Определя се настроението в стихотворението и кое го прави смешно.
6. Извеждат се качествата на дядото и на
внучето.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриката Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците измислят или откриват фолклорни загадки.
Допълнителни задачи
Дават отговори на закачките в учебника.
Работи се със задачите и въпросите от тет
радката по четене.
Задачи за контрол
Обясняват отговора на въпроса в зад. 5 от
тетрадката по четене.

План на урока
1. Посочва се темата на разговора между
дядото и внучето. Търси се връзката със заг
лавието.
2. Откриват се героите в стихотворението.
3. Определя се какво е настроението в текста.
4. Изясняват се отношенията между внучето и дядото.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− определят участниците в разговор.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се уменията за разбиране
на текст по опорни въпроси.
Съдържателни акценти
1. Открива се темата на разговора между
дядото и внучето.
2. Отчита се ролята на заглавието, като се открива как то се свързва със смисъла на текста.
3. Назовават се героите в стихотворението.

Тема: „Конрад или детето от консервената кутия“, по Кристине Ньостлингер –
урок за нови знания
План на урока
1. Припомнят се особеностите на художественото повествование.
2. Уточнява се основното в целия повествователен текст:
− защо е озаглавен „Конрад или детето от
консервената кутия“;
− коя е госпожа Бартолети и кой е господин Егонт;
− защо господин Егонт казва: „Нали вече
съм баща“.
3. Обсъжда се връзката между думите от
рубриката Ключ и съдържанието на текста.
4. Посочват се знанията и уменията на
Конрад.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
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− разбират кога текстът е част от по-голям повествователен текст;
− познават същината на повествователен
текст;
− разбират разликата между знания и уме
ния.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират познанията си за понятията знания и умения.
Съдържателни акценти
1. В началото на часа се чете текстът и се
обяснява какво се разбира под част от текст.
2. Обяснява се кой текст е повествователен.
3. Посочва се основното в повествователен текст (записва се в тетрадката).
4. Понятията от рубриката Ключ насочват
към качествата на Конрад.
5. Тези качества се попълват с нови.

мана на Кристине Ньостлингер и ги представят пред съучениците си, като избират
начин на представяне – прочит, преразказ,
илюстрация и др.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява, като се проверява дали са употребени точно думите, с
които се представят качествата на Конрад.

Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Посочват се други познати повествователни текстове.
Допълнителни задачи
Учениците избират други откъси от ро-

Тема: „Конрад или детето от консервената кутия“, по Кристине Ньостлингер –
урок за упражнение
текста и се озаглавяват.
2. Посочват се и се представят всички герои в текста.
3. Отчитат се уменията, които Конрад показва.
4. Разглежда се и се оценява отношението
на читателя и на господин Егонт.
5. Изяснява се идеята, вложена в последните думи на Конрад.
Ресурси (основни и допълнителни)
Работи се с въпросите и задачите от урока
за упражнение в читанката.
Допълнителни дейности
Дискутира се решението на Конрад да не
пропуска класове в училище.
Допълнителни задачи
Обяснява се разликата между понятията
знания и умения.
Задачи за контрол
Проследява се изпълнение на зад. 7 от
упражнението в читанката, като в писмения отговор се отчита: езиковата култура,
свързаността на отговора, ясно изразеното
собствено мнение по поставения проблем.

План на урока
1. Определят се епизодите в текста и се
озаглавяват.
2. Определя се кои са героите в текста.
3. Изреждат се уменията, които Конрад
показва.
4. Изразява се отношението на читателя и
на господин Егонт към Конрад.
5. Показва се отношението на Конрад към
ученето.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да подреждат епизодите в тяхната
последователност;
− определят героите във всеки епизод;
− оценяват уменията на Конрад.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се умения за подреждане
на епизодите според последователността им
в текста.
Съдържателни акценти
1. Определя се темата. Работата в урока
продължава, като се обособяват епизодите в

Тема: „Матилда“, по Роалд Дал – урок за нови знания
тилда“ и се търси общото между тях:
− за какво се говори и в двата текста;
− какви са героите;
− реакцията на другите към тях.
3. Коментира се разбирането на Матилда

План на урока
1. Обсъждат се необикновените способности на Матилда.
2. Съпоставят се двата текста – „Конрад
или детето от консервената кутия“ и „Ма-
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4. Четат се и се тълкуват размислите на
Матилда за човешкия мозък.
5. Изразява се отношение към размислите
на Матилда.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка – работа с рубриката Ключ
Електронният вариант на читанката
Използват се задачите от упражнението в
читанката.
Допълнителни дейности
Учениците описват със свои думи и според своето разбиране Матилда и госпожица
Хъни.
Допълнителни задачи
Зад. 6 от упражнението в учебника.
Задачи за контрол
Учителят коментира и обобщава отговорите на въпросите и задачите.

за човешкия мозък.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разбират словосъчетанието необикнове
ни способности;
− коментират правилни ли са отговорите
на Матилда по математика.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират смисъла на понятията зна
ния и умения.
Съдържателни акценти
1. Урокът започва, като се припомнят темата и съдържанието на текста.
2. Обяснява се защо Матилда има необикновени способности.
3. Уточнява се как Матилда оценява качествата си.

Тема: „Матилда“, по Роалд Дал – урок за упражнение
техните действия.
2. В екип се привеждат доводи за качествата на героите.
3. Извеждат се знанията от рубриката Как
да науча.
4. Прилага се в изпълнение наученото от
рубриката Как да науча.
5. Дискутира се мнението на Матилда за
човешките способности.
Ресурси (основни и допълнителни)
Упражненията към читанката; работа с
рубриката Как да науча
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Работа с електронния вариант на читанката.
Допълнителни задачи
Учениците откриват и представят кратки нехудожествени текстове, които показват
научни открития.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез изпълнение на зад. 7 от упражнението в читанката.

План на урока
1. Посочват се героите в текста и се определят качествата им.
2. Коментират се качествата на героите
чрез работа в екип.
3. Привеждат се доводи от текста за качествата на героите.
4. Изразява се лично мнение.
5. Дискутира се мнението на Матилда за
човешкия мозък.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− могат да работят в екип;
− изразяват лично мнение;
− участват в дискусия.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията и уменията за
убедителен отговор на въпрос при коментар
на текста.
Съдържателни акценти
1. Извеждат се качествата на героите от
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Тема: „Заветът на хан Кубрат“, по Ангел Каралийчев – урок за нови знания
3. За по-лесно възприемане съдържаниеПлан на урока
то на разказа се разделя на епизоди, поста1. Определят се в разказа случката, героивят им се заглавия.
те и постъпките им.
4. Представят се героите с техните ка2. Учениците се запознават с особеностичества.
те на повествованието.
5. Разкрива се защо хан Кубрат е събрал
3. Разделя се текстът на последователни
синовете си и какви са отношенията между
епизоди. Коментира се заглавието.
тях.
4. Представят се синовете на хан Кубрат.
6. Отчита се връзката между заглавието и
5. Тълкува се заветът на хан Кубрат.
завета, извежда се идеята в разказа.
6. Търси се връзката между ключовите
Ресурси (основни и допълнителни)
думи и финала на разказа.
Въпросите от читанката
Опорни знания и умения, основни по
Електронен вариант на читанката
нятия
Допълнителни дейности
Учениците умеят:
Проследява се как разкази със същия сю− да определят случките в текста;
жет присъстват във фолклора на различни
− да определят героите;
народи.
− да коментират постъпките им;
Допълнителни задачи
− да разделят текст на епизоди.
Откриват се популярни лозунги или фраАктуализиране на знания и умения
зи, които показват единството, например:
Актуализират се познанията върху поня„Съединението прави силата“. Откриват се
тието епизод от текста.
пословици със същата тема.
Съдържателни акценти
Задачи за контрол
1. Определят се случки, герои, постъпки.
Контролът се осъществява чрез зад. 5 от
2. Въз основа на конкретния текст се разчитанката, за да се осмисли разбирането на
криват особеностите на повествованието
текста.
(рубриката Какво да знам).
Тема: „Ден на будителите“, Ангелина Жекова – урок за нови знания
– знаят смисъла на делото на будителите;
– ценят и почитат делото на книжовниците;
– познават други текстове, посветени на
народните будители.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за Деня на народните будителите, за делото на будителите,
за почитта към будителите.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворението от учителя
или от изпълнителя в електронния учебник.
2. Анализира се изпълнението на стихот
ворението и се разкриват чувствата към бу-

План на урока
1. Коментира се смисълът на думата буди
тели.
2. Обсъжда се значението на делото на будителите.
3. Изяснява се:
− с какво старите книжовници са опазили
българския дух;
− какво трябва да помнят всички българи;
− как българите славят будителите.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
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Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците търсят и представят имена и
портрети на будители. Работа с тетрадката
по четене.
Допълнителни задачи
Посочват примери за израз на почит и
признание към достойни българи.
Задачи за контрол
Отговарят на зад. 3 от тетрадката по четене.

дителите, които носи текстът, и чувствата,
които събужда у читателите.
3. Чете се текстът на Паисий и се търси
връзката между мислите и неговите думи в
стихотворението.
4. Отговаря се на въпросите, поставени в
началото на стихотворението.
5. Търси се образът, с който е представено българското слово. Посочва се ролята на
сравнението.
6. Делото на будителите в стари времена и
продължението му днес.
7. Почитта на българите към будителите,
изобразена в стихотворението.

Тема: „Цветя за учителя“, Лиана Даскалова – урок за нови знания
2. Определя се кой от героите в стихотворението пробужда посочените чувства и защо.
3. Проследяват се постъпките на детето,
които предават отношението му към учителя.
4. Разкрива се какъв е учителят според
текста.
5. Тълкуват се образите, които предават
чувствата на детето и на учителя.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците дискутират по въпроса Каква
е моята представа за добрия учител?
Допълнителни задачи
Получават задача да представят любимия
си учител.
Задачи за контрол
Проследява се и устно се коментира от
учителя изпълнението на въпросите и задачите от тетрадката по четене.

План на урока
1. Откриват се героите в стихотворението
и се назовават техните чувства.
2. Изразява се емоционално-оценъчно отношение към изобразените взаимоотношения между учителя и детето.
3. Изяснява се кое поражда чувството между героите и как е разкрито в стихотворението.
4. Посочват се други познати текстове,
които разкриват образа на учителя.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− могат да отговорят на въпроси, свързани с учителя, училището и ученето;
− умеят да дадат израз на чувствата си.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за ползата от
учението и отношението към учителя.
Съдържателни акценти
1. Обясняват се думите от рубриката
Ключ.
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Тема: „Мечта“, Руска Даскалова – урок за нови знания
2. Посочват се техните чувства и кое е доминиращо (гордост, любов, възхищение, сме
лост, любопитство).
3. Изреждат се мотивите от текста и се коментират.
4. Заглавието се свързва с бурния живот
на брата капитан и мечтите на детето.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Рисуват или описват устно двамата герои,
както си ги представят.
Допълнителни задачи
Представят професията на свои братя,
сестри или родители.
Задачи за контрол
Учениците обясняват устно връзката между заглавието и съдържанието на
стихотворението.

План на урока
1. Чрез думите от рубриката Ключ се посочва темата на стихотворението.
2. Определят се героите в текста. Кой говори и за кого говори? Назовават се техните
качествата и чувствата на героите.
3. Съдържанието на текста се свързва със
заглавието.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− оценяват емоционално-смислово съдържанието;
− познават смисъла на думите обич и мечта.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се уменията за изясняване
на качествата и постъпките на героите въз
основа на факти от текста.
Съдържателни акценти
1. Определят се героите в текста.

Тема: „Братя и сестра“, българска народна песен – урок за нови знания
− откриват как е изразено то в песента;
− могат да коментират чувствата.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират познанията си за работа
върху народна песен.
Съдържателни акценти
1. Беседа за чувствата и отношенията
между братята и сестрата – израз на нежност, опора, обич, закрила.
2. Прочит (рецитация) на текста от учителя.
3. Прочит от учениците с поставена задача да открият чувствата в текста.
4. Тълкуват се двете картини и образите
в тях.
5. Разкрива се отношението между братята и сестрата.
6. Извежда се идеята в текста и се мотивира с пословици, свързани със смисъла ѝ.

План на урока
1. Чете се песента от учителя или от изпълнител в електронния вариант на читанката.
2. Представят се двете картини в песента.
3. Посочват се героите и се разкрива отношението между братята и сестрата.
4. Изразява се емоционално-оценъчно
отношение към любовта и всеотдайността
между героите.
5. Разчита се словосъчетанието „студени
речи“.
6. Допълва се представата за героите чрез
постъпките им.
7. Търси се подходяща мелодия за песента.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− осмислят настроението, което носи текстът;
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Упражнение в изразително четене. Опит
да се придадат топлота, нежност, грижа на
интонацията на гласа.
Допълнителни задачи
Опит да се музицира текстът с помощта
на учителя по музика.
Задачи за контрол
Проследява се изпълнението на зад. 4 от
тетрадката по четене, като се отчитат адекватността на отговора спрямо текста на народната песен и уместността на подбраните думи.

7. Уточнява се защо „Братя и сестра“ е народна песен? Защото има следните характеристики:
– може да се пее;
– авторът е неизвестен;
– предава се устно;
– има стихове.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности

Тема: „Карнавал в гората“, по Леда Милева
„Есен“, из Детска енциклопедия – урок за нови знания
− В какъв смисъл листата танцуват, иг
раят?
− Как върбите са си позлатили косите?
− Какъв ямурлук е „облякъл“ младият бук
и какъв шал е наметнала шипката?
4. Учениците трябва да си представят и да
опишат според текста:
– как изглеждат букът, шипката, върбите с
есенната си окраска;
– как свирят ветровете;
– как танцуват листата;
– какво представлява един карнавал.
5. Осмислят защо поетесата е представила
гората през есента като карнавал.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронният вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците имат за задача да донесат в клас
есенни листа и да нарисуват есенната гора.
Допълнителни задачи
Да прочетат от двата текста по едно изречение, което показва особеностите на есента,
и да коментират по какво се различават.
Задачи за контрол
Да определят какъв е текстът на стихот
ворението и текстът от енциклопедията.

План на урока
1. Провежда се беседа около въпроси,
свързани с природата през есента, с чувствата, които поражда, с очакванията, които носи.
2. Прочита се (рецитира се) текстът от
учителя.
3. Прочита се от учениците с поставена
задача да открият чувствата в текста.
4. Тълкува се смисълът на стиховете, показващи есенната природа.
5. Описва се природата според текста.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– познават годишните сезони;
– могат да опишат природна картина.
Актуализиране на знания и умения
Актуализиране на представите за есента.
Съдържателни акценти
1. Създава се емоционална нагласа за възприемане на текста. Изпълнява се музикално песен за есента (от учениците или чрез
електронния учебник).
2. Учениците тълкуват смисъла на стиховете: „Есента боядиса листата / на брезата“. Как
ветровете са „спали“ и как са „надули кавали“?
3. Обсъждат се следните въпроси:
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Тема: „Карнавал в гората“, по Леда Милева
„Есен“, из Детска енциклопедия – урок за упражнение
4. Открива се връзката между заглавието и текста. Уточнява се за какъв карнавал
се говори в стихотворението (новогодишен,
пролетен, есенен).
5. Обсъжда се как поетесата показва промяната, която настъпва с листата на върбата,
брезата, бука и шипката.
6. Коментира се защо поетесата не казва,
че листата са променили цвета си, а ги показва като живи същества, които са си облекли
пъстри дрехи.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Четене по роли или драматизация с костюми, украсени с есенни листа.
Допълнителни задачи
Откриват се други художествени и нехудожествени текстове на тема: „Есен“ и се
представят в часа за извънкласно четене.
Задачи за контрол
Проследява се как учениците аргументират вида на двата текста и как разграничават
художествен от нехудожествен текст.

План на урока
1. Прочита се текстът от учителя или от
учениците.
2. Прочита се стихотворението във верижка.
3. Откриват се в текста детайли на описанието на есента, които пораждат зрителни,
слухови и осезателни представи.
4. Определя се какъв вид са двата текста
(художествени/нехудожествени).
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават годишните сезони;
− могат да опишат природна картина;
− разграничават художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията за художествен текст.
Съдържателни акценти
1. Чете се подборно стихотворението, като
се открива описанието на есенната картина.
2. Откриват се в описанието думи за цветове, звуци, движения.
3. Свързват се детайли от описаната картина с глаголите като изразно средство.

Тема: „В полето“, Константин Константинов – урок за нови знания
дението на героите.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците знаят:
− каква е случката в текста;
− какво показват чувствата и преживяванията на героите;
− защо в художествения текст има измислица.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за художествен
текст.

План на урока
1. Коментира се картината на полето,
представена в текста.
2. Уточняват се героите в разказа.
3. Коментира се отношението между цветята.
4. Коментира се какво се случва:
− при появата на синчеца;
− когато небето потъмнява;
− когато макът не се скрива от бурята.
5. Обсъжда се какви са качествата на мака,
лайкучката и синчеца и се коментира пове-
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Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците създават собствена приказка с
герои цветя.
Допълнителни задачи
Учениците описват един от героите на
приказката, като се позовават на текста.
Задачи за контрол
Проверява се изпълнението на зад. 4 от
читанката, като се определят качествата на
героите.

Съдържателни акценти
1. Учениците четат приказката.
2. Представят картината в полето и отговарят на въпросите: къде и как се развива
случката; кои са героите.
3. Посочват се качествата на мака, лайкучката и синчеца и се определят отношенията
между цветята.
4. Обяснява се какви са взаимоотношенията между героите, като се посочват конкретни примери от текста чрез подборно четене и коментар.
5. Извежда се идеята на приказката.

Тема: „В полето“, Константин Константинов – урок за упражнение
Съдържателни акценти
1. Учебният час започва с подборно четене и със задача върху текста.
2. Определят се епизодите и се озаглавяват.
3. Тълкуват се взаимоотношенията между
героите и се изясняват чрез техните постъпки и думи.
4. Тълкува се идеята на текста и се изразява емоционално-оценъчно отношение.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Запознават се с информацията от рубриката Как да науча.
Допълнителни задачи
Дава се писмен отговор на зад. 9 от урока
за упражнение в читанката.
Задачи за контрол
Учениците изразяват своето мнение за
това какви човешки недостатъци са показани чрез мака като герой в приказката.

План на урока
1. Чете се подборно приказката със задача
да се открият героите в текста.
2. Откриват се описанието на героите и
мястото на случката.
3. Посочват се постъпките и думите на героите.
4. Отговаря се писмено на въпросите и задачите след текста.
5. Определят се взаимоотношенията между героите.
6. Тълкува се идеята на приказката.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците знаят:
− каква е случката в текста;
− какво показват чувствата и преживяванията на героите;
− защо в художествения текст има измислица.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за отговор на
въпрос върху текста и изразяване на емоционално-оценъчно отношение.
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Тема: „Песничка за приятеля“, Недялко Йорданов – урок за нови знания
3. Изяснява се как заглавието въвежда в
темата за приятеля.
4. Изразява се личната представа за приятелството и приятеля и се съпоставя с тази
на поета, изразена в стихотворението.
5. Прави се извод за смисъла на приятелството и се обосновава чрез текста.
6. Коментира се защо стихотворението
е озаглавено „Песничка за приятеля“. Кога
пеем песен?
7. Посочва се как повторението в началото и в края на стихотворението потвърждава основния извод.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците разказват за свой приятел и го
описват.
Допълнителни задачи
Стихотворението се запява с позната на
учениците мелодия.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 4
от тетрадката по четене, като се открива
връзка между различните по жанр текстове.

