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1. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В книгата за учителя по български език за
5. клас на издателство АНУБИС се съдържа информация, която улеснява преподаването на урока и взаимодействието с ученици и родители.
Текстът е съобразен с конкретните изисквания на
Закона за предучилищно и училищно образование
(2015) и с потребностите в многообразния и творчески процес на учене и преподаване. Интегрирани са ключовите компетентности в общообразователната подготовка, чл. 77. (1). Акцентирани са
цялостните политики за „подкрепа за личностно
развитие на детето и на ученика; изграждане на
позитивен организационен климат; утвърждаване
на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност“, чл. 174. (2).
Ние сме уверени в съвременните възгледи на
педагогиката и в необходимостта от „сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост
между всички участници в процеса на образование“, цитирани в Закона за предучилищно и
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ангажираност като издател и носител на ценности в
образованието е свързана с Промяната. Необходимо е пространство, в което българският учител
да открие себе си. Пространство, в което да съчетае своя опит, нагласи, убеждения с реалност,
която изисква единни политики и стратегии,
сила, увереност и компетентност, за да се реализира. Това е мотивът ни да създадем пособието
„Книга за учителя“!
Едно начало, събрало идеи от новите концепции в ученето, от разбиране за ролите на ученика и на учителя. Ученикът в съвременния свят
е погълнат от мултимедийните технологии. Той
опознава и получава житейските уроци основно
през екрана и цветните изображения. Нужни са
му самопознание, личностно развитие и силата
на човешкото общуване. В същото време и ролите на учителя на XXI век се свързват с предприемаческо и позитивно мислене. Той е призван да
покаже на децата „как да постигнат резултат“,
да обясни „защо?“. От една страна, учителят е
носител на традиции, ценности, вдъхновител на
идеи в българското училище. От друга – разби-

ращ, ведър, образован, с умения в прилагане на
новите стандарти в обучението. Учител, който
може да превърне атмосферата на часа в т.нар.
позитивна класна стая и да експериментира в
актуални обучителни модели. Изискване към
нас, педагозите, днес е успешната комуникация
с родителите и взаимодействие в диференцирана среда – възможност за ефективно вграждане
на деца с различни образователни потребности
(СОП и СОТ).
Според американския писател Уилям Артър
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият
обяснява, най-добрият показва, а великият учител вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с
професионалните умения на педагога и с взаимоотношенията в образователната ни реалност
– противоречиви и едновременно в синхрон и с
blended learning, и при работа с интерактивната дъска, и в игровизацията в съдържанието на
урока, и в интерактивните методи на преподаване. Приложението на проектбазирани подходи,
уменията за диагностициране „стила на учене“
на всеки ученик, развитие на дарбите, откриване ресурса на децата и стимулиране на силните
страни в процеса на „активно учене“ са приоритетни в дейността на всеки обучаващ. Те са актуални и най-вече в периодите на преход, когато
малкият ученик застава пред предизвикателствата в 5. клас, а учителят го посреща, за да разкрие
нови светове.

Какво е препоръчително да знаем
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с
особености, които обхващат различни ключови аспекти от развитието. Детството постепенно преминава в ранно юношество и е важно като педагози
да обърнем внимание на:
• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убежденията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет,
внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организацията на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните настъпващи промени, ще се убедим в необходимостта от
оказване на помощ и подкрепа на детето – бъдещ
петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси
индивидуалност (идентичност), има трудности в
утвърждаване на норми и правила. Препоръки
към педагога: прилагайте умерено физическо
и психическо натоварване поради повишената
възбудимост и снижената работоспособност.
Системно поставяйте граници в поведението на
детето, напомняйте въведените училищни и нравствени правила и утвърждавайте „позитивната
дисциплина“.
Eмоционална неустойчивост, свързана
най-често с промени в настроенията – от дързост, приповдигнатост, активност, агресивност
до депресивност, усещане за самота, конфликтност. Препоръки към педагога: приложете
упражнения за самоконтрол, саморегулация на
поведението (дишане, релакс), управление на
стреса. Стимулирайте развитие на емоционална компетентност на ученика – да разпознава
собствените си емоции (особено негативните),
да управлява гнева, тъгата и страха; да разпознава емоциите на другите в общуването.
Ускорено полово съзряване като част от всеобщ подем в преустройството на организма. Незавършено физическо израстване и духовно съзряване и т.н. Препоръки към педагога: приемайте
търпеливо и разумно предизвикателствата в половите стереотипи, отговаряйте на въпроси, свързани с различията.
Силен стремеж към самостоятелност и независимост от учителя и от родителите. Препоръки
към педагога: стимулирайте развитието на адекватна самооценка, водете интерактивен образователен процес, който подкрепя изявата и участието
на всяко дете. Поощрявайте родителите чрез техниките на коучинг в образованието да възпитават
децата в автономно правене на избор.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ,
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ,
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на ученика се отразяват в очакването: „Да съм като възрастен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм аз?“,
„Кои роли в живота ми подхождат най-добре?“.
Новото и необичайното в интересите ги прави
многопосочни и познавателни – свързани с наука, техника, спорт, изкуство – така те прерастват
в увлечения. Препоръки към педагога: признавайте индивидуалността на всяко дете, стимулирайте самопознанието чрез игри, оценявайте
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обективно и позитивно знанията и учебните постижения, стимулирайте личностното развитие
на ученика.
Убежденията са свързани с отделни познания