План на урока
1. Провежда се беседа за приятелството.
2. Коментира се връзката на заглавието с
темата на стихотворението.
3. Обсъжда се представата за приятеля и
приятелството, която се създава в текста на
Недялко Йорданов.
4. Обсъжда се защо в заглавието на стихот
ворението е употребена думата „песничка“.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– разбират смисъла на думите приятел и
приятелство;
– могат да заемат оценъчна позиция в
дискусия.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията на учениците за приятелство и приятел и за песен.
Съдържателни акценти
1. Провежда се беседа за приятелството, организирана около въпросите: Какво
е приятелство? Имате ли приятел? Защо
сте избрали него за приятел? Какъв човек
е достоен за приятел? Как трябва да се
отнасяме към приятеля? Кои слабости на
приятеля си бихте простили и кои не бих
те простили?
2. Прочита се текстът от учителя.

Тема: „Близначки“, Максим Асенов – урок за нови знания
към двете момичета.
5. Обсъжда се връзката между думите в
Ключ и смисъла на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– осмислят настроението, което носи текстът;
– познават смисъла на думите веселие и
радост.

План на урока
1. Задава се очакване за това, което ще се
представи в стихотворението.
2. Прочита се текстът.
3. Представят се двете близначки:
− във връзка с външния им вид;
− във връзка с техните качества;
− във връзка с това, което ги отличава от
останалите деца.
4. Коментира се отношението на всички
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5. Обсъжда се смисълът на последните
два стиха от стихотворението.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по
четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците описват взаимоотношенията
в своя клас.
Допълнителни задачи
Изпълняват се задачите от тетрадката по
четене.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 5 от
тетрадката по четене, като се оценяват яснотата на изказа и езиковата точност.

Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за стихотворение, за особеностите на художествения
текст.
Съдържателни акценти
1. Проследява се как заглавието въвежда в
смисъла на текста.
2. Представят се двете момичета. Според
текста се описва:
– как изглеждат (коси, очи, блузи);
– какво се случва, когато запяват;
– чрез какви средства е показан смехът им.
3. Коментира се какво настроение носят
около себе си близначките.
4. Обсъжда се кое определя отношението
на всички към тях?

Тема: „Детство мое“, Георги Струмски – урок за нови знания
ганизирано около обръщението към детството.
2. Разглежда се чувството, което предава
текстът.
3. Изяснява се кое поражда жизнерадостното чувство, което вълнува детето.
4. Откриват се изразните средства, с които
са предадени чувствата и атмосферата.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците описват спомени на родителите си тяхното детство. Представят ги пред
класа в часовете за извънкласно четене и съпоставят със своето детство.
Допълнителни задачи
Учениците разказват весел момент от
своето детство.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 3 от
тетрадката по четене, която показва разбирането на текста.

План на урока
1. Разсъждава се върху думата детство –
какво означава тя според текста и според
мнението на учениците.
2. Проследява се в творбата настроението,
с което говори героят за своето детство и за
чувствата, които го вълнуват.
3. Обсъжда се ролята на повторението в
постройката на стихотворението.
4. Коментира се въздействието на обръщението в смисъла на текста.
5. Коментира се споменът от детството и
се правят аналогии с личния опит на учениците.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– познават ролята на повторението;
– знаят смисъла на думата детство.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за понятието
повторение.
Съдържателни акценти
1. Изяснява се, че стихотворението е ор-
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Тема: „Който се труди, и имане намира“, турска приказка – урок за нови знания
2. Определя се случката.
3. Изяснява се къде се състои случката и
кои са участниците в нея.
4. Коментират се качествата на селянина и
се намират доказателства в текста.
5. Проследява се развитието на действието.
6. Открива се поуката в приказката, коментира се и се записва.
7. Изразява се поуката чрез различни
пословици.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците откриват пословици на тема
труд.
Залудо работи, залудо не стой.
Работата чака мотика, не чака владика.
Допълнителни задачи
Зад. 4 от тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Проследява се писмен преразказ на епизод от текста.

План на урока
1. Прочита се приказката от учителя.
2. Текстът се прочита от учениците с пос
тавена задача да се определят постъпките на
героите.
3. Определят се епизодите в текста и се
озаглавяват.
4. Представят се героите и се определят
качествата им.
5. Проследява се случката и се извежда
поуката.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да четат подборно със задача;
− могат да посочат героите на приказката
и да представят качествата им;
− могат да аргументират доводите си.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се уменията да доказват качествата на героите с техните думи и дела.
Съдържателни акценти
1. След прочит от учителя учениците четат текста подборно със задача.

Тема: „Трима дървари“, ромска приказка – урок за нови знания
нятия
Учениците:
− знаят какво съдържат пословиците;
− разбират какво е поука;
− оценяват доброто дело.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се познанията за пословици.
Съдържателни акценти
1. Прочит от учителя.
2. Прочит от учениците на верижка.
3. Набелязват се епизодите в приказката и
се озаглавяват.
4. Коментира се разликата в поведението
на големите братя и на малкия брат.
5. Оценява се справедливо ли е наложено-

План на урока
1. Прочита се приказката и се преразказва
във верижка.
2. Проследяват се постъпките на братята,
които разкриват различни качества.
3. Коментират се чувствата, които събужда молбата на стареца у братята, и начинът,
по който отвръщат на нея.
4. Обсъждат се качествата на героите, разкрити чрез постъпките им.
5. Коментира се въпросът дали е справедливо наложеното наказание.
6. Коментира се пословицата в края на
приказката и поуката, която носи.
Опорни знания и умения, основни по
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Учениците драматизират приказката.
Допълнителни задачи
Учениците правят устен преразказ на
един от епизодите.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 2 от
тетрадката по четене, като се проследява аргументираността на собствения отговор.

то наказание и отговорът се аргументира.
6. Открива се поуката в приказката и се
изяснява как е изказана.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка и въпросите от тетрадката по четене
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Тема: „Обич“, Дора Габе – урок за нови знания

2. Учениците отговарят на въпросите:
Какво е родината за всеки човек?
Какви чувства за родината пази човек в
сърцето си?
Защо в стихотворението родината е на
зована майчице?
3. Посочват се с цитати и се изразяват
чувствата към:
− красотата на нашата земя;
− силата на обичта към родината.
4. Представя се понятието епитет чрез
рубриката Какво да знам.
5. Практически се усвоява понятието,
като се откриват епитетите в текста.
6. Четат се изразително редовете от
стихотворението, които се повтарят. Обяснява се ролята на повторението.
7. Чрез повторението се извеждат ключовите идеи от стихотворението.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците посещават природен или исторически обект от родината.
Допълнителни задачи
Зад. 4 от читанката.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 3
от читанката, като се тълкува смисълът на
употребените епитети.

План на урока
1. Създава се подходяща емоционална
атмосфера за възприемане на стихотворението.
2. Прочита се или се рецитацира текстът
от учителя.
3. Прочита се от учениците.
4. Аналитично и емоционално се изясняват художествените образи и детайлите в
текста.
5. Уточнява се към кого се обръща героят
от стихотворението.
6. Обсъжда се как поетесата вижда красотата на родната земя.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− имат изградено отношение към родината;
− разбират смисъла на словосъчетанието
родна земя.
Актуализиране на знания и умения
Актуализира се представата за майка и
родина.
Съдържателни акценти
1. Учебният час започва с емоционална
подготовка за възприемане на стихотворението:
− изпълнение на песни за родината – от
учениците или чрез електронния вариант
на читанката („Де е България?“ – Ив. Вазов,
„Татковина“ – П. Р. Славейков и други).
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Тема: „Обич“, Дора Габе – урок за упражнение
разказите на Дора Габе учат младите чи
татели на чистосърдечност, саможертва,
смелост и всеотдайност“.
2. Цитатът води до въпроса: На какво ни
учи стихотворението „Обич“?
3. Прави се цялостен прочит на текста със
задача да се открие как са изобразени красотата на българската земя и обичта към родната земя.
4. Посочват се стиховете, които предават
колко голяма е обичта към родината.
5. Стихотворението открива възможност
за упражнение в изразително четене.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Електронен вариант на читанката
Допълнителни дейности
Учениците посещават природен или исторически обект от родината.
Допълнителни задачи
Учениците рисуват или описват с думи
кът или предмет от българската земя.
Задачи за контрол
Контролът се осъществява чрез зад. 5 и
зад. 6 от урока за упражнения в читанката,
като се образуват словосъчетания с епитети.

План на урока
1. Обсъждат се думите на Ангел Каралийчев за стихотворенията на Дора Габе.
2. Прави се цялостен прочит на текста със
задачи.
3. Обсъжда се на какво учи стихотворението „Обич“.
4. Коментира се как е предадена:
− красотата на българската земя;
− обичта към родната земя.
5. Коментира се ролята на композиционната рамка.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разбират значението на думите майка и
родина;
− разкриват епитета и повторението като изразни средства в текста и осмислят ролята им.
Актуализиране на знания и умения
Актуализира се представата за красотата
на българската земя чрез фотоси и думи от
стихотворението.
Съдържателни акценти
1. Урокът започва с прочит на думите на
Ангел Каралийчев: „Стихотворенията и

Тема: „Сапунени мехури“, Светослав Минков – урок за нови знания
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– умеят да откриват мястото на случката
и героите;
– разпознават думи на героите и правят
изводи за техни качества;
– обясняват значението на сравнението
като изразно средство.
Сравнение, описание, качества на герои
Актуализация на знания и умения
Учениците четат заглавието на текста и
предполагат какъв е неговият сюжет. Свърз-

План на урока
1. Чете се текстът от учениците.
2. Тълкува се художественият текст чрез
работа със задачите към творбата.
3. Последователно се работи върху: описанието на мястото на случката и на героите, свързване на представата за всеки герой
с описанието на неговия цвят, разпознаване
на думите на героите с оглед на формулиране на изводи за техни качества.
4. Въвежда се новото понятие – сравнение.
5. Работи се за затвърждаване на новото
понятие.
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Четат се подборно части от текста, в които се говори за момиченцето (зад. 5 от тет
радката по четене).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците откриват в читанката произведение от същия автор и го четат.
Задачи за контрол
Изпълнява се зад. 3 от тетрадката: самостоятелно се чете описанието на сапунените мехури, когато се появяват, и се преразказва писмено.

ват илюстрацията към текста със своите
предположения.
Съдържателни акценти
Чете се текстът. Изпълняват се зад. 1 и зад. 2
от читанката.
Определя се сравнението (зад. 3 от читанката).
С цел затвърждаване на знанията за новото понятие се изпълнява зад. 1 от учебната
тетрадка.
Откриват се в текста и се четат думите на
героите. Изпълнява се зад. 2 от тетрадката по
четене. Четат се думите от Ключ към текста
и се изпълнява зад. 4 от тетрадката по четене.

Тема: „Първи сняг“, Ран Босилек – урок за нови знания
Определят се епизодите и се подреждат
техните заглавия според последователността
им (зад. 2). Свързва се илюстрацията с епизод от текста (зад. 3).
Определят се героите. Откриват се в тек
ста техни думи и постъпки. Обясняват се
взаимоотношенията между героите, като се
изпълнява зад. 5 от читанката.
Споделят се лично преживени истории,
случили се по време на игра през зимата.
Преразказва се устно как патиланците
спасяват баба Цоцолана (зад. 3 от тетрадката) и се обяснява защо патиланците не я
изоставят (зад. 4 от тетрадката).
Устно се отговаря на въпроса от зад. 5 в
тетрадката.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
елекронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците рисуват как изглежда „снимка“ върху снега (зад. 6 от тетрадката).
Задачи за контрол
Четене по роли.
Устно се отговоря на въпроса за взаимоотношенията между героите.

План на урока
1. Изразителено се чете по роли.
2. Определя се за какво се говори в текста,
кога се извършва действието, кои са героите,
какви са отношенията между героите.
3. Обвързва се случката от текста с подобно преживяване от собствения опит на учениците.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– умеят да сравняват различни текстове и
да откриват връзки между тях;
– умеят да обвързват постъпките на героите с техни качества;
– познават понятието епизод.
Епизод, взаимоотношения между героите
Актуализация на знания и умения
Учениците четат и отгатват гатанката.
Свързват отговора със заглавието на текста.
Припомнят си други четени творби от същия автор. Споделят кой как е посрещнал
първия сняг.
Съдържателни акценти
Осмисля се връзката между гатанката и
заглавието на текста.
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Теми: „Рождествена нощ“, Йордан Стубел
„Коледна нощ“, Мая Дългъчева − урок за нови знания
дърво, ангели дечица, песен.
Чете се самостоятелно стихотворението
„Коледна нощ“. Чете се подборно описанието на коледната нощ.
Четат се изреченията от зад. 1 в учебника.
Определя се кои изречения за кое стихотворение се отнасят и каква е коледната нощ.
Сравняват се заглавията на двете стихот
ворения – откриват се прилики и разлики в
описанието на коледната нощ. Обяснява се
защо в едното заглавие е използвана думата
рождествена, а в другото – коледна.
Определят се децата герои в двете стихот
ворения и се чете подборно как са описани. Правят се изводи за настроението и за
техните очаквания с помощта на думите от
Ключ към текста.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от елекронния вариант,
любими играчки за украса на коледно дърво
Допълнителни дейности
Учениците избират стихотворение за изразително четене.
Задачи за контрол
Учителят дава качествена оценка на отговорите на зад. 2 от читанката

План на урока
1. Определят се описанията на картини в
двете стихотворения.
2. Сравняват се описани картини, герои и
настроения в двете стихотворения.
3. Изразява се емоционално-оценъчно отношение.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват елементи на описаните картини в стихотворение;
– назовават чувства и преживявания на
герои;
– обясняват ролята на епитетите.
Епитет, описание, чувства и настроения
Актуализация на знания и умения
Учениците слушат коледна песен. Разглеждат илюстрацията: описват коледното
дърво, обясняват защо децата са усмихнати.
Споделят спомени за посрещането на празника.
Съдържателни акценти
Чете се самостоятелно стихотворението
„Рождествена нощ“. Откриват се и се четат
подборно стихове по ключови думи: елхово

Теми: „Рождествена нощ“, Йордан Стубел
„Коледна нощ“, Мая Дългъчева – урок за упражнение
текст чрез беседа.
6. Изразява се емоционално-оценъчно отношение.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– познават понятието епитет;
– откриват описания в художествен текст;
– сравняват два художествени текста;
– назовават чувства и преживявания.
Актуализация на знания и умения

План на урока
1. Припомня се съдържанието на текстовете чрез тих прочит от учениците.
2. Припомня се темата на двата текста.
3. Прави се описание на коледната нощ по
словесна и по сетивна опора.
4. Подборно се четат двата текста по групи
– първата група открива думи и изрази, показващи описанието на нощта, а втората група проследява описанието на елховото дърво.
5. Чете се и се тълкува художественият
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нощ“ (зад. 4).
Определя се героят в стихотворение „Коледна нощ“ и се обяснява по какво се различава от децата, описани в другото стихотворението. Подборно се чете за какво мечтае
героят (зад. 5).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците рисуват картина по стихотворението „Рождествена нощ“ с помощта на
словесна опора.
Задачи за контрол
Отговаря се писмено на въпрос върху
двата текста (зад. 6).

Учениците споделят кое стихотворение
са избрали за изразително четене. Обясняват
избора си.
Съдържателни акценти
Чете се изразително избраното стихотворение. Отговаря се на въпроси, зададени от
съучениците.
Определят се героите в стихотворението
„Рождествена нощ“ и как се чувстват те (зад. 1
и зад. 2 от читанката).
Откриват се последователно в двете стихот
ворения епитети, с които е назована песента
(зад. 3). Обяснява се какво разкриват те.
Свързват се думи, с които се описва коледната нощ в стихотворението „Коледна

Теми: „Иде Новата година“, Ангелина Жекова
„Нова година“, Александър Геров – урок за нови знания
Съдържателни акценти
Четат се двете заглавия и се изказват
предположения какво се описва във всяко
стихотворение.
Чете се текстът на стихотворението „Иде
Новата година“.
Четат се подборно стихове, които доказват, че в него се описва пристигането на Новата година. Изпълнява се зад. 1 от тетрадката. Разглежда се илюстрацията и подборно се
четат стихове, по които е направена. Обяснява се как е представена Новата година (зад. 2
от читанката).
Отговаря се устно на въпроса Защо януа
ри е весел? (зад. 2. от тетрадката).
Четат се изразително последните стихове
от стихотворението „Иде Новата година“.
Чете се стихотворението „Нова година“.
Дописват се думи от стихотворението
(зад. 4 от тетрадката).
Записват се думи, които назовават нас
троението на героите в навечерието на празника (зад. 5 от тетрадката ).
Отговаря се на въпроса Защо в навечери

План на урока
1. Четат се и се тълкуват художествените
текстове.
2. Обясняват се описани картини и чувства, които пораждат.
3. Сравняват се стихотворенията по словесна опора.
4. Изразява се емоционално-оценъчно отношение.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават понятията епитет и сравнение;
− умеят да сравняват художествени текстове;
− откриват тема на текста;
− осмислят и изразяват внушенията на
текст;
− доказват свои изводи чрез текста.
Актуализация на знания и умения
Учениците четат поздравителна картичка
и допълват пропуснати думи и изрази. Разказват как и с какви надежди хората по целия свят посрещат Нова година.
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ето на празника хората се показват като
„мили и добри“? (зад. 6 от тетрадката).
Сравняват се двете стихотворения, като
се попълва таблица.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности

Учениците изработват и пишат поздравителна картичка.
Задачи за контрол
Отговаря се писмено на въпроса По какво
се различават двете стихотворения? (зад. 8
от тетрадката по четене). Оценява се изчерпателността на отговора – герои, време, място, случка.

Тема: „Зимна вечер“, Петко Ю. Тодоров – урок за нови знания
Чете се самостоятелно текстът.
Работи се по групи: записват се от текста
думи, които показват, че се описва зимна
картина и че картината е вечерна. Отговаря
се на въпроса в зад. 1 от читанката.
Разглежда се илюстрацията. Четат се подборно изрази, които показват какво „се вижда“ и какво „се чува“ в зимната вечер – изпълнява се зад. 2 от тетрадката.
Чете се обяснението за художествено опи
сание. Преразказва се частта, която показва
защо „Зимна вечер“ е художествено описание.
Изпълняват се зад. 1, 3 и 4, от тетрадката.
Определя се настроението (зад. 3 от читанката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант, детски рисунки на
тема „Зима“
Допълнителни дейности
Учениците създават художествено описание на зимна картина.
Задачи за контрол
Устно се описва зимната картина по тек
ста и илюстрацията (зад. 4 от читанката).

План на урока
1. Чете се текстът.
2. Откриват се думи и изрази, описващи
зимната вечер.
3. Въвежда се новото понятие – художест
вено описание.
4. Прилагат се и се затвърдяват знания и
умения чрез изпълнение на различни задачи.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– четат художествено описание с разбиране и с подходяща интонация;
– откриват в текста думи и изрази за описание на зрителни и слухови представи;
− назовават настроението, което поражда
описаната картина;
– разбират кое описание е художествено.
Художествено описание, описание на картина
Актуализация на знания и умения
Учениците слушат или изпяват зимна песен. Споделят кое харесват или не харесват
в зимата.
Съдържателни акценти

Тема: „ Две сестри“, Георги Райчев – урок за нови знания
героите.
5. Определя се видът на текста.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:

План на урока
1. Чете се приказката.
2. Определят се героите и как са описани.
3. Сравняват се описания на героите.
4. Обясняват се чувства и настроения на
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година. Сравнява се с илюстрацията. Чете се
разговорът между бабичката и бухала и се
обяснява кого очаква героинята.
Открива се описанието на Новата година.
Открива се образът в илюстрацията. Сравнява се с описанието на Старата година – попълват се в две колони думи и изрази от тек
ста, които показват какво е различното във
външния вид на двете героини. Обяснява се
защо те са описани по този начин.
Чете се подборно как Старата година обяснява защо е остаряла и погрозняла (зад. 2).
Определя се кой е празникът, който наб
лижава. Чете се подборно в началото и в
края на текста как той е споменат.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците съчиняват своя приказка на
тема „Две сестри“.
Задачи за контрол
Определя се какъв вид е текстът „Две сестри“ (зад. 3).

– разпознават описание на природна картина и на външен вид на герои;
− назовават чувства и настроение на героите;
– доказват свои твърдения и изводи;
– разпознават повествователен текст.
Място и време на случката, описание в
повествователен текст
Актуализация на знания и умения
Учениците четат изразително стихотворението „Иде Новата година“, Ангелина Жекова. Устно описват Новата година. Изказват
предположение възможно ли е да се срещнат
Старата и Новата година и какво може да се
случи при тази среща.
Съдържателни акценти
Чете се приказката „Две сестри“. Определя се кои са двете сестри, които се срещат.
Чете се подборно описанието на нощта
преди идването на Новата година. Описва се
устно картината и се определя с какви цветове може да се нарисува.
Подборно се чете описанието на старата

Тема: „Две сестри“, Георги Райчев – урок за упражнение
Учениците разказват с какъв български обичай децата посрещат Новата година (зад. 8).
Допълват пропуснати букви и четат вертикално образуваната дума – –ъба, –тбор,
–дата, –два, –ова, –гне.
Съдържателни акценти
Работи се по групи. Четат се описанията
на двете героини. Всяка група словесно
описва образа.
Определя се кога се случва разказаната
история (зад. 3).
Обяснява се значението на сравнението и
неговата роля (зад. 2).
Тълкува се как се чувстват хората в навечерието на празника (зад. 1).
Описва се как изглежда Новата година и
как пристига (зад. 4).

План на урока
1. Припомня се съдържанието на приказката.
2. Определят се време и място на случката.
3. Словесно се описват образите на героините.
4. Разкриват се причини за промени в
съдбата на героите.
5. Обобщават се изводи и твърдения.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– назовават преживяванията на герои и
ги свързват с техни постъпки;
– определят качества на героите;
– изказват поука.
Актуализация на знания и умения
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Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците четат на съучениците си съчинената приказка на тема „Две сестри“.
Задачи за контрол
Оценява се изпълнението на зад. 5.

Попълва се в тетрадките таблицата от зад.5,
за да се определи кое е променило старата
година и какви нейни качества се разкриват
чрез постъпките ѝ.
Избира се изречение, което изказва поуката на приказката, и се обяснява изборът.
Отговаря се на въпроса от зад. 7.

Тема: „Бяла приказка“, по Валери Петров – урок за нови знания
Подборно се чете какво прави еленчето.
Самостоятелно се чете „разговорът“ между
Ванчо и раницата. Обяснява се кое е необикновено в разказаното.
Записват се от текста глаголи, които показват какво прави раницата. Изпълнява се
зад. 2 от тетрадката.
Определят се епизодите в текста. Изпълнява се зад. 3 от тетрадката, за да се затвърдят знанията за тяхната последователност.
Подборно се чете описанието на котето.
Обяснява се какви изречения са употребени
и защо. Чете се песента на котето и се отговаря на въпроса от зад. 3 в читанката.
Обобщава се най-важното за идеята на
текста – отговаря се на въпроса в зад. 5 от
тетрадката.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците разказват интересна случка,
преживяна заедно с приятел (зад. 5 в читанката).
Задачи за контрол
Изпълнява се зад. 6 в тетрадката – свързва се идеята на текста с лични преживявания
и наблюдения.

План на урока
1. Определят се героите и описанията на
техния външен вид.
2. Обяснява се „диалогът“ между раницата и Ванчо.
3. Обясняват се взаимоотношенията между героите.
4. Тълкува се песента на котето.
5. Обобщават се изводи за приятелството.
6. Изразява се емоционално-оценъчно отношение.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят героите;
– откриват описание на външния вид на
герой;
– правят изводи за взаимоотношенията
между героите;
– свързват посланията на текста със свой
житейски опит.
Актуализация на знания и умения
Учениците определят според заглавието кога се случва разказаното в приказката.
Споделят какви други приказки са чели от
Валери Петров.
Съдържателни акценти
Разглежда се илюстрацията и се определя
кои са героите в текста. Чете се текстът самостоятелно. Открива се кой герой липсва в
илюстрацията.
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Теми: „Болен здрав носи“, българска народна приказка
„Вълкът и лисицата“, италианска народна приказка – урок за нови знания
те и разглеждат двете илюстрации. Определят героите.
Съдържателни акценти
Чете се началото на българската приказка. Разглежда се последователно серията от
картини по българската приказка и се четат
репликите на героите. Устно едно след друго
няколко деца разказват приказката по серията от картини.
Чете се самостоятелно италианската приказка. Сравняват се текстовете, като се четат
подборно откъси по следните въпроси: Кои
са героите? Къде се случва разказаното? Как
во се случва с всеки от героите?
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците разказват в кои други четени
приказки героите проявяват същите качества.
Задачи за контрол
Изпълнява се зад. 1 от читанката (след
текста на италианската приказка).

План на урока
1. Запознават се с приказки на различни
народи, близки по съдържание и поуки.
2. Преразказва се продължение на приказка по серия от картини.
3. Сравняват се приказки на различни народи с опора конкретни въпроси.
4. Обобщават се представи и изводи за
приятелството и се свързват с лични преживявания и наблюдения.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− определят герои в приказка;
– назовават качества на героите;
− сравняват конкретното съдържание на
приказки;
– устно преразказват приказка по серия
от картини.
Приказка, герой, повествователен текст
Актуализация на знания и умения
Учениците четат заглавията на приказки-

Теми: „Болен здрав носи“, българска народна приказка
„Вълкът и лисицата“, италианска народна приказка – урок за упражнение
ето на два текста;
– откриват разлики в постъпките на героите, в мястото и времето на случката;
– могат да сравнят сюжета на две приказки;
– разбират по какво си приличат поуките.
Актуализация на знания и умения
Учениците сравняват конкретни постъпки на героите. Изпълняват зад. 4, като записват в таблица какви хитрини прави Кума
Лиса в едната и в другата приказка.
Съдържателни акценти
Изпълняват се последователно следните
задачи:
– определят се прилики и разлики в двете
приказки, като се попълва таблица (зад. 1);

План на урока
1. Сравняват се конкретни постъпки на
герои от двете приказки.
2. Определят се прилики и разлики в двете приказки (заглавия, герои, случка, време и
място на действие).
3. Назовават се качества на героите и се
откриват прилики и разлики.
4. Сравняват се поуките на приказките.
5. Изказва се лично мнение по дискусионен въпрос и се доказва.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват прилики и разлики в заглави-
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Учениците търсят други приказки с герои
Кумчо Вълчо и Кума Лиса.
Задачи за контрол
Обсъждат се постъпките на героите според дискусиония въпрос в зад. 6. Изразява
се лично мнение и се доказва чрез текста на
приказките.

– работи се по групи по зад. 2: определят
се качества на герои от двете приказки и се
описват героите;
– записват се поуките на приказките и се
сравняват (зад. 5).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности

Тема: „Двамата съседи“, еврейска приказка – урок за нови знания
Съдържателни акценти
Чете се (слуша се) приказката. Определят
се и се четат подборно епизодите. Обсъжда се
заглавие за всеки епизод. Определя се за какво
се говори в приказката (зад. 1 от читанката).
Разглежда се илюстрацията. Определя
се по кой от епизодите е направена и той се
чете подборно.
Определя се как постъпва Нисим. Обяснява се защо той постъпва по този начин
(зад. 1 и зад. 2 от тетрадката).
Чете се как Аврам реагира на кражбата.
Определя се каква е постъпката на Аврам
(зад. 4 от тетрадката).
Четат се думите на Аврам. Определя се в
какво се изразява неговата доброта и каква е
поуката от случилото се.
Обяснява се как Нисим се отблагодарява
за добротата на Аврам (зад. 4 от читанката).
Определя се какви качества проявяват героите (зад. 3 от тетрадката).
Обяснява се как поуката от пословицата
се свързва с поуката от баснята (зад. 5 от тет
радката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Задачи за контрол .
Отговоря се на въпроса Прав ли е Аврам
да прости на Нисим?

План на урока
1. Определят се епизодите в приказката и
се озаглавяват.
2. Откриват се в текста постъпки и думи
на героите и се тълкуват.
3. Определят се взаимоотношенията между героите.
4. Правят се изводи за качества на героите
и се доказват чрез текста.
5. Преразказва се устно епизод от приказката, свързан с качества на героя.
6. Свързва се поуката от приказката със
смисъла на подходяща пословица.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят епизодите в повествователен
текст;
– откриват в текста описание на постъпки
и думи на героите;
– правят изводи за постъпките на героите;
– разбират техните взаимоотношения;
– доказват свои изводи и твърдения чрез
текста;
– преразказват устно епизод от текст;
Епизод, постъпки на герои, взаимоотношения между герои
Актуализация на знания и умения
Учениците обясняват какво е характерно
за приказката. Определят героите по заглавието.
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Тема: „Лисица и дървар“, Езоп – урок за нови знания
случки, в които някой проявява лицемерие.
Съдържателни акценти
Чете се баснята самостоятелно. Обяснява се
защо лисицата търси помощ от дърваря (зад. 1).
Разглежда се илюстрацията. Четат се подборно изречения от текста, по които е направена.
Прави се избор на думи, за да се опише
какъв е дърварят. Доказват се чрез текста
твърденията.
Устно се разказва по илюстрацията и тек
ста епизодът, които показва качества на дърваря.
Записват се в тетрадката думи, които определят каква е лисицата (зад. 3). Четат се
подборно доказателства от текста.
Четат се думите на лисицата и се обяснява
какво изразяват те.
Изказва се поуката.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците си припомнят изучени приказки с герой лисицата.
Задачи за контрол
Записва се поуката.

План на урока
1. Определят се героите и се откриват в
текста на баснята техни постъпки.
2. Описват се героите чрез техни постъпки и думи.
3. Правят се изводи за качества на героите
и се доказват чрез текста.
4. Свързват се представи и изводи с лични
преживявания и наблюдения.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват героите;
– определят в текста техни постъпки и думи;
– назовават качества на героите;
– доказват мнението си чрез текста;
– могат устно да преразкажат басня.
Басня, герои, поука
Актуализация на знания и умения
Учениците свързват думите от Ключ към
текста с обяснението на значението им: ли
цемерен – който проявява доброта и любезност, зад която се крие злонамереност, двуличен; коварен – който прави зло под прикритие. Разказват преживени или наблюдавани

Тема: „Лисица и дървар“, Езоп – урок за упражнение
– определят последователност на разказаните действия на героите според текста;
– тълкуват постъпките на героите чрез
опорни ключови думи;
– обясняват взаимоотношенията между
героите;
– обясняват поуката на текста.
Актуализация на знания и умения
Учениците четат самостоятелно баснята.
Припомнят си кои текстове са басни. Изпълняват зад. 2.
Съдържателни акценти
Подреждат се изречения от баснята според
последователността на действието (зад. 6).

План на урока
1. Определят се епизодите в баснята и се
обяснява тяхната последователност.
2. Определя се епизод от баснята по илюстрация и устно се преразказва.
3. Тълкуват се постъпките на героите и
техните взаимоотношения.
4. Свързва се поуката на баснята с поуката
на подходяща пословица.
5. Сравнява се образът на лисицата в баснята с този от приказката „Болен здрав носи“.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
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Определят се подходящи за поуката на
баснята пословици. Обяснява се изборът и се
тълкува смисълът на пословиците (зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците сравняват образа на лисицата
в баснята и в приказката „Болен здрав носи“.
Задачи за контрол
Писмено се обяснява поуката на избрана
подходяща за баснята пословица (зад. 6).

Устно се преразказва епизодът, направен
по илюстрацията.
Съставя се изречение и се свързва неговият смисъл с качества на героите (зад. 3).
Записват се думи, които назовават чувства на лисицата, като се използва за опора
илюстрация. Обяснява се кое в нея показва
преживяванията на лисицата (зад. 4).
Подбират се думи, които назовават взаимоотношенията между героите, и се записват изречения с дума по избор (зад. 5).
Тема: Вече знам и мога				

Текущ контрол № 1
Зад. 4. Не се сърди. Смята, че Вятърко е
смешен, и не го укорява.
Разбира постъпката на Вятърко и се съг
ласява да му даде дори шапката на сестра си.
Зад. 5. А
Зад. 6. Б
Зад. 7. Но щом за птичките е цяла къща,
аз ще ти дам и шапката на кака!
Зад. 8. заповед: Не си подхвърляй новата
ми шапка!
Върни ми я! Върни ми я веднага!
съгласие: Ах, ето –
там старата ми шапка си поставил
и в нея свили са гнездо врабчета.
Но щом за птичките е цяла къща,
аз ще ти дам и шапката на кака!
зад. 9. грабна, облече, махаш (сочиш, пос
тавил, да заплетеш)
зад. 10. нехудожествен

Цел:
Да се установи в каква степен третокласниците четат с разбиране стихотворение:
• умения да откриват смислови части в съдържанието на стихотворението;
• умения да разпознават детайли от съдържанието, свързани с описани картини и
действия на герой;
• умения да тълкуват думи и постъпки на
герой;
• умения да правят изводи за качества и
чувства на герой;
• умения да доказват твърдения и изводи;
• умения да разпознават и определят вида
на текста.
Верни отговори:
Зад. 1. шарената ризка, новата шапка
Зад. 2. Б
Зад. 3. А

Тема: „Страшилище за снежните човеци“, Йордан Радичков – урок за нови знания
4. Определят се качества на героите.
5. Обясняват се взаимоотношенията между снежния човек и Джифф.
6. Определя се как останалите врабци се
отнасят към Джифф.
Основни знания и умения, основни по
нятия

План на урока
1. Определя се кой разказва историята и
какво мисли за себе си.
2. Открива се описанието на снежния човек и се обясняват неговите преживявания.
3. Тълкуват се постъпки на Джифф и начинът, по който той разказва за случилото се.
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Чете се частта, в която се разказва какво
правят врабците, когато падне снегът. Обяснява се по какво се отличава Джифф от останалите врабци.
Открива се с какво героят сравнява себе
си. Обяснява са защо прави това сравнение.
Чете се описанието на снежния човек. Записват се глаголите, които показват неговите
действия, когато се появява Джифф.
Чете се обяснението в рубриката Как да
чета и разбирам текста. Обяснява се как се
чувства снежният човек при нападението.
Преразказва се откъс от текста, който
описва как воюва Джифф.
Чете се краят на разказа и се тълкува как
останалите врабци се отнасят към Джифф.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците четат книгата „Ние, врабчетата“, Йордан Радичков.
Задачи за контрол
Работи се по групи. Изпълнява се зад. 2.

Учениците:
– откриват в текст описание на мястото
на случката и на външния вид на герой;
– обясняват ролята на глаголите за представянето на постъпките на герой;
– обясняват значението на сравнението в
описанието на герой;
– определят качества на герой;
– тълкуват взаимоотношения между герои.
Сравнение, герой, постъпки на герой
Актуализация на знания и умения
Учениците разглеждат илюстрацията и я
сравняват със заглавието на текста. Изказват
предположения по въпросите: Кои са герои
те? Кой от тях е страшилище?
Съдържателни акценти
Чете се (слуша се) текстът. Определя се
кой разказва историята.
Чете се обяснението на непознатите думи и
се откриват изречения, в които са употребени.
Чете се подборно началото на текста и се
отговарят на въпроса Какво мисли героят за
себе си? и как е неговото име.

Тема: „Страшилище за снежните човеци“, Йордан Радичков – урок за упражнение
– изразяват лично мнение по дискусионен въпрос и го доказват.
Актуализация на знания и умения
Учениците определят кой е главният
герой. Сравняват го с Драги ми господине. Обясняват кое доказва отговора
(зад. 1).
Съдържателни акценти
Определят се епизодите в текста (зад. 2).
Чете се епизод по избор – най-интересният,
най-вълнуващият, най-смешният. Разглеждат се илюстрациите и се открива коя от тях
по кой епизод е направена. Четат се епизодите подборно. Обяснява се с кой от епизодите
се свързва заглавието.
Описва се как се държи снежният човек,
когато вижда Джифф. Определя се как се

План на урока
1. Определят се епизодите в текста.
2. Озаглавяват се епизодите.
3. Описва се снежният човек и се обясняват неговите чувства.
4. Сравняват се постъпките на главния герой с тези на останалите врабчета.
7. Изказва се лично мнение по дискусионен въпрос.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят епизодите и ги свързват с
илюстрации и със заглавието;
– сравняват постъпки на герои;
– назовават качества на герои и подкрепят изводите си с доказателства;
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Допълнителни дейности
Учениците четат книгата „Ние, врабчетата“, Йордан Радичков.
Задачи за контрол
Изказва се лично мнение за героите и се
защитава (зад. 8).

чувства (зад. 5). Чете се доказателство от тек
ста за страха на снежния човек.
Сравняват се постъпките на Дифф с тези
на врабчетата и се обяснява по какво се различават и защо (зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант

Тема: „Зимен сън“, Асен Разцветников – урок за нови знания
Чете се (слуша се) стихотворението. Определя се за какво се говори в него.
Чете се обяснението на непознати думи и
се откриват изреченията от текста, в които са
употребени. Изпълнява се зад. 3 от тетрадката.
Чете се стихотворението и се определят части, които се отнасят за двете илюстрации (зад. 1
от читанката). Обяснява се направеният избор.
Попълва се таблицата от зад. 2 в читанката. Използва се словесна опора от зад. 2 в тетрадката. Работи се по групи. Определят се
употребени епитети в описанието на картините и се обяснява тяхното значение. Словесно се
рисува картина по текста и илюстрацията.
Преписват се повторенията от текста (зад. 3
от читанката). Свързват се с подходящи
думи от задачата и се съставят изречения с
думи по избор.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците рисуват знак, който „означава“ лятото или зимата.
Задачи за контрол
Изпълнява се писмено зад. 4 от тетрадката.

План на урока
1. Откриват се части от стихотворението
по илюстрации.
2. Откриват се думи и изрази от текста,
свързани с детайли от илюстрациите.
3. Откриват се епитети и повторения и се
обяснява тяхното значение в описанието на
картините.
4. Определят се чувства и настроения,
които поражда стихотворението.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят в текста описанието на картини с помощта на сетивна опора;
– откриват детайли от описанието и думи
и изрази, които ги назовават;
– откриват епитети и повторения и обясняват тяхното значение като изразно средство;
– определят чувства и настроения.
Епитет, повторения
Актуализация на знания и умения
Учениците работят по групи: разглеждат
двете илюстрации; всяка група описва една
от илюстрациите и я озаглавява.
Съдържателни акценти

Тема: „Бялото гълъбче“, Марко Ганчев – урок за нови знания
отношението към бялото гълъбче.
3. Описват се преживяванията на самотното бяло гълъбче.
4. Описват се промени в постъпките на
сивите гълъби.

План на урока
1. Определя се по какво външно се различават героите.
2. Обясняват се постъпки на героите в
първата част на стихотворението и какво е
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със задача да се определи как гълъбите пос
рещат гълъбчето. Четат се подборно изреченията с удивителен знак в края и се обяснява
какво изразяват те.
Чете се описанието на втората картина.
Определя се как се чувства бялото гълъбче в
комина. Прави се опит да се обясни изразът
„бял ден не видяло“.
Чете се описанието на третата картина.
Отговаря се на въпроса Как се променя по
ведението на сивите гълъби? Обяснява се
защо. Четат се изразително изреченията, с
които гълъбите „мило гукат“.
Чете се рубриката Как да чета и разбирам
текста. Писмено се отговаря на въпроса
Как се променя отношението на сивите гъ
лъби към бялото гълъбче?
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Провежда се дискусия за отношението
към различните.

5. Изяснява се причината за отхвърлянето
на бялото гълъбче и за промяната на отношението към него, когато става сиво.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят герои в стихотворение;
– обясняват техни взаимоотношения;
– откриват разлика в поведението на героите;
– тълкуват причината за различни взаимоотношения между герои.
Актуализация на знания и умения
Учениците разглеждат илюстрацията и
четат заглавието. Определят по какво едното гълъбче се отличава от всички останали
(зад. 1).
Съдържателни акценти
Чете се (слуша се) стихотворението. Определя се защо гълъбите се държат грубо с
бялото гълъбче.
Чете се описанието на първата картина

Тема: „Бялото гълъбче“, Марко Ганчев – урок за упражнение
– изразяват лично мнение по въпроси.
Актуализация на знания и умения
Учениците четат текста и задават въпроси
по него, на които отговарят техни съученици.
Съдържателни акценти
Съотнасят се стихове към изречения според тълкуването на промените в образите
(зад. 1).
Подреждат се илюстрации според последователността в стихотворението (зад. 2).
Определя се кое изречение описва бялото
гълъбче (зад. 4).
Чете се от текста какво то прави, за да се
спаси.
Съставят се изречения за качества на героите с помощта на словесна опора (зад. 5).
Обяснява се как се чувства сивото гълъбче, когато се завръща при своите (зад. 6).

План на урока
1. Припомнят се детайли от съдържанието на стихотворението.
2. Свързват се изводи с доказателства от
текста на стихотворението.
3. Тълкуват се постъпки на героите и се
свързват с мотиви на героите и с техни чувства.
4. Изказва се лично мнение по въпроси,
свързани с лични преживявания и наблюдения.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– разбират последователността в действията на героите;
– назовават техни качества и чувства;
– свързват ги с мотиви, които определят
постъпките на героите;
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Задачи за контрол
Изразява се лично мнение по въпроси
(зад. 8). Оценяват се конкретността и изчерпателността на отговора.

Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците откриват и четат други стихот
ворения от Марко Ганчев.

Теми: „Малък Сечко февруари“, Гео Милев
„Зима“, Георги Авгарски – урок за нови знания
лък Сечко февруари“. Определя се кой е героят и с кого говори.
Чете се подборно описанието на зимната
хала. Обяснява се значението на думата хала.
Четат се подборно глаголите и се обяснява
каква представа за бурята разкриват.
Прави се извод за настроението, което
разкрива описаната картина. Четат се изразително изреченията.
Чете се подборно каква молба отправя героят към зимната буря.
Чете се последното изречение от стихот
ворението. Обяснява се какво изразява то.
Чете се самостоятелно второто стихотворение. Изпълнява се зад. 3. Открива се по
какво описаните зимни картини се различават. Свързват се изводите с думи от Ключ
към текста.
Определя се какво настроение създава
всяко от стихотворенията (зад. 2).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците избират текст от раздела за извънкласно четене, в който се описва зимна
картина.
Задачи за контрол
Отговаря се на въпрос Какво е общото и
различното между двете стихотворения?
(зад. 4).

План на урока
1. Свързват се заглавията със съдържанието на всяко стихотворение.
2. Открива се в стихотворението описанието на зимните картини.
3. Тълкува се описанието на зимните картини и се определя настроението, което изразяват.
4. Сравняват се описанията на зимните
картини в двете стихотворения.
5. Назовават чувства и настроения.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят героите в двете стихотворения;
– откриват описанието на природна картина в стихотворение;
– сравняват описанието на зимните картини;
– правят изводи за прилики и разлики;
– назовават чувства и настроения.
Актуализация на знания и умения
Учениците слушат (пеят) песен за зимата.
Определят за какво се говори в нея. Споделят какво харесват/не харесват в зимата.
Съдържателни акценти
Четат се заглавията на двете стихотворения и кои са авторите. Изказват се предположения какво е описано във всяко от тях.
Чете се (слуша се) стихотворението „Ма-
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Теми: „Малък Сечко февруари“, Гео Милев
„Зима“, Георги Авгарски – урок за упражнение
чрез текста своя избор. Отгатват гатанката,
обясняват отговора и каква връзка има със
стихотворението „Малък Сечко февруари“
(зад. 8).
Съдържателни акценти
Записват се в тетрадките глаголи от стихотворението „Малък Сечко февруари“. Групират се, като се определя кои от тях показват какво прави Малък Сечко (зад. 2).
Обяснява се кое може да спре гнева на
Малък Сечко (зад. 3).
Разпределя се кои думи за кой от текстовете се отнасят. Съставят се изречения с
думи по избор (зад. 4).
Определят се верни и неверни твърдения
за стихотворението (зад. 5). Обясненията се
доказват чрез текста.
Изпълнява се зад. 6.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците избират текст от раздела за извънкласно четене, в който се описва зимна
картина.
Задачи за контрол
Изразително се чете стихотворение по избор.

План на урока
1. Свързват се илюстрации и гатанка със
съдържанието на двете стихотворения.
2. Тълкува се описанието на зимните картини.
3. Свързват се изводи с обяснения за ролята на употребени изразни средства.
4. Определят се верни и неверни твърдения, свързани с тълкуването на стихотворенията.
5. Изразително се чете.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят елементи от описанието на
картините и откриват как са представени в
текстовете;
– разграничават в художествено описание думи и изрази, които пораждат зрителни
и слухови представи;
– откриват изучени изразни средства и
обясняват тяхната употреба в текста;
– изразяват емоционално-оценъчно отношение чрез изразително четене.
Актуализация на знания и умения
Учениците четат стихотворенията самостоятелно. Изпълняват зад. 1. Доказват

Тема: „Балончето, което изплаши облаците“, Радой Киров
нятия
Учениците:
– разбират последователността в описанието на пътя на балончето;
– откриват описанието на героите;
– правят изводи за техни качества и чувства;
– изразяват емоционално-оценъчно отношение.
Актуализация на знания и умения
Учениците разглеждат илюстрацията. За-

План на урока
1. Свързва се илюстрацията със съдържанието на текста.
2. Проследява се в съдържанието пътят на
балончето.
3. Открива се диалогът между облаците и
се обяснява как говорят и какво ги вълнува.
4. Тълкуват се взаимоотношенията между
балончето и облаците.
5. Чете се по роли.
Основни знания и умения, основни по
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изплашения. Чете се по роли.
Определя се какво добро прави балончето за облаците (зад. 4 от тетрадката).
Обяснява се поуката на пословицата.
Свързва се с поуката от приказката (зад. 5 от
тетрадката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците съчиняват приказка на тема:
„Спор между приятели“.
Задачи за контрол
Отговаря се писмено на въпроса от зад. 4
в читанката.

дават въпрос по нея. Описват словесно облаците и балончето.
Съдържателни акценти
Чете се текстът. Обяснява се какво показва заглавието.
Чете се подборно от текста как момчето
загубва балончето (зад. 2 от тетрадката).
Изпълнява се зад. 1 от читанката. Записват се думи от текста, които показват пътя
на балончето.
Чете се подборно разговорът между двата
облака (зад. 2 в читанката). Обяснява се какво ги вълнува (зад. 3 от тетрадката).
Чете се условието на зад. 3 от читанката.
Разглежда се илюстрацията и се свързват
образите на облаците с думите озадачения и
Тема: Вече знам и мога			

Текущ контрол № 2
Зад. 2. В
Зад. 3. Рой както винаги побеждаваше в
играта. Обичаше да бъде първи, но от време
на време ѝ даваше малко преднина, за да не
се разсърди.
Зад. 4. А
Зад. 5. Б
Зад. 6. Рой: Като стана голям, ще имам
мускули като Супердъжд.
Ще залея лошите и ще спасявам добрите.
А пък може да стана и дъждовен футболист.
Капча: Ще се гримирам с дъга и ще валя
само на най-необикновени места.
Ще имам сребърна рокля като Мис Дъждовен свят.
Зад. 7. приятелски (другарски, дружески,
доброжелателни)
Зад. 8. В
Зад. 9. Тя мечтае да изглежда като принцеса и да бъде красив дъжд.
Зад. 10. В

Цел:
Да се установи в каква степен третокласниците четат с разбиране повествователен
текст:
• умения да определят героите в повествователен текст;
• умения да откриват в повествователен
текст думи на герой;
• умения да тълкуват речта на герои в повествователен текст;
• умения да тълкуват взаимоотношения
между герои в повествователен текст;
• умения да обобщават, като определят и
назоват качества и чувства на герой в повествователен текст;
• умения да доказват свои изводи и твърдения чрез текста;
• умения да разпознават и определят вида
на текста.
Верни отговори:
Зад. 1. Рой и Капча
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Тема: „България“, Михаил Лъкатник – урок за нови знания
отговарят на въпроса Какво е родината за
героя? Учениците си помагат със сетивните
опори от зад. 4 в тетрадката.
Откриват се глаголите, които показват
какво правят слънцето и небето (зад. 2 в читанката). Учениците си помагат с изпълнението на зад. 3 в тетрадката.
Четат се стиховете, които описват слънцето.
Тълкува се: защо в „сребро сияе“, кого радва.
Четат се стиховете, които описват небето.
Тълкува се: с какво родното небе радва, кои
думи и изрази доказват отговора.
Разграничават се думи и изрази, които се
отнасят за слънцето и небето (зад. 1 в тет
радката).
Определят се в стихотворението думи и
изрази, които описват родината. Тълкува се:
какво е родината за героя, как той се отна
ся към нея. Съставят се изречения с думи от
Ключ към текста.
Правят се изводи за красотата на родината и се доказват чрез текста (зад. 5 в тет
радката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците записват думи и изречения с
преносно значение (зад. 6 в тетрадката).
Задачи за контрол
Изразително се чете стихотворението.

План на урока
1. Откриват се описания на природни
картини в стихотворението.
2. Определят се детайли от описанията,
характерни за всеки образ.
3. Обобщава се как героят си представя
образа на родината и какво е неговото отношение към нея.
4. Обясняват се думи и изрази, с които се
описват образите на слънцето и небето.
5. Чете се изразително.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват описания на образи, представящи родината;
– определят особености на всеки образ;
– разбират и обясняват характерното за
описания образ;
– определят отношението на героя към
родината.
Актуализация на знания и умения
Учениците записват близки по значение
думи на думата родина. Съставят устно изречения с дума по избор.
Съдържателни акценти
Чете се (слуша се) стихотворението. Определя се кой е героят, който споделя своите
чувства.
Четат се първите редове на всяка строфа. Записват се съществителни имена, които

Тема: „Най-светлият български син“, Ангелина Жекова – урок за нови знания
4. Разкрива се какво е отношението към
Левски и към неговото дело.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват думи и изрази, които описват
пътя на Левски;
– определят качества на героя;

План на урока
1. Откриват се и се тълкуват думи и изрази, които показват пътя на Левски.
2. Определя се как Левски изпълнява своя
дълг и към какво призовава неговото слово.
3. Определят се качества на Левски, които
го характеризират, и изводите се свързват с
думата Апостол.
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четат стиховете, по които е направена.
Обяснява се към какво призовава Левски.
Изпълнява се зад. 1 от тетрадката.
Откриват се и се записват епитети, които
определят какъв е Левски (зад. 2 в читанката). Обяснява се защо пътеката край София
е последна за Левски.
Обяснява се защо заглавието и последният ред от стихотворението съдържат един и
същи израз (зад. 3 в читанката/зад. 6 в тет
радката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците си припомнят други четени
стихотворения за Левски.
Задачи за контрол
Писмено се отговоря на въпроса от зад. 4
в читанката.

– определят епитети и повторения и обясняват тяхната употреба;
– правят изводи за отношението към Левски и към неговото дело.
Актуализация на знания и умения
Учениците разказват какво знаят за Левски. Четат откъси от стихотворения, посветени на Левски, които предварително са подбрали.
Съдържателни акценти
Чете се (слуша се) стихотворението.
Разглеждат се последователно картините и се записват от стихотворението думи и
изрази, които назовават местата от пътя на
Левски.
Определят се думи, които описват местата от пътя на Левски, обяснява се тяхното значение и се съставят устно изречения с
думи по избор (зад. 4 в тетрадката).
Разглежда се илюстрацията и подборно се

Тема: „Доброта и ум“, древна китайска история – урок за нови знания
съчинена историята и защо е наречена древна.
Съдържателни акценти
Чете се текстът самостоятелно. Определя
се кои са героите.
Обяснява се защо императорът постъпва
по този начин и какви качества притежава.
Определя се каква е постъпката на императора (зад. 2).
Чете се подборно разговорът между императора и мъдреца. Тълкува се кое в думите на
мъдреца радва и смущава императора.
Чете се подборно отговорът на императора. Отговаря се на въпроса Защо според него
е трудно да бъдеш добър? Свързват се отговорите с думите доброта и ум.
Обяснява се защо императорът е огорчен.
Записват се думи с близко значение на думата огорчен – наскърбен, засрамен, натъжен.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант

План на урока
1. Определят се постъпки и думи на героите в съдържанието на приказката.
2. Обяснява се защо героите постъпват по
разказания начин.
3. Сравняват се мненията на императора
и мъдреца.
4. Свързва се тълкуването на постъпките
на героите със заглавието.
5. Изразява се емоционално-оценъчно отношение.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят героите;
– назовават техни качества;
– доказват своите твърдения чрез текста.
Актуализация на знания и умения
Учениците обясняват значението на двете
думи в заглавието на текста. Определят къде е
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Задачи за контрол
Чете се по роли диалогът между императора и мъдреца.

Допълнителни дейности
Учениците търсят книжки с илюстрации,
в които има китайски приказки и разкази.

Тема: „Доброта и ум“, древна китайска история – урок за упражнение
Съдържателни акценти
Обяснява се как изказаното лично мнение се свързва с решението на императора
(зад. 1).
Попълва се в тетрадката таблица, за да се
разграничат думи, които назовават качества
на императора и на мъдреца (зад. 2).
Определят се неверни твърдения за тек
ста и се доказва изборът чрез текста.
Изказва се лично мнение по третия отговор в зад. 4. Определя се дали се приема, или
се отхвърля, доказва се мнението чрез текста.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците търсят книжки с илюстрации,
в които има китайски приказки и разкази.
Задачи за контрол
Прави се избор на роля и диалогът между
мъдреца и царя се изиграва.

План на урока
1. Изразява се лично мнение по дискусионен въпрос.
2. Назовават се качества на герои, като се
използва сетивна опора.
3. Тълкуват се думите на героите, като се
сравняват.
4. Определя се поуката от приказката.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– свързват поведението и думите на героите с техни качества;
– извличат от текста доказателства за качества на героите;
– могат да изкажат свое лично мнение и
да го докажат.
Актуализация на знания и умения
Учениците изразяват свое лично мнение по
въпроса Добър или лош е императорът?. Ползват словесна опора: Според мен..., защото... .

Тема: „Приказка за сладката каша“, Братя Грим – урок за нови знания
на текста;
– откриват епизод и неговата връзка с
илюстрацията;
– разбират вълшебството в текста.
Актуализация на знания и умения
Учениците показват книги на Братя Грим.
Четат или преразказват устно откъси от различни приказки.
Съдържателни акценти
Определя се авторът и самостоятелно се
чете текстът. Определят се героите. Разглежда се илюстрацията и се уточняват кои герои
не са нарисувани.
Чете се началото на приказката. Разказва

План на урока
1. Определя се кои са героите и какво се
случва с тях.
2. Обяснява се кое е вълшебството, за което се разказва.
3. Описват се представи, породени от описанието на сладката каша.
4. Показват свои представи чрез детска
рисунка.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят героите;
– откриват описание на герой в началото
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Проследява се пътят на кашата. Записват
се съществителни имена, които назовават
местата, които кашата залива.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците рисуват къща, пълна със сладка каша.
Задачи за контрол
Устно се преразказва откъсът, който опис
ва пътя на кашата.

се какво се научава за момиченцето. Определя се за какво вълшебство става дума (зад. 1).
Чете се епизодът, в който майката моли
гърненцето да сготви каша. Четат се подборно думите, с които иска да го спре. Сравняват се с думите, които трябва да се казват.
Обяснява се защо майката не може да спре
гърненцето (зад. 2).
Определя се за кой герой се отнася думата
съчувствие от рубриката Ключ към текста.
Отговаря се на въпроса Как се чувства май
ката?

Тема: „Приказка за сладката каша“, Братя Грим – урок за упражнение
Съдържателни акценти
Определя се какво се разказва в началото
на текста (зад. 1).
Описва се момиченцето.
Чете се или устно се преразказва епизодът, който отговаря на илюстрацията.
Разглеждат се илюстрациите. Сравняват
се със съществителните имена, които обоз
начават пътя на сладката каша, записани
предния час. Определя се какво не е нарисувано (зад. 4).
Разпределят се думи според тяхното значение за конкретизиране на представата как
тече сладката каша (зад. 5). Съставят се устно изречения с думи по избор.
Определя се как се чувства майката. Отговаря се устно на въпроса от зад. 6.
Споделят се лични преживявания и наб
людения (зад. 7).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците пишат приказка по подобие на
„Приказка за сладката каша“.
Задачи за контрол
Отговаря се писмено на въпроса от зад. 7.

План на урока
1. Описва се момиченцето и се обяснява
защо бабата му дава гърненцето.
2. Преразказва се устно епизод по текста и
илюстрацията.
3. Разграничават се представи за сладката
каша според значението на употребени глаголи.
4. Споделя се лично преживяване за подобна на разказаната в текста история.
5. Съчинява се вълшебна история.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят в текста пътя на кашата с помощта на сетивна опора;
– определят епизодите и преразказват
устно епизод;
– свързват представата за вълшебство с
творческа дейност.
Актуализация на знания и умения
Учениците показват на съучениците си
своята рисунка. Обясняват защо са нарисували къщата, пълна със сладка каша, по този
начин. Обясняват как си представят сладката каша: когато я пипнат, когато я вкусят.
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Теми: „Мартеничка“, Елисавета Багряна
„Мартино хорце“, Веса Паспалеева – урок за нови знания
на кого иска да прилича момиченцето. Записват се епитети, с които се описва момиченцето (зад. 3 в читанката).
Чете се самостоятелно стихотворението
„Мартино хорце“. Определя се за какво се
говори в стихотворението (зад. 1).
Откриват се в двете стихотворения описания на мартеницата. Записват се общи и
различни думи, които са употребени (зад. 2
в читанката).
Чете се подборно описанието на мартиното хорце. Обяснява се защо е наречено
така и защо децата играят това хорце (зад. 4
в читанката).
Преписват се от стихотворението „Мартино хорце“ редове и се сравняват с конкретна илюстрация (зад. 3 в читанката).
Довършват се изречения, свързани с тълкуването на стихотворенията (зад. 2 в тет
радката).
Определят се верни и неверни твърдения
за стихотворенията (зад. 3 в тетрадката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците работят по групи и изпълняват задачите в тетрадката по четене.
Задачи за контрол
Писмено се отговоря на въпрос от зад. 4 в
тетрадката.

План на урока
1. Свързва се отговорът на гатанката със
заглавията на двата текста.
2. Откриват се и се тълкуват описанията
на мартеницата и на мартиното хорце.
3. Свързват се описанията с подходяща
илюстрация.
4. Определят се благопожеланията и за
кого се отнасят те.
5. Назовава се настроението.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват в двете стихотворения за какво се говори;
– определят по какво си приличат и по
какво се различават;
– откриват описанието на мартеницата;
– правят изводи за празничното настроение и за празничните пожелания.
Актуализация на знания и умения
Учениците отгатват гатанката. Свързват я
със заглавията на двете стихотворения. Изказват предположения за какво се говори в
стихотворенията.
Съдържателни акценти
Чете се стихотворението „Мартеничка“.
Изпълнява се зад. 1. Записват се думи от тек
ста, с които се описва мартеничката.
Чете се подборно какво пожелава бабата
на своята внучка.
Чете се последната строфа. Обяснява се

Теми: „Знаме“, Георги Струмски
„Самарското знаме“, по Дора Габе – урок за нови знания
ли от описаните картини.
3. Описва се словесно картина.
4. Обяснява се употребата на повторението.
5. Обяснява се отношението на героя към
Самарското знаме.

План на урока
1. Открива се описанието на българското
знаме и по какво се различава от Самарското знаме.
2. Свързват се цветове на знамето с детай-
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цветовете на българското знаме. Записват се
в тетрадките срещу цветовете съществителни имена, които назовават какво ни помага
всеки цвят „да видим“ в родината. Описва се
устно картина по избор. Изпълняват се зад. 3
и зад. 4 от тетрадката.
Чете се последната строфа. Откриват се
повторенията и се обяснява тяхното значение. Чете се изразително тази строфа.
Чете се самостоятелно текстът „Самарското знаме“ и се обяснява кое в него показва вълнението на войводата Цеко (зад. 2 в
читанката).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от
електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците писмено отговарят на въпроса
Какво „говори“ българското знаме на всеки
българин?
Задачи за контрол
Изразително се чете стихотворението.

6. Чете се изразително текстът.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– откриват описание и негови детайли;
– сравняват образно-емоционално съдържание на начало и край на текста;
– правят изводи за чувства, които се разкриват.
Актуализация на знания и умения
Учениците рисуват в тетрадките си българското знаме (зад. 4 в читанката). Сравняват своите рисунки с изображенията в тет
радката (зад. 1 в тетрадката).
Съдържателни акценти
Чете се стихотворението „Знаме“. Открива
се описанието на българското знаме и се чете
подборно. Сравнява се с рисунките. Откриват
се прилики. Определя се с какво е сравнено
българското знаме в стихотворението.
Четат се самостоятелно трите следващи
строфи. Свързва се всяка от тях с един от

Тема: „Българин“, Борислав Ценов – урок за нови знания
гарина;
– правят изводи за качествата на българина, с които той може да се гордее.
Актуализация на знания и умения
Учениците споделят дали знаят с какво
българи са прославили България в миналото и в наши дни.
Съдържателни акценти
Чете се самостоятелно стихотворението.
Разглеждат се последователно илюстрациите
и се четат подборно стихове, които се отнасят за всяка от тях (зад. 1 от читанката, зад. 1
и зад. 2 от тетрадката).
Обяснява се значението на думите в
рубриката Ключ към текста (или се свързват с готово обяснение). Изпълняват се зад. 3
и зад. 4 в читанката.
Попълва се таблица и се определя вярно и

План на урока
1. Определя се в съдържанието на стихот
ворението как е представен образът на българина.
2. Обяснява се защо българите строят, берат цветя, съграждат чешми, садят дръвчета.
3. Обобщава се кои качества на българина
са достойни за уважение.
4. Свързват се направени изводи и
твърдения с лични преживявания и наблюдения.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят детайли от съдържанието,
свързани с образа на българина;
– разбират значението на думите от Ключ
към текста и ги свързват с образа на бъл-
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електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците създават кратки текстове, в
които представят други народности.
Задачи за контрол
Устно се отговоря на въпрос от зад. 5 в тетрадката

невярно твърдение за текста на стихотворението (зад. 4 от тетрадката).
Разказват се наблюдавани или преживени
случки, които показват как българинът проявява своето благородство и трудолюбие.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от

Тема: „Чадърче от коприна“ , Петя Александрова – урок за нови знания
които отговарят на съдържанието на кадрите. Озаглавява се всеки кадър (зад. 1).
Открива се и се чете описанието на чадърчето. Обяснява се кое го прави красиво.
Откриват се употребени епитети и се разкрива тяхното значение (зад. 3).
Обяснява се защо в антрето се появяват
галошите и дъждобранът.
Чете се подборно разговорът между дъждобрана и галошите. Обяснява се защо те водят този разговор и към кого отправят упреци. Тълкува се как се отнасят към чадърчето.
Записват се думи и изрази, които разкриват
техните чувства (зад. 4).
Изказва се лично мнение по въпроса
Защо дъждобранът и галошите не приемат,
че има вещи не само за полза, но и за красо
та? Подборно се чете какво отговаря чадърчето на нападките.
Откриват се епизодите, които представят
кога чадърчето е щастливо и кога – нещастно
(зад. 2) и се преразказва устно епизод по избор.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците рисуват как си представят галошите и дъждобрана.
Задачи за контрол
Устно се преразказва епизод по избор.

План на урока
1. Устно се разказва част от приказката по
серия от картини.
2. Открива се описанието на чадърчето и
се обяснява употребата на епитетите в него.
3. Обяснява се какво показва диалогът
между галошите и дъждобрана.
4. Откриват се постъпки и думи на героите и се тълкува какво показват те за техни
качества и чувства.
5. Изказва се лично мнение.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– разказват устно продължение на текст
по илюстрации;
– определят епизодите в текста и ги свързват с ключова дума;
– откриват описание в повествователен
текст и употребените епитети в него;
– определят качества на героите и обясняват техни преживявания.
Актуализация на знания и умения
Учениците четат текста. Определят какъв
е той и доказват своето обяснение.
Съдържателни акценти
Разглеждат се последователно всички
кадри, които представят продължението на
текста, и се четат подборно откъси от текста,

Тема: „Чадърче от коприна“ , Петя Александрова – урок за упражнения
План на урока
1. Припомня се съдържанието на текста.

2. Определя се отношението на героите
към чадърчето от коприна.
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Съдържателни акценти
Свързват се героите с техни реплики (зад. 4).
Четат се подборно репликите на героите,
в които се съдържат изреченията.
Отговаря се на тестов въпрос (зад. 3). Отговаря се писмено на въпроса, като се ползват указанията в рубриката Как да науча.
Определя се какви качества притежава
чадърчето (зад. 5). Записват се изречения с
думи по избор.
Доказва се чрез текста, че чадърчето има
деликатен характер (зад. 6).
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, ресурси от електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците четат други приказки от Петя
Александрова.
Задачи за контрол
Прави се избор на роля. Изиграва се по роли.

3. Назовават се качества на героите и се
доказват чрез техни постъпки и думи.
4. Осмислят се взаимоотношенията между героите.
5. Изиграват се диалозите по роли.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– разбират взаимоотношенията между героите;
– определят техни качества;
– доказват твърденията си чрез текста;
– изразяват емоционално-оценъчно отношение.
Актуализация на знания и умения
Учениците откриват в текста изречения
по ключови думи.
Допълват в изречения от текста пропуснати думи.

Тема: „Златният трендафил“, арменска приказка – урок за нови знания
– свързват поуката с пословица и я обясняват.
Актуализация на знания и умения
Учениците разглеждат илюстрацията.
Словесно описват златния трендафил. Обясняват по какво тредафилът се отличава от
розата.
Съдържателни акценти
Чете се приказката самостоятелно. Определят се героите.
Определят се епизодите в приказката и се
четат подборно (зад. 1 в читанката).
Изяснява се как се променя съдбата на семейството (зад. 1 в тетрадката).Четат се подборно доказателства от текста.
Изказва се лично мнение за постъпките
на двамата стопани (зад. 4 от тетрадката).
Обяснява се защо новият стопанин не
иска да запази за себе си гърнето с жълтиците (зад. 5 от тетрадката).
Създава се рубрика Ключ към текста,

План на урока
1. Определят се епизодите в текста и се четат подборно.
2. Сравнява се животът на двамата стопани.
3. Свързват се техни постъпки с избора,
който трябва да направят.
4. Определят се техни качества и се доказват чрез текста.
5. Обяснява се решението на царя и се определя дали то е справедливо.
6. Свързва се поуката от приказката с поуката от пословици.
Основни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– определят епизодите в текста и ги озаг
лавяват;
– откриват връзката между епизодите и
заглавието;
– определят качества на героите и ги доказват чрез думите им;
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електронния вариант
Допълнителни дейности
Учениците създават рубрика Ключ към
текста, като записват две думи, които назовават качества на стария и на новия стопанин.
Задачи за контрол
Отговаря се писмено на въпроса от зад. 7
в тетрадката.

като се записват две думи, които назовават
качества на стария и на новия стопанин.
Записват се доказателства от текста, че
решението на царя е справедливо (зад. 6 от
тетрадката).
Отговаря се на въпроса от зад. 2 в читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
читанка, тетрадка по четене, ресурси от

Тема: „Пролетна въртележка“, Георги Струмски – урок за нови знания
Гатанка
В сини-сини висоти
бърза ножица лети.
Тя небето разкроява –
няма ножица такава.
Всеки, вярвам, я познава.
А познаваш ли я ти?
				(Лястовица)
				
Георги Струмски
Б) Беседа, в която се актуализират знанията на учениците, като се осъществява междупредметна връзка с човекът и природата.
Уточнява се с кой сезон се свързва появата на лястовиците. Какво знаем за тези
птици? Имат ли връзка с хората? Обръща се
внимание, че строят гнездата си под стрехите на къщите.
2. Коментира се заглавието на стихотворението, като се прави опит за изясняване на
смисъла му по догадка и чрез илюстрацията.
3. Чете се стихотворението „Пролетна
въртележка“.
4. Подборно четене, в което се открива
темата на стихотворението: Вестта за прис
тигането на пролетта бързо е стигнала до
всеки, защото е очаквана с нетърпение. Разкрива се описанието на идващата пролет –
две лястовици се въртяха от слънцето опи
янени. Отчита се връзката със заглавието:
пролетна въртележка.
5. Чрез действията на героя и на другите

План на урока
1. Въвеждане в усещането за настъпващата пролет чрез гатанка и беседа.
2. Подборно четене за откриване на темата
на стихотворението и връзката със заглавието.
3. Чрез действията на героите и използването на повторението като изразно средство
за предаване на настроението се проследява
нарастването на емоционалния заряд.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− схващат преносното значение на думи и
изрази, чрез които се постига емоционално
въздействие на образите;
− разбират ролята на повторението като
изразно средство;
− осмислят настроението, което носи тек
ста.
Актуализиране на знания и умения
Учениците знаят стихотворения и песни,
свързани с пролетта и с едни от нейните
предвестници − лястовиците.
Умеят да попълват таблица с поставена
литературна задача, като използват информация от художествения текст.
Съдържателни акценти
1. Въвеждане в усещането за настъпващата пролет чрез:
А) гатанка за лястовицата:
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прилетява пролетта, прииждаха деца.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците рисуват илюстрация в тет
радките си.
Допълнителни задачи
Припомнят си песни, гатанки и стихотворения за пролетта и за лястовицата.
Задачи за контрол
Попълват таблица, като използват информация от текста, за да характеризират героя
от стихотворението − задача 5 от тетрадката
по четене.
Устни отговори на въпроси.

деца се проследява как се разпространява радостната вест, за да се вникне в емоционалния
заряд, който определя настроението. Въвежда
се понятието споделяне като необходимост да
се разкаже преживяното, за да се съпреживее
и от другите. Разглежда се отново заглавието, като този път въртележката се възприема
като радостно опиянение, постигнато чрез
повторението на няколко стиха:
От сън събудих се, защото
почука някой по стъклото...
Обръща се внимание, че при всяка следваща строфа чувството се засилва и се отбелязва, че последното повторението завършва с
многоточие, което означава, че финалът е отворен и действието може да продължи. Изяс
нява се необходимостта от употребата на глаголи, някои от които са с преносно значение:

Тема: „Пролет идва“, Димитър Спасов – урок за нови знания
Актуализиране на знания и умения
Знаят песни и стихотворения за пролетта.
Различават стихотворна реч и имат представа за римите.
Съдържателни акценти
1. Създава се емоционална нагласа за
възприемане на стихотворението – песента
„Пролет иде“ или запис на стихотворението
„Пролет“ от Васил Попович.
2. Беседа: За да разберат учениците одухот
воряването на природата в текста на стихот
ворението, може да се направи съпоставка
с научен текст с подобно съдържание или
предварително да се актуализират знанията
им за промените в природата през пролетта,
като се използва междупредметната връзка с
човекът и природата.
3. Изразителен прочит на стихотворението от учителя.
4. Чете се подборно и се коментира как са
представени промените в природата в стихотворението:

План на урока
1. Създава се емоционална нагласа за
възприемане на художествения текст чрез
песни и стихотворения.
2. Беседа за промените в природата през пролетта, за да се осмисли художественият текст.
3. Чете се подборно и се коментира как са
представени промените в природата според
стихотворението.
4. Проследява се как промяната на нас
троението се свързва с темата и със заглавието на стихотворението.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− правят разлика между научен и художествен текст;
− четат подборно със задача по художествения текст;
− умеят да отговарят на въпроси с доказателства от текста;
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говите приятели.
Разсъждава се защо игрите на героите са
весели?
5. Проследява се промяната на настроението в стихотворението и се свързва с темата и със заглавието на стихотворението.
За тази цел се откриват глаголите, проследява се смисловата им последователност и се
обяснява тяхната роля в текста – с настъпващата пролет всичко в природата бързо се
променя – раззеленява се, разцъфва, расте,
показва се, събужда се.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците участват в екипна работа за изпълнение на творческа задача по проект, като
проучват какви пролетни цветя може да има
на горската полянка, представена в стихотворението, намират фотоси и ги апликират на табло.
Откриват информация за Деня на пролет
та, за да разберат по-добре темата на стихот
ворението.
Допълнителни задачи
Илюстрация в тетрадката, която изразява емоционално-оценъчно отношение към
текста.
Задачи за контрол
Пишат отговор на въпроса защо се скрива
мъглата − задача 2 от тетрадката по четене.
Описват как си представят пролетта, като
се съобразяват с текста − задача 5 от тет
радката по четене.
Оценка от учителя.

– съпоставя се описанието на гората в
началото на стихотворението с промяната, която настъпва с идването на пролетта.
Защо гората е тъмна и мълчалива? – Няма
птици, клоните на дърветата са голи. Как се
преобразява гората? Какво означава изразът
със зелена дреха се покри?
− назовават се героите в стихотворението, като се обръща внимание, че мъглата,
гората, пролетта и поточето са одухотворени; определя се с какво те допринасят за
промяната на настроението.
Учениците откриват изрази, изобразяващи одухотворената природа. Какво става с
мъглата? – уплаши се, побягна, скри се. Как
е представена пролетта? – игличка си вдя
на, започна да бродира, извеза букет цветя.
Какво прави поточето? – припна. Изяснява
се, че глаголът припна тук е с преносно значение, в смисъл: започва да тече бързо, като
се дават примери с прякото му значение: Де
тето припна към майка си. Козлето припна
към полянката.
Защо поетът е избрал за свой герой мечето, за да покаже промените, които настъпват
при животните с идването на пролетта?
Обръща се внимание, че героят е представен с човешки черти:
– разговаря − Какво казва Мечо на Мецана? – Навън е топло. Стига сън.
– подобно на хората има дом – Къде е
спал? – Той бързо от леглото стана.
– има приятели − Какви са приятелите на
Мечо? – добри.
Може да се направят догадки кого ще
срещне Мечо на еловата поляна и кои са не-

Тема: „ Мистър Крокотак“, Доналд Бисет – урок за нови знания
3. Беседа за откриване на темата на приказката и проследяване на случката.
4. Определяне на епизодите и записване
на план.

План на урока
1. Тълкуване на заглавието по догадка.
2. Откриват се героите и се правят изводи
за качествата им.
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Разсъждава се защо мистър Крокотак показва на Бъч първо котешкия си край.
Защото:
– иска да провери дали е истина това, което му е казала Луната;
– иска да разбере дали Бъч не се е променил;
– знае, че Бъч ще нападне котенцето, и
смята да му даде урок, като го изплаши.
Коментира се поведението на кучето Бъч,
което напада беззащитните котенца, но подвива опашка пред страшния крокодил и
окончателно се изяснява връзката на името
на героя и необикновения му вид чрез ролята му в случката.
5. Проследяват се епизодите и се записва
план.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците измислят необикновени животни – герои на приказка по аналогия – зад. 5
от тетрадката по четене. Рисуват фантастични животни.
Допълнителни задачи
Учениците отбелязват различията между
котка и крокодил, като използват гатанки и
стихотворения.
Крокодил
Пустият му крокодил,
виж какъв гладник е бил?
Цели дни лежи, лежи,
само дебне и мижи.
Казват, че на Красимира
глътнал завчера пешкира.
А пък вчера на закуска —
и галошите на Руска.
Пустият му крокодил,
ама че гладник е бил!

Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да определят качествата на героите според постъпките и речта им;
− осмислят идейния замисъл на приказката;
– умеят да разделят текста на епизоди и да
съставят план.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на приказка. Запознати са с книгата на
Доналд Бисет „Небивалици“.
Съдържателни акценти
1. Въвежда се темата на урока.
Учениците са изучавали във втори клас
приказката „Реката от думи“, която заедно с
„Мистър Крокотак“ е включена в книгата
на Доналд Бисет „Небивалици“. В този смисъл заглавието на приказката може да се съотнесе със заглавието на книгата. Развива
се творческото въображение на учениците,
като им се предлага да тълкуват името на героя и да предположат защо е наречен така и
какви качества вероятно притежава.
2. Чете се (слуша се) текстът на приказката.
3. Четене с разбиране, за да се открият героите в приказката; изяснява се връзката между
необикновения вид на героя и името му мистър Крокотак. Правят се изводи за качествата
на героите, като се поставя темата за доброто
възпитание – мистър Крокотак е сам, но не
пропуска пожеланията за лека нощ! Въвеждат се понятията: отзивчивост, състрадание,
решителност, свързани с желанието на героя
да направи добрина, заради което изминава
дългия път от Африка до Лондон.
4. Беседа, при която се изяснява темата на
приказката: По-силният трябва да е отзив
чив и да помага на слабите и на безпомощни
те, които са в беда.
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Задачи за контрол
Отговарят на въпроси към текста и попълват таблица с ключови думи, свързани с
героите − зад. 4 от тетрадката по четене.
Назовават качества на героя и ги доказват
чрез текста.

Гатанка
Аз голяма съм чистница
и съм лична хубавица.
Все кожуха си пера
и се къпя без вода.
				
Що е то?
				(котка)
			
Анелия Янковска-Сенгалевич

Тема: „Как се появили маргаритките“, Кирил Назъров – урок за нови знания
се изясни, като се направи паралел с научен
текст с подобно съдържание или като се използват знанията на учениците за размножаване на растенията и за техните органи
(корен, стъбло, листа, цвят, семе) – чрез междупредметна връзка с човекът и природата.
2. Изразителен прочит на стихотворението от учителя, за да се постигне емоционалното му възприемане.
3. Подборно четене, което помага да се
намери отговор на въпросите чрез текста с
изрази, които доказват одухотворената природа.
Какво изпитвали тревите и цветята? – от
суша им дошло до гуша.
Изяснява се, че този израз е с преносно
значение и означава – омръзнало им е от су
шата. Какво сторила плодородната долина
с дъждовните капки? – изпила ги до една. Как
изглеждало слънцето след дъжда? – сияло, че
е семена засяло. Изразът се коментира:
Слънцето
− е доволно, защото е дало нещо от себе си;
− се радва, че се е трудило;
− е щастливо, защото трудът му не е нап
разен.
4. Разкрива се красотата на необикновеното сътворяване на цветето чрез описанието на летния дъжд и се осмислят понятията
животворен и сътворение. Учениците откриват епитетите и сравнението в текста и
обясняват тяхното значение за създаване на

План на урока
1. Поставя се темата на урока, като се коментира заглавието.
2. Изразителен прочит на стихотворението, за да се постигне емоционалното му възприемане.
3. Подборно четене за откриване на одухотворената природа.
4. В описанието на необикновения дъжд
се разкрива актът на сътворението.
5. Определя се какво чувство поражда
стихотворението и каква е основната мисъл
в него.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разбират последователността в действията на героите;
− назовават чувства и преживявания;
− разпознават епитети и сравнения и разбират необходимостта от употребата им.
Актуализиране на знания и умения
Учениците четат заглавието на текста и
предполагат какво е съдържанието на стихотворението. Свързват илюстрацията към
текста със своите догадки.
Съдържателни акценти
1. Въвеждане в темата на урока, като се коментира заглавието и се актуализират знания за растенията.
В художествения текст на стихотворението природата е одухотворена. Това може да
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Допълнителни дейности
Учениците рисуват картичка с маргаритки, за да възприемат по-добре художествения текст на стихотворението, или представят презентация с фотоси на маргаритки.
Допълнителни задачи
Съставят гатанки или игрословици за
имена на цветя.
Задачи за контрол
Подборно четене на описанието на летния дъжд и на промените, които той носи.

образи. Златните капки на слънчевия дъжд
разпръскват слънчеви лъчи и образуват златисти семена. От тях поникват маргаритки
– цветя, наподобяващи слънцето с белите си
като дантели лъчи листенца.
5. Определя се настроението в стихотворението – радостта от сътворението, и се открива ключовата идея: Раждането на нов жи
вот е малко чудо, в което винаги има красота.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник

Тема: „Как се появили маргаритките“, Кирил Назъров – урок за упражнение
цето и се разкриват приликите между слънцето
и маргаритките като негови създания (зад. 2).
2. Работа за изясняване на значението на
думи чрез свързване на двойки синоними
(зад. 3). Открива епитети, чрез които се създават образи и се акцентира върху ролята им
в художествения текст, като се съпоставят с
други синоними (зад. 5):
слънчев дъжд		
златни капки
пролетен			
скъпоценни
ситен			 лъскави
златисти семена		
бели лъчи
жълти			 бледи
пожълтели		бляскави
3. Работа за изясняване на значението на
словосъчетания и изрази − чрез избор на предложени тълкувания (зад. 1, 4). И обратно, чрез
подборно четене се търсят в текста изрази,
които означават: омръзнало им, суша, ръми.
4. Прави се състезание по групи за изразително четене на верижка.
5. Съчинява се приказка с герой цвете.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците съпоставят художествения
текст с научен текст, за да изяснят поетична-

План на урока
1. Отговор на въпрос, свързан с темата на
стихотворението.
2. Работи се със синоними, за да се изясни
значението на думи, употребени в текста,
както и ролята на епитетите.
3. Избор на тълкувания на значението на
изрази и подборно четене за откриване на
думи по догадка чрез значението им.
4. Състезание по групи за изразително четене на верижка.
5. Съчинява се приказка с герой цвете.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
– разпознават сравненията и разбират необходимостта от употребата им;
– умеят да тълкуват смисъла на словосъчетания, съдържащи думи с преносно значение;
– познават понятието синоним.
Актуализиране на знания и умения
Умеят да създават синонимни гнезда.
Актуализират се уменията за изразително
четене.
Умеят да създават приказка с даден герой.
Съдържателни акценти
1. Отговаря се пълно на въпроса, като се обръща внимание на животворната роля на слън-
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е избрал маргаритките.
Задачи за контрол
Изразително четене.
Учениците пишат съчинение с герой цвете − зад. 7 от читанката.

та представа за ролята на слънцето за живота на растенията.
Допълнителни задачи
Учениците изброяват цветя, които цъфтят през лятото, за да разберат защо авторът

Тема: „Розово-захарна-скъпоценна приказка“, Кина Къдрева – урок за нови знания
План на урока
1. Учителят прочита приказката с подходяща интонация.
2. Подборно четене, за да се отговори на
въпросите, свързани с описанието на героите и с участието им в случката.
3. Беседа с цел емоционално-оценъчното
възприемане на художествения текст.
4. Определят се епизодите и се записва
план.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− могат да определят героите и да ги
свързват с техни думи и действия;
− могат устно да опишат литературен герой;
− умеят да изразяват емоционално-оценъчно отношение;
– определят епизодите в текста и ги озаглавяват.
Актуализиране на знания и умения
Умеят да различат текст описание. Умеят
да преразкажат как изглеждат първоначално
героите и как се променя видът им.
Актуализират се уменията за изразително
четене.
Съдържателни акценти
1. Прочита се приказката.
2. Подборно четене, за да се посочи причината за развитието на случката. Откриват се
героите и се характеризират според думите и
действията им, като се изяснява каква промяна искат за себе си, когато виждат, че пряспата
е боядисана и прилича на захарен памук.
Котаракът с черните мустаци иска да
стане розов.
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Птичето с червената качулчица иска
жълтата му човчица да стане захарна.
Обръща се внимание, че мечтите им не са самоцелни и егоистични, а са свързани с това да
направят света толкова красив и сладостен, че
всички, които живеят в него, да бъдат щастливи.
Разкрива се, че този, който е събудил и
боядисал пряспата, е слънцето, и се посочва
как то променя героите, като се проследява
описанието им. Отбелязва се, че и пряспата
се преобразява, като се разтопява в златно-сребърно поточе, за да направи света
златен, сребърен и скъпоценен. Учениците
стигат до извода, че желанията на героите се
свързват със заглавието на приказката.
3. Беседа, в която се разкрива красотата на
жизнерадостната пролетна картина, представена в края на приказката, като се обръща внимание на епитетите, сравненията и на
изразите с преносно значение.
4. Определят се епизодите, озаглавяват се
и планът се записва.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците измислят нов герой, който
може да се включи в приказката.
Допълнителни задачи
Определят кой епизод е илюстриран в читанката и кой биха искали да илюстрират.
Задачи за контрол
Отговор на въпрос за изразяване на лично
мнение, свързано с основната идея: промяна
на света − зад. 5 от тетрадката по четене.

Тема: „Месечко, ясногрейко ле“, българска народна песен – урок за нови знания
виждаща и всезнаеща луна, която умее да пази
тайни и подкрепя народните закрилници.
2. Коментира се кога и защо е имало хайдути. Обяснява се, че са се събирали в хайдушки чети начело с войвода и знаменосец.
Излизали са в Балкана през пролетта, когато
закука кукувицата, и са се прибирали по селата в късната есен, за да презимуват. Актуализират се и се допълват знания по човекът
и обществото, като се осъществяват междупредметни връзки.
3. Разкриват се функциите на изразните средства, употребени в народната песен:
диалог, обръщения, повторения, постоянни
епитети: вода студена, поле широко, гора зе
лена, верна дружина.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Да се потърсят имена на воеводи, предвождали хайдушки чети.
Допълнителни задачи
Да се прочетат други хайдушки песни.
Задачи за контрол
Разсъждава се върху зад. 2 и зад. 6 от тет
радката по четене.
Изразително четене по роли.

План на урока
1. Прочит на стихотворението от учителя.
2. Подборно четене с цел да се открие темата на народната песен и да се охарактеризира героят – войвода на хайдушка чета.
3. Разкриват се особеностите на народната песен.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− различават народните песни от стихот
воренията;
− имат представа за хайдушките народни
песни.
Актуализиране на знания и умения
Умеят да разпознаят народната песен и да
я различат от художествения текст на стихотворението. Знаят песни, разкази и стихот
ворения за хайдути.
Съдържателни акценти
1. Подборно четене с цел да се открие темата на народната песен: Възпяване на храброст
та на хайдутите и тяхната решимост да
се лишат от лично и семейно щастие и да се
посветят на делото – да бранят и закрилят
българите от посегателствата на пороби
теля; характеризира се героят, като се обръща
внимание на времето и мястото на действието,
свързани с тайната му мисия. Изяснява се появата на Месечко – одухотворен образ на все-

Тема: „Хвърковатата чета“, Евтим Евтимов – урок за нови знания
определяне на настроението му.
4. Откриване и анализиране на ролята на
изразните средства.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разбират смисъла на словосъчетания и
думи с преносно значение;
− знаят смисъла на понятията подвиг, са

План на урока
1. Изразителен прочит на стихотворението с цел постигане на подходящото емоционално-оценъчно настроение.
2. Разкрива се легендарният героизъм на
Хвърковатата чета и на войводата ѝ Бенковски, показан в художествения текст.
3. Подборно четене за изясняване на връзката на говорителя с легендарната чета и за
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да се разбере защо споменът за героите буди
чувства за признателност и преклонение и е
повод за национална гордост.
4. Проследява се как е постигнато внушението за храбростта на четата и за безсмъртието на подвига, като се обръща внимание и
на изразните средства: повторение, изрази с
преносно значение, риторичен въпрос, недоизказани мисли, както и на ролята на възклицателното и на въпросителното изречение.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Проучват материали, свързани с дейността на Бенковски и на Хвърковатата чета.
Допълнителни задачи
Състезание по изразително четене на стихотворението.
Задачи за контрол
Отговарят на въпроса в зад. 7 от тетрадката по четене.
Устно обясняват ролята на възклицателното изречение и на въпросителното изречение за разкриването на отношението към
четниците.

можертва, себеотрицание и могат да ги открият като качества на героите;
− откриват темата на текста.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за Априлското
въстание, за Георги Бенковски като главен
апостол и за ролята на неговата Хвърковата
чета и ги свързват с темата и с основната мисъл на стихотворението.
Съдържателни акценти
1. Изразителен прочит на стихотворението с цел постигане на подходящото емоционално-оценъчно настроение.
2. Беседа, в която се отчита ролята на заг
лавието и се разкрива образът на Бенковски,
представен в стихотворението. Уточнява се
кой е Бенковски и какъв е неговият принос
за извоюването на свободата ни, като се актуализират знания по човекът и обществото
и се свързват с образа му, представен в творбата. Акцентира се върху понятията подвиг,
саможертва, себеотрицание.
3. Подборно четене за изпълняване на задачите, в които се изяснява връзката на говорителя с Хвърковата чета и нейния войвода,
като се подчертава, че историческата памет е
жива. Актуализират се знанията за понятията: подвиг, саможертва, себеотрицание, за

Тема: „Реката, която е била поточе“, Анелия Янковска-Сенгалевич – урок за нови знания
− умеят да откриват рими;
− умеят да откриват глаголи и осъзнават
ролята им за постигане на динамика в художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на стихотворната реч.
Различават понятията река, ручей и поток и
знаят, че реките извират, имат течение, посока
и притоци, което е необходимо за откриването
и характеризирането на героите и за разбирането на текста на художествената творба.

План на урока
1. Изразителен прочит на стихотворението.
2. Подборно четене, за да се отговори на
поставените въпроси, свързани с темата и с героите, и доказване чрез художествения текст.
3. Анализират се качествата на героите и
се правят изводи с цел по-пълно възприемане на художествения текст.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− правят изводи и ги доказват чрез текст;
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упорит и смел, ще имаш достатъчно опит
и знания, за да бъдеш полезен за другите.
4. Подборно четене:
− открива се описанието на реката и как
тя се променя по своя път;
− посочва се как се отнася реката с поточетата, като се обяснява поведението ѝ;
− открива се мечтата на реката, когато е
била поточе, и какви качества тя притежава,
за да продължи неспирния си бяг, който ѝ
помага да достигне целта си.
5. Свързват се думите от Ключ към текста
с изводи за отношението на реката към хората,
като се подчертават нейните дарове и добрина.
6. Изяснява се ролята на изразните средства: епитети и честа употреба на глаголи.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците проследяват на картата на
България пътя на различни реки.
Допълнителни задачи
Учениците намират или създават гатанки
за река.
Задачи за контрол
Подборно четене на думи и изрази от стихотворението, които се свързват с думите от
рубриката Ключ към текста.

Съдържателни акценти
1. Темата на урока се въвежда, като се отгатват гатанки:
1. От балкана тя се спуща
без крака и без обуща
и надолу, без да спира,
всяко ручейче събира.
Що е то?
				(реката)
					Янка Миховска
2. Бре, че странно огледало –
нечупливо, мокро цяло.
С двата края свързва ето
връх планински със морето.
Що е то?
				(река)
			
Анелия Янковска–Сенгалевич
2. Чете се (слуша се) стихотворението.
3. Беседа, за да се открият темата на
стихотворението и връзката със заглавието.
Какво означава заглавието? Разсъждава
се върху възможните отговори, като се търси доказателство в текста.
Заглавието означава, че:
– реката тъгува, задето вече не е поточе;
– реката помни своето начало и миналото си;
– реката се срамува от това, че някога е
била поточе.
Свързва се заглавието с разкриването на
основната мисъл: Когато си любознателен,

Тема: „Реката, която е била поточе“, Анелия Янковска-Сенгалевич – урок за упражнения
4. Изразително четене от учениците.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− осмислят и изразяват внушенията на
текста;
− назовават чувства и преживявания;
− умеят да откриват глаголи и разбират
ролята им в художествения текст.

План на урока
1. Подборно четене за осмисляне на художествения текст и на емоционалното му
звучене.
2. Изясняват се и се осмислят качествата
на героите и развитието на взаимоотношенията им.
3. Прилагат се и се затвърдяват знания и
умения чрез изпълнение на различни задачи.

253

гите и защо успява да стигне до морето, като
се прави извод за нейните качества и се изразява емоционално-оценъчно отношение.
Подчертава се нейното желание да е полезна и как колкото повече се раздава, става все
по-пълноводна.
5. Изразително четене на стихотворението от учениците.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейност
Проследява се на картата на България кои
реки се вливат в морето.
Допълнителни задачи
Да споделят свой спомен, свързан с река.
Задачи за контрол
Отговор на тестов въпрос. Подборно четене от текста на думи и изрази, които показват как реката се променя.
Изразително четене на стихотворението
от учениците.

Актуализиране на знания и умения
Учениците разграничават в художествено описание думи и изрази, които пораждат
зрителни и слухови представи.
Актуализират се уменията за изразително
четене.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит на текста на стихотворението,
за да се изпълни зад. 1 от читанката и да се изберат думите, които отбелязват пътя на реката.
2. Откриват се с подборно четене различията в образите на двете поточета и се съставя таблица, в която се попълват думи, които се отнасят за всяко от тях.
3. Проследява се различното поведение на
реката към поточетата, като се прави извод
за нейното отношение към тях: готовността
за сприятеляване, за споделяне на приключенския дух.
3. Подборно четене, за да се установи какво си спомня реката от времето, когато е
била поточе.
4. Разкрива се какво прави реката за дру-

Тема: „Хотели за врабци“, Рада Москова – урок за нови знания
Учениците разсъждават за какво са нужни хотелите. Какви са очакванията на хората,
нуждаещи се от услугите на хотелите? По този
начин ще се доближат до необичайната аналогия с живота на врабчетата в стихотворението.
Развива се усета за поетична реч.
Съдържателни акценти
1. Открива се чрез подборно четене описанието на града.
2. Беседа, в която се разкрива връзката на
темата на стихотворението и ролята на заг
лавието.
3. Чете се подборно, за да се открие какви са
врабците, които търсят подслон. Проследява се
аналогията между поведението на врабчетата
и поведението на хората − клиенти, недоволни
от хотелско обслужване или от настаняването.

План на урока
1. Прочит на стихотворението.
2. Подборно четене, в което се открива
градският пейзаж и се разбира защо и как се
променят дърветата нощем.
3. Изяснява се ролята на изразните средства за промяната на настроението. Откриват се глаголите, пряката реч, недоизказаните мисли, подбудителното изречение.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− откриват доказателства за изводи и
твърдения, свързани с темата;
− умеят да разпознават одухотворени
предмети и животни в художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
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Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Илюстрация в тетрадката.
Допълнителни задачи
Проучват живота на врабчетата.
Задачи за контрол
Устен отговор на въпрос за приликата между врабците и хората – зад. 4 от читанката.

4. Свързват се думите дом и хотел от
рубриката Ключ към текста с доказателство
от произведението.
5. Чете се подборно молбата в края на стихотворението, която разкрива отношението
на хората към врабчетата.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене

Тема: „Хотели за врабци“, Рада Москова – урок за упражнения
с накацали по клоните му врабчета (зад. 8 от
читанката).
6. Възлага се творческа задача, като се работи по групи и се съчиняват въпроси за интервю с децата, за да се изясни отношението
им към врабчетата.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците предлагат план за защита на
врабчетата.
Допълнителни задачи
Четат стихотворения, разкази или приказки за врабчета.
Например:
Врабченце
Сивичко врабченце,
мъничко момченце,
сутрин рано-рано,
буди ме да стана.
Чука по стъклото,
забравя ли просото
да сложа на перваза,
както мама каза.
					Иван Мишев
Задачи за контрол
Избор на верни и неверни твърдения.
Съчинение описание на дърво с накацали
по клоните му врабчета (зад. 8 от читанката).

План на урока
1. Прочит на стихотворението на верижка.
2. Подборно четене с цел изпълнение на
поставените задачи, свързани с художественото възприемане на текста.
3. Съставяне на въпроси за интервю – работа в екип.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да различават стихотворна реч и
да определят римите;
− познават понятието интервю и могат да
съставят въпроси по тема.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за местообитанията на врабчетата и навиците им, за да се
направи връзка с художествения текст. Припомнят се гатанки, стихотворения и песни за
врабчета.
Съдържателни акценти
1. Открива се чрез подборно четене описанието на града.
2. Отчита се връзката на темата на стихот
ворението и ролята на заглавието чрез въп
роса Кои са хотелите за врабци?.
3. Проследява се причината за спора между врабчетата.
4. Разкрива се отношението на хората към
врабчетата.
5. Пише се съчинение описание на дърво
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Творческа задача – работа по групи – съчиняване на въпроси за интервю с децата относ-

но отношението им към врабчетата – зад. 9
от читанката.

Тема: „Лазарки“, Николай Зидаров, „Цветница“, Иван Цанев – урок за нови знания
Актуализират се понятията лазаруване,
лазарки, лазарски песни, лазарско хоро. Уточнява се, че лазарките са момичета, които след
участието си в лазаруването вече се признават за моми за женене. Споменава се, че за
разлика от коледарските дружини, в които
момчета и момци участват ежегодно, докато
ергенуват, момичето може да бъде лазарка
само веднъж в живота си.
Обръща се внимание, че това е християнски празник, свързан с едно от чудесата на
Исус Христос – възкресяването на починалия от три дена Лазар, затова и Лазаровден
носи символиката на възраждащата се природа.
Празникът Цветница или Връбница
също е християнски и отбелязва влизането на Исус Христос в Йерусалим, където
на другия ден, след като е сторил чудото с
Лазар, е посрещнат като цар и обсипан с
палмови клонки и цветя. У нас палмовите клонки са заместени с върбови. На този
празник според народните обичаи момичетата, които са лазарували, сплитат венчета
от върба и гадаят коя ще се омъжи първа,
като ги пускат в реката. Вратата на всеки
дом се закичва с върбова клонка. Отбелязва се, че у нас много хора имат имен ден на
този празник (Роза, Лиляна, Цветан, Здравка, Явор, Ясен и др.).
Лазаровден и Цветница са подвижни
празници, които се отбелязват в съботата и
в неделята преди Великден.
4. Очертава се образът на лазарките чрез
подборно четене, за да се разбере как изглеждат, как са облечени, каква е украсата им
за празника и как чрез танца им се разкрива
описанието на пролетта.

План на урока
1. Създаване на емоционална нагласа за
възприемане на урок.
2. Коментират се обичаите, свързани с
двата празника Лазаровден и Цветница.
3. Открива се общата тема на текстовете.
4. Наблюдават се средствата за художествено изграждане на текста на двете стихот
ворения.
5. Изпълнява се творческа задача чрез работа в екип.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− откриват ключови идеи в текстовете;
− съпоставят два художествени текста,
като осмислят по какво те се свързват един
с друг и по какво се различават;
− откриват думи и изрази с преносно значение и могат да ги тълкуват и употребяват.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за обичаите,
свързани с Лазаровден и с Цветница, за да се
проследи как са представени в разглежданите
художествени творби. Припомнят се песни и
стихотворения, свързани с двата празника.
Съдържателни акценти
1. Подготовка за възприемане на урока. Тъй
като темата на урока е свързана с пролетните
празници Лазаровден и Цветница, тя може да
се въведе с песента „Лаленце се люлее“ – лазарска песен, която се пее на момченце.
2. Стихотворенията се четат последователно.
3. Коментират се обичаите, свързани с Лазаровден и с Цветница, за да улесни емоционално-оценъчното възприемане на текста на
двете стихотворения.
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Лазаровден.
Работи се в екип по проект: Традиционни
носии и накити на лазарките.
Допълнителни задачи
Записват се имена на близки и приятели,
които имат имен ден на Цветница.
Задачи за контрол
Чрез подборно четене се намират доказателства за свързване на празника Лазаровден с възраждането на природата − зад. 7
от тетрадката по четене.
Чрез четене с разбиране се разпознават
героите от стихотворението „Цветница“ –
зад. 4 от тетрадката по четене.
Изпълняват творческата задача, като работят в два екипа – зад. 4 от читанката.

Открива се красотата на празника Цветница чрез изброените пролетни цветя и желанието на героинята да зарадва близките си.
5. Наблюдават се средствата за художествено изграждане на текста на двете стихот
ворения: епитети, думи и изрази с преносно
значение, изброяване, и се обяснява ролята
им за създаването на определено настроение.
6. Изпълнява се творческа задача чрез работа в екип.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Работи се в екип по проект: Празнуване на

Тема: „Срещу Великден“, Ран Босилек – урок за нови знания
Съдържателни акценти
1. Открива се темата на стихотворението
чрез подборно четене.
2. Назовават се героите в стихотворението и се чете подборно разговорът им, като се
анализира защо си помагат и се прави извод
за значението им за хората и голямата им отговорност за достолепието на празника на
празниците – Великден, който се празнува
три дена.
Конкретизира се, че това е най–големият
християнски празник, наречен Възкресение
Христово. Споменават се обичаи, свързани с
Великден – ходене на черква; боядисване на
яйца; месене на великденски козунаци; великденско хоро.
3. Посочват се изразните средства: пряката реч, обръщенията, епитетите, подбудителните изречения, повторенията и изброяването, чрез които се създава представата за
героите и се пресъздава усещането за празнично настроение.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка

План на урока
1. Прочит на стихотворението.
2. Открива се описанието на пролетта.
3. Определя се какво е настроението на
героите.
4. Изяснява се връзката между темата на стихотворението, неговото заглавие и изразните
средства: ролята глаголите и на повторението,
чрез които се изгражда художественият текст.
5. Търси се смисълът на думите и изразите с преносно значение.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да откриват диалог, обръщения,
повторения и изброявания.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за празника
Великден, за да се осмисли как е представен
в художествения текст и да се постигне емоционално въздействие.
Усъвършенстват уменията си за откриване в текст на средствата за неговото художествено изграждане.
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ник Великден.
Задачи за контрол
Устно обяснение на думи, с които е назован празникът; свързване с думи от Ключ
към текста и с доказателства от текста.

Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците четат по роли стихотворението.
Допълнителни задачи
Обичаи, свързани с християнския праз-

Тема: „Срещу Великден“, Ран Босилек – урок за упражнения
2. Разкрива се чрез подборно четене как
и защо се променят героите в стихотворението. Правят се изводи за взаимоотношенията между тях. Откриват се доказателства
в текста. Свързват се постъпките на героите
с подготовката за предстоящия празник. Коментира се редуването на деня и нощта.
3. Проследява се последователността на
случката чрез подреждане на словосъчетания от текста.
4. Разкрива се настроението – нетърпеливо очакване на празника, който носи радост,
като се избират подходящи думи и се създават изречения.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците правят картички за Великден.
Допълнителни задачи
Описват как ще прекарат празника Великден.
Задачи за контрол
Четене на стихотворението по роли.

План на урока
1. Четене по роли на стихотворението.
2. Разкриват се причините за постъпките
на героите.
3. Работи се самостоятелно за изпълнение
на предложените задачи, свързани с последователността на развитието на действието
и създаване на подходящо настроение.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− откриват влиянието на народната песен
в авторското стихотворение;
− умеят да откриват диалог, обръщения,
повторения и изброявания.
Актуализиране на знания и умения
Учениците съпреживяват радостното
очакване на празника чрез уменията за изразително четене по роли.
Усъвършенстват се уменията за откриване в текста на средствата за неговото художествено изграждане.
Съдържателни акценти
1. Чете се стихотворението по роли, с разбиране и с подходяща интонация.

Тема: „Яйцето“, Надежда Станилова – урок за нови знания
тъпването на пролетта в художествения текст.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците откриват разлика в начина на
записване на текста на сценката, като го съпоставят с текст на приказка или на разказ.
Актуализиране на знания и умения

План на урока
1. Прочит на сценката.
2. Подборно четене за откриване на героите и на техните качества.
3. Разкрива се основната мисъл на творбата
4. Коментира се с какво се свързва нас
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ите, като се споменава фактът, че за щъркелите изборът на партньор зависи от добре
направеното голямо и здраво гнездо. Ако то
не е солидно, щъркелицата отлита да търси
друг партньор, с който ще бъде до края на
живота си.
3. Подбират се думи и изрази от диалога,
чрез които се разкриват настъпването на
пролетта и свързаното с това радостно очакване на птичето потомство.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците издирват снимки с щъркели и
щъркелови гнезда.
Допълнителни задачи
Проучват се интересни факти за щъркелите.
Задачи за контрол
Разпределяне по роли, разучаване и драматизиране на сценката.

Актуализират се знанията за щъркелите −
живеят по двойки и си правят здрави гнезда,
за да отгледат потомството си, за да се разбере изборът на героите и връзката с темата на
творбата.
Актуализират се уменията за драматизиране на текст.
Съдържателни акценти
1. Чете се текстът на сценката с разбиране
и с подходяща интонация.
Определя се какво е различното в начина,
по който е записан текстът.
Посочва се темата на сценката.
2. Откриват се героите и чрез разговорите
им в сценката се определя основната мисъл:
Най-важното за семейството е създаване
то на уютен дом, за да се отгледа в него бъ
дещото потомство.
Подчертава се, че според героите съжителството в семейството и създаването на
потомство е отговорност и изисква грижи и
труд.
Правят се изводи и за качествата на геро-

Тема: „Яйцето“, Надежда Станилова – урок за упражнения
Учениците умеят да различават текста на
сценка.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се уменията за изразително
четене на сценка по роли.
Обяснява се предназначението на текста
на сценката.
Съдържателни акценти
1. Четене с разбиране, за да се отговори
на поставените въпроси в предложените
задачи, като се откриват думи и изрази за
описание на мястото и времето на случката.
Подчертава се, че предназначението на гнездото е безопасността и грижата за малките
щъркелчета. Мисълта за тях е перспективата
на семейството. Описва се как това може да
се покаже на сцена – какви декори са нуж-

План на урока
1. Четене по роли на сценката.
2. Разкриват се и се оценяват качествата
на героите, за да се представят правдоподобно при изиграване на сценката.
3. Обсъжда се кой как си представя костюмите на героите и необходимите декори и
как биха могли да се изработят.
4. Чете се текстът като артисти на репетиция.
5. Творческа задача за работа в екип с цел
представяне на сценката.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
– откриват героите;
– определят в текста техни постъпки и думи;
– назовават качества на героите;
– доказват мнението си чрез текста;
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Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците подготвят афиш, костюми и
декори за представлението.
Допълнителни задачи
Дописва се като продължение как щъркелите си представят своите деца: възпитани,
послушни, палави, лакоми, смели и т.н.
Задачи за контрол
Словесно рисуване: декори за сцената,
външен вид на героите.
Разпределяне по роли и изиграване на
сценката.

ни. Учениците разказват как си представят
героите, които изпълняват ролите.
2. Беседа, в която се изясняват качествата
на героите. Изказват се съждения как да се
изиграят ролите. Описва се как би трябвало според представите на учениците да изглеждат онези, които ще изиграят ролите им.
Предложения за проекти за костюми.
3. Четат текста като артисти на репетиция.
4. Разделят се на четири екипа и участват
в изпълнението на зад. 7 от читанката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка

Тема: „Милна ми е, драга ми е“, българска народна песен, „Кукувица кука за Гергьовден“,
българска народна песен – урок за нови знания
на в началото на едната песен и се отбелязва
защо е закукала кукувицата, към какво призовава младите хора. Открива се, като се чете
подборно описанието на гората в другата песен. Прави се извод, че темите в двете песни
са различни:
Възхвала на красотата на пролетната
природа. („Милна ми е, драга ми е“)
Спазване на традиционните обичаи за
отдаване на почит и достойно посрещане
на големия празник Гергьовден. („Кукувица
кука за Гергьовден“)
Подчертава се, че това, което обединява
двете теми, е общото събитие – отбелязването на празничния ден и връзката му с пролетния пейзаж.
3. Работи се по задачи, свързани с откриването в текстовете на песните на настъпилите промени в природата през пролетта.
4. Четене с разбиране, за да се открие нас
троението на героите.
5. Проследяват се в текста на една от
песните обичаи, свързани с Гергьовден –
християнски празник в чест на св. Георги
Победоносец. Сутрин рано момите берат
в гората или на полето зелено цвете – гер-

План на урока
1. Прочит на народните песни.
2. Възприемане и осмисляне на произведенията.
3. Изпълняване на поставените литературни задачи.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− имат представа за празника Гергьовден
и обичаите, свързани с него, за да се възприеме текстът на фолклорните творби и да се
издирят в тях обредни елементи;
− умеят да сравняват художествени текстове.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на особеностите на народната песен, като
наблюдават липсата на рими, но създаването
на ритъм чрез еднакъв брой срички във всеки стих.
Съдържателни акценти
1. Изразително четене на двете песни.
2. Подборно четене, за да се разкрият и да
се съпоставят темите на двете творби.
Чете се описанието на природната карти-
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Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците проучват обичаи и обредни
песни, свързани с Гергьовден.
Допълнителни задачи
Кога кука кукувицата и какво поверие е
свързано с това?
Задачи за контрол
Писмен отговор на въпрос за разликата
между двете песни чрез допълване на пропуснати думи – зад. 3 от читанката.

гьовче, за да направят венчета, с които окичват жертвеното агне, което ще събере после
всички около празничната трапеза. Месят се
и обредни хлябове. Може да се спомене, че
такъв тип песни наричаме обредни.
6. Наблюдават се особеностите на народната песен: еднакъв брой на сричките във
всеки стих за постигане на ритмичност,
употреба на постоянни епитети: млади
моми, росни венци, вакло агне, както и на
повторения.
Ресурси (основни и допълнителни)

Тема: „Милна ми е, драга ми е“, българска народна песен, „Кукувица кука за Гергьовден“,
българска народна песен – урок за упражнения
1. Отговаря се на тестови въпроси, свързани с разбирането на текста на песните
(зад. 1, 7).
2. Определя се кое изречение за коя песен
се отнася, като доказва твърденията си чрез
подборно четене (зад. 6).
3. Назовава чувства, показани в песните, и
ги свързва с празника.
4. Обяснява защо двете песни са народни
(зад. 4, 5).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриката Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците проучват обичаи и обредни
песни, свързани с Гергьовден.
Допълнителни задачи
Представяне на народни песни по избор.
Задачи за контрол
Отговор на тестови въпроси.

План на урока
1. Изразително четене, с което се показва
емоционално-оценъчно отношение.
2. Подборно четене, свързано със задачи
за работа с текста на двете песни.
3. Учениците вникват в художественото
описание в текстовете.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− имат представа за празника Гергьовден
и обичаите, свързани с него;
− умеят да сравняват художествени текстове;
− умеят да откриват художествени описания в художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на особеностите на народната песен. Слушат обредни песни за Гергьовден.
Съдържателни акценти
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Тема: „Нова планета“, Ана Александрова – урок за нови знания
ва се значението на думата зубрач. Разсъждава се върху разликата между зубренето –
учене заради оценката и желанието за учене
у героинята, което обхваща качествата: лю
бознателност, постоянство, трудолюбие с
цел натрупване на знания.
3. Коментира се мисълта: Всеки човек е тол
кова голям, колкото големи са мечтите му.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Четат се и се отгатват двете гатанки от
Янка Миховска.
От небето до земята
златен сноп премята.
Що е то?
			
(слънце)
Нощем – светла и засмяна,
цяла в златна е премяна.
ту пълнее, ту линее,
но не може да ни сгрее.
Що е то?
			
(луна)
Учениците правят предложения как героинята да постигне мечтата си.
Допълнителни задачи
Проверяват се знания за Космоса. Да
разучат имена на планети, които героинята
вероятно познава.
Задачи за контрол
Отговаря се на въпроса в зад. 6 от тет
радката по четене.
Казват стихотворението наизуст.

План на урока
1. Възприемане и осмисляне на художествения текст на стихотворението.
2. Характеризира се героинята чрез подборно четене.
3. Коментира се какъв трябва да бъде ученикът и каква е целта на процеса учене, като
се разглеждат взаимоотношенията на героинята с нейните съученици.
4. Отговаря се на поставените въпроси с
доказателства от художествения текст.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разпознават литературния герой – говорител;
− могат да опишат портрет на герой с помощта на сетивна опора.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се уменията за търсене на
доказателства в художествения текст в подкрепа на изразено мнение.
Съдържателни акценти
1. Тих прочит на стихотворението от всеки ученик.
2. Чрез подборно четене се характеризира
героинята, като се определя кой говори в текста; откриват се нейните мечти и се отговаря на поставените въпроси, за да се определи
по какво тя се отличава от съучениците си
(зад. 4, 5 от читанката и зад. 1, 2 и 4 от тетрадката по четене). Свързват се думите от
Ключ към текста с примери от стихотворението и се назовават качества на героинята.
2. Беседа за постъпките на другите деца и
за отношението им към героинята. Обясня-

Тема: „Какво правят децата“, Кирил Гончев – урок за нови знания
2. Чрез подборно четене се представят
радостните игри на децата през различните
сезони.

План на урока
1. Изразителен прочит на стихотворението от учителя и от учениците.
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3. Подборно четене, за да се открие в тек
ста описанието на зимата, на пролетта, на
лятото и на есента.
4. В беседа се изяснява какви са игрите на
децата през всеки от сезоните и с какво всеки сезон радва децата. Назовават се техните
чувства, свързани с преживявания, като се
доказват чрез текста. Определя се основното чувство, което внушава стихотворението:
жизнерадост и оптимизъм, защото детството е безгрижно.
5. Посочват се изразните средства: епитети,
сравнение, повторение и се тълкуват изрази с
преносно значение (зад. 2, 3 и 4 от читанката и
зад. 2, 5 и 6 от тетрадката по четене).
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците правят табло с пейзажи, свързани с различните сезони, като прилагат
списък с наименования на игрите си.
Допълнителни задачи
Учениците определят любимия си сезон и
с какви детски игри е свързан.
Задачи за контрол
Обясняват отговора на въпроса в зад. 5 от
тетрадката по четене.
Изразително четене.

3. Коментира се защо поетът е избрал
темата за безгрижното детство и как тя се
свързва със заглавието.
4. Търсещо четене за откриване на изразните средства и изясняване на ролята им в
текста.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разпознават годишните сезони и свързаните с тях промени в природата, за да осмислят представянето им в текста;
− могат да подкрепят отговорите си с примери от художествения текст.
Актуализиране на знания и умения
Въз основа на личния си опит децата разказват какви възможности за игри предлагат различните сезони и търсят сходства в
текста на стихотворението.
Актуализират се уменията за изразително
четене за постигане на емоционалното внушение на творбата.
Съдържателни акценти
1. Чете се стихотворението или се слуша
песента „Какво правят децата“, направена по
текста, за да се създаде емоционална нагласа
за възприемане на творбата.
2. Изясняват се чрез беседа промените в
природата, които настъпват през различните сезони.

Тема: „Марийка и славей“, българска народна песен – урок за нови знания
5. Търсещо четене за разпознаване на характерни за народната песен изразни средства.
6. Изразително четене по роли.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да отличат народна песен от стихотворение;
− умеят да изказват личното си мнение и
го доказват чрез текста.

План на урока
1. Създаване на емоционална нагласа за
възприемане на произведението чрез песен
или гатанка за славея.
2. Прочит на народната песен от учителя.
3. Подборно четене за откриване на героите и причината за облога им.
4. Проследяват се постъпките на героите,
за да се направи извод за качествата, които
притежават.

263

сърце (зад. 1 и 3 от читанката, зад. 5 от тет
радката по четене).
5. Търсещо четене, чрез което учениците
разпознават изразните средства, характерни
за народната песен: еднакъв брой на сричките в стиха – за постигане на стихотворен ритъм, диалог, повторение, обръщение, специфични епитети: петровата ябълка, червения
трендафил, дребни славеи, мома хубава.
6. Чете се текстът по роли.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Съставяне на екипи за най-артистично
изпълнение.
Допълнителни задачи
Да се проучи как изглежда славеят, къде
са обиталищата му и кога пее, за да се осмисли текстът.
Задачи за контрол
Четене по роли – състезание за най-артистично изпълнение по екипи − зад. 4 от
читанката

Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за постигане
на ритъм и римуване, като се обръща внимание на особеностите на народната песен.
Съдържателни акценти
1. Създаване на емоционална нагласа за
възприемане на произведението чрез песента „Пей ми, славею чудесни“.
2. Прочит на текста на народната песен.
3. Подборно четене за изясняване кои са героите в народната песен, къде се срещат и защо
сключват облога, който в народните песни е
обичайно средство за разкриване качествата на
героите. Открива се темата на песента: възхвала
на дарбата на момата – песнопойка, която е надпяла най-прочутата сладкопойна птица.
4. Проследява за какво се договарят и как
се отнасят помежду си героите. Свързват се
думите дарба и благородство от Ключ към
текста с постъпките на героите и се прави
извод за качествата им: самоувереният и самонадеян славей е същевременно грижовен
родител, а Марийка е не само работлива и
талантлива, но има жалостиво и благородно

Тема: „Марийка и славей“, българска народна песен – урок за упражнения
песен;
– откриват в текст описание на мястото
на случката и на външен вид на герои;
− умеят да правят изводи за качествата на
героите.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на народна песен: липса на рими, употреба на диалог, обръщения, остарели форми на
думите, повторения, характерни епитети.
Осмислят основната идея чрез пословица.
Съдържателни акценти
1. Подборно четене, за да се допълнят
липсващи думи с цел описание на градинката, която е място на срещата.
2. Беседа за изясняване как се променя

План на урока
1. Подборно четене и допълване на липсващи думи за съставяне на описание на мястото на срещата на героите.
2. Беседа за изясняване на промените в
поведението на славея чрез тълкуване на думите му.
3. Дискусия за откриване на качествата на
героите.
4. Изразява се емоционално-оценъчно отношение чрез пословица, която съдържа основната мисъл.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разпознават особеностите на народната
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Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
Не се хвали какъв си бил, а какъв си сега.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Допълнителни дейности
Записване на пословиците.
Допълнителни задачи
Илюстрация, свързана с текста.
Задачи за контрол
Избор на подходяща пословица и устно
обяснение на нейната връзка с посланията
на народната песен.

поведението на славея, когато губи облога.
Подреждат се думи, за да се съобщи молбата
на славея.
3. Разсъждава се върху поставен въпрос,
като се прави избор и се записват думи, които назовават качества на героите (зад. 5 от
тетрадката по четене).
4. Изразява се емоционално-оценъчно отношение, като се прави връзка между основната идея и подходяща пословица.
Каквото търсил, това и намерил.
Големи хвалби, ама малки творби.

Тема: „Раковината“, Юлия Момчилова – урок за нови знания
2. Уточняват се героите и се чете подборно, за да се установи при какви обстоятелства те се запознават, като се следи как се
променя настроението в приказката: преход
от смешното поради станалото в началото
недоразумение към сериозното.
3. Чете се по роли диалогът между героите
и се изясняват взаимоотношенията им, за да
се разбере: Защо Марето решава да помогне
на раковината? Как Марето успява да по
могне на раковината? (зад. 1 от читанката).
Обръща се внимание на края на художествение текст, за да се обясни постъпката на раковината. Въвеждат се понятията: съчувст
вие, загриженост, решителност, съобрази
телност, благодарност.
4. Художественият текст се разделя на
епизоди и се съставя и записва план. Изяснява се, че връзката между епизодите са
поведението на раковината: нейното желание да спаси рачето, което е приютила, разговорът с Марето, подаръкът, който изпраща накрая, и това се съотнася с избора на
заглавието.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности

План на урока
1. Прочита се приказката от учителя.
2. Определят се героите и чрез взаимоотношенията им се изясняват техните качества.
3. Проследява се сюжетната линия за възприемане и осмисляне на художественото
произведение.
4. Разделя се текстът на епизоди и се записва план.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− разпознават приказните герои;
− откриват причинно-следствената връзка на сюжета;
– определят качествата на героите и ги доказват чрез текста, като познават смисъла на
понятията: съчувствие, загриженост, реши
телност, благодарност;
– откриват връзката между епизодите и
заглавието.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за разпознаване на приказка: приказен герой.
Актуализират се уменията за изразително
четене като начин за драматизиране на текста.
Съдържателни акценти
1. Чете се (слуша се) текстът.
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той ми рече:
„Ще те щипна!“
			
(рак)
Задачи за контрол
Обяснение на самостоятелен избор на
роля.
Четене по роли.

Учениците намират сведения за различни
видове морски рак.
Допълнителни задачи
		Гатанка
Бре, че чичко мустакат,
ходи винаги назад.
Аз опитах да го пипна,

Тема: „Раковината“, Юлия Момчилова – урок за упражнения
нието на раковината. Назовават се качества
на героите и се доказват с примери от текста.
2. Правят изводи за постъпките на Марето. Следват се стъпките на рубриката Как
да науча, за да се отговори на въпроса за качествата на героинята.
3. Подборно четене и работа за по-добро
възприемане на приказката по зад. 2, 3, 4 и 5
от читанката.
4. Изучаващо четене, при което епизодите
се подреждат последователно, като се съставя и записва план − зад. 7.
5. Устен преразказ на приказката.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците носят рапани, раковини, миди
или рисуват морско дъно с обитателите му.
Допълнителни задачи
Разказват се спомени за морски приключения.
Задачи за контрол
Самостоятелно подреждане на план на
съдържанието.
Устен преразказ на приказката.

План на урока
1. Подборно четене на приказката.
2. Изпълняват се поставените задачи в
читанката, за да се осмисли съдържанието и
да се определят качествата на героите.
3. Определя се видът на текста.
4. Преразказва се приказката.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− умеят да различават речта на героите;
− умеят да правят изводи за качествата на
героите според постъпките им;
− доказват мнението си чрез текста;
− умеят да разпознават повествователен
текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се уменията за изясняване
на качествата и постъпките на героите въз
основа на факти от текста.
Актуализират се наблюденията за причинно-следствената връзка, необходима като пос
ледователност за изграждането на приказка.
Умеят да преразказват приказки.
Съдържателни акценти
1. Обяснява се откъде идва наименова-

Тема: „Ключ от бащината къща“, Лиана Даскалова – урок за нови знания
те към героя.
3. Откриват се основната мисъл на творбата
и връзката с читателя чрез емоционална оценка.
Опорни знания и умения, основни по
нятия

План на урока
1. Разкрива се идейният замисъл – детето е отговорно към своите родители, които
обича и не желае да тревожи.
2. Изяснява се отношението на родители-
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Най обичам у дома

Учениците:
− разбират понятията: семейство, роди
телска грижа, домашен уют, бащин дом,
и могат да осмислят употребата им в художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Учениците осъзнават какво означават за
всеки от тях домът и семейството.
Умеят да свържат опита си с взаимоотношенията и чувствата на героите.
Съдържателни акценти
1. Прочита се стихотворението от учителя.
2. Чете се подборно описанието на ключето, акцентира се върху това, че ключето е
необикновено и е свързано със сърцето на
детето. Изяснява се какво значение има за
момчето ключът от бащината къща – дава му
сигурност, чувства се обичано и защитено.
3. Беседа върху поставените въпроси в
зад. 2, 3 и 4 от читанката за изясняване на
образа на героя. Доказва се чрез текста, че
момчето е самостоятелно. Разкрива се, че
родителите му се доверяват и му дават възможност да разполага както намери за добре
със свободното си време. Същевременно се
подчертава, че героят умее да се самоконтролира и е отговорен към постъпките си.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците рисуват ключ за бащиния дом.
Допълнителни задачи
Припомнят се стихотворения с подобна
тематика: „Родна стряха“, Ран Босилек, и др.

Най обичам у дома
вечер да се прибера.
Вредом спуска се тъма,
няма вече вън игра.
Няма хора, няма звън,
няма птичи гласове.
По дворовете без сън
само вятърът снове.
А пък вкъщи огън грей.
Топла пита се пече.
Татко влиза и се смей.
Щипе ме: „Здравей, момче!“
Сяда и рисува с мен
къщички и зверове,
плет с един петел червен
и високи върхове…
Вън навред лежи тъма.
Няма вече вън игра…
Най обичам у дома
вечер да се прибера.
					Владимир Голев
Разказват за семейството си.
Задачи за контрол
Изразително четене на стихотворението.
Отговор на тестови въпрос.

Тема: „Ключ от бащината къща“, Лиана Даскалова – урок за упражнения
3. Изказва се лично мнение по въпроси,
свързани с лични преживявания и наблюдения.
Опорни знания и умения, основни по
нятия

План на урока
1. Подборно четене за изпълнение на задачите в читанката.
2. Тълкуване на чувства и настроения на
героите и доказване чрез текста.
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героят в текста, за да се допълни характеристиката му.
4. Изяснява се ролята на сравнението, че
майката и бащата са сами като остров сред
море.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците записват предложенията си по
темата: С какво би искал да зарадваш роди
телите си?
Допълнителни задачи
Разказват за своето семейство.
Задачи за контрол
Да се научи наизуст част от стихотворението по избор.
Тълкуване на чувства и настроения на героите и доказване чрез текста.

Учениците:
– разбират понятията: семейство, роди
телска грижа, домашен уют, бащин дом, и
осъзнават в какъв смисъл са употребени или
показани в художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Учениците имат представа за ролята на
всеки член от семейството и могат да се ориентират във взаимоотношенията на героите,
изразени в художествената творба.
Съдържателни акценти
1. Учениците четат изразително стихот
ворението.
2. Подборно четене и беседа за изясняване на взаимоотношенията в семейството
на героя и назоваване на чувствата, които
го свързват с родителите му: обич, загриже
ност, закрила, доверие – зад. 6, 8.
3. Записват се думи, с които се назовава

Тема: „Родна реч“, Атанас Душков – урок за нови знания
1. Слуша се запис на актьор, който рецитира стихотворението.
2. Подборно четене, за да се открият епитетите и сравненията, които изясняват как е
описана родната реч и какво представлява
тя за говорителя.
3. Разкрива се чрез доказателство основната мисъл на творбата, че: Родната реч, с
която сме закърмени, е не само част от ежед
невието ни, но е и наследство от дедите ни и
жива връзка със славното ни минало, затова
трябва да се гордеем с нейното благозвучие
(работи се по задачи 2 и 3 от тетрадката по
четене). В този смисъл родната реч е повод
за национална гордост и преклонение.
4. Четат се подборно възклицателните изречения и се разкрива какви чувства изразяват. Свързва думите от Ключ към текста.
Свързва представата за родната реч с представата за българина от стихотворението
„Българин“, Борислав Ценов.

План на урока
1. Прочит на стихотворението.
2. Откриват се описанието на родната реч
и отношението на говорителя към нея.
3. Определя се основната мисъл: родната
реч, с която сме закърмени, е не само част
от ежедневието ни, но е и реч на дедите ни
и част от славното ни минало, затова трябва
да се гордеем с нейното благозвучие, красота, изящество и сила.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− знаят понятията: национална гордост,
преклонение, и умеят ги различават и да правят изводи въз основа на художествен текст.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за стихотворения с подобна тематика и се развиват уменията за изразително четене.
Съдържателни акценти
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И над книгата унесен,
родна реч ми пак шепти…
Милва като нежна песен,
като утрен звън трепти!

Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Да се проучи: Откога съществува писме
ността, съхранила родната ни реч?
Допълнителни задачи
Четат се стихотворенията:
Родна реч
Родна реч, омайна, сладка,
що звучи навред край мен;
реч на мама и на татка,
реч, що мълвим всеки ден.

Ран Босилек
Родна реч
Обичам те, българска реч,
звук сладък, най-мил в звуковете,
ту арфа звънлива, ту меч
на майстор художник в ръцете.
Иван Вазов
Задачи за контрол
Четат изразително стихотворението.
Устни отговори за връзката между отношението към родната реч и качества на
българина, описани в стихотворението
„Българин“.

Тя звънти, когато пея,
в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.

Тема: „Кирил и Методий“, Никола Фурнаджиев – урок за нови знания
славянската писменост – светите братя Кирил
и Методий, и за Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.
Съдържателни акценти
1. Подготвителна работа за въвеждане
на темата, свързана с Деня на славянската
писменост и на българската просвета и култура – 24 май, на който отдаваме почит на
делото на равноапостолните просветители
Кирил и Методий.
Изслушва се химнът „Върви, народе възродени“. Може да се разкаже как учителят по
музика в Ловешката гимназия Панайот Пипков създава музиката по прочетеното в часа
му стихотворение на Стоян Михайловски.
Отбелязва се, че след Освобождението датата 11 май е избрана за всеучилищен празник,
който се превръща във всенароден, а напоследък става международен. Може да се спомене, че
промяната в датата идва от разликата в стария
и новия стил (+ 13 дни). Споменава се, че Денят

План на урока
1. Подготвителна работа за въвеждане
на темата, свързана с Деня на славянската
писменост и българската просвета и култура – 24 май.
2. Прочит на стихотворението от учителя.
3. Подборно четене за откриване на темата на стихотворението и на изразеното основно чувство.
4. Изясняват се значението на писмеността и делото на славянските първоучители в
нашето съвремие.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават значението на понятията: зна
ние и просвета;
− осъзнават значението на писменото
слово и силата на знанието.
Актуализиране на знания и умения
Актуализират се знанията за създателите на
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на славянската писменост се е празнувал много
тържествено. Ден-два преди празника учениците набирали божури и бръшлян, за да окичат
с венци и гирлянди портретите на славянските първоучители, на възрожденците, както и
фасадите на училищата. По улиците минавало
празнично шествие с иконата на двамата братя,
с хоругви и със знамена. Разсъждава се коя от
тези традиции е съхранена до наши дни.
2. Чете се стихотворението или се слуша
рецитирането му от актьор.
3. Подборно четене, за да се открие описанието на празника − очертава пролетната картина на ликуващия град и учениците,
които се събират в двора на училището, за да
манифестират. Определя се какво е настроението и как то е показано в текста чрез преживяванията на героя.
4. Чрез беседа се осмисля връзката на
просветата с книгата и нейната роля на светилник през вековете, зов за свобода и източник на знание. Актуализират се понятията: знание и просвета.
5. Чрез работа върху четивната техника на записаните на дъската подбудителни
изречения от текста се обяснява ролята им
за отношението на героя към книгата, към
празника и към делото на светите братя Кирил и Методий.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Съставяне на книжка с гатанки и пословици за знанието.

Що е то?
(книгата)
Българска народна гатанка

			
Гатанка
Тя ме води в бездънни простори
и отключва железни врати.
Тя си няма уста, а говори.
Тя си няма крила, а лети.
			
Що е то?
(книгата)
Георги Струмски
			
Гатанка
Коя е тази умница –
вземеш ли я в ръчица,
без да вдига шум,
учи те на ум?
Що е то?
			
(книгата)
Янка Михова
Пословици:
Който се учи, той ще сполучи.
Българска
Човек се учи, докато умре, и пак остава
ненаучен.
Българска
По-добре да се учиш късно, отколкото никога.
Гръцка
Не е срамно да не знаеш, срамно е да не
учиш.
Руска
Знанието е сила.
Латинска
Допълнителни задачи
Да се проучи откога се празнува 24 май
като Ден на славянската писменост и на българската просвета.
Задачи за контрол
Учениците тълкуват стиховете:
Със книгата днес твоя е земята,

Бяла-бяла лехица
с черна-черна пшеница,
жънем я с очите, мелим я с главите
и с погача богата
храним си душата.
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дори небето с чудните звезди.
Тема: „Празник“, Александър Муратов,
„Пред ваканция“, Никола Фурнаджиев – урок за нови знания
децата се превръща в устрем към по-добро
бъдеще за родината и за света. („Празник“)
4. Подчертава се безгрижието на идещата ваканция, като се изреждат заниманията, които се предлагат на героя („Пред ваканция“), както и промените, които отличават празничния ден от делничните дни.
5. Разкриват се качествата на героя (весел, дружелюбен, ученолюбив, отговорен,
взискателен към себе си), неговите чувства
и мечти („Пред ваканция“), както и качествата, които говорителят открива у децата
(задружни, силни, родолюбиви), и пожеланието му те да растат в мирен и щастлив свят
(„Пред ваканция“).
6. Обръща се внимание на изразните
средства: епитети, сравнения, изброяване,
възклицателни изречения.
Ресурси (основни и допълнителни)
Читанка
Тетрадка по четене
Знанията в рубриките Ключ и Речник
Допълнителни дейности
Учениците съставят план как да прекарат
ваканцията си.
Допълнителни задачи
Да се проучи как се празнува Денят на детето по света.
Задачи за контрол
Изпълняват зад. 7 и 8 от тетрадката по четене.
Изразяване на лично мнение за очакванията, свързани с лятната ваканция.

План на урока
1. Прочит на двете стихотворения.
2. Подборно четене за възприемане на
идейния замисъл на стихотворенията.
3. Изяснява се значението на празничния
ден и на ваканцията, като се определят чувствата и настроенията на героите.
Опорни знания и умения, основни по
нятия
Учениците:
− познават значението на понятията: ва
канция и просвета, и ги осмислят в художествен текст;
− умеят да сравняват художествени текстове.
Актуализиране на знания и умения
Чете се рубриката, в която се дава информация за Международния ден на детето, за
да се осмисли произведението.
Съдържателни акценти
1. Прочит на стихотворенията.
2. Разграничава се основната мисъл на
двете стихотворения:
Ваканцията е заслужена почивка на уче
ника: време за спортуване, за туризъм и за
игри. („Пред ваканция“)
Празникът Първи юни е весел и пораж
да надежди за мирно, благодатно и щаст
ливо бъдеще, защото е празник на децата.
(„Празник“)
3. Разкриват се чрез подборно четене нетърпеливото очакване на ваканцията („Пред
ваканция“) и жизнерадостното празнично настроение в полета на окичения със
знаменца трамвай, в който пътуването на
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Входящ контрол
Име на ученика:
Клас:		ред:
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Знам и мога № 2 				
Име на ученика:
Клас:		ред:
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Строеж на думите. Правопис
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Вече знам и мога № 3				
Име на ученика:
Клас:		ред:
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Части на речта. Правопис

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Знам и мога № 4				
Име на ученика:
Клас:		ред:
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Видове думи. Видове изречения
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Вече знам и мога №5 						
Име на ученика:
Клас:		ред:
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Изходящ контрол

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Вече знам и мога 						
Име на ученика:
Клас:		ред:
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БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ
Вече знам и мога 						
Име на ученика:
Клас:		ред:
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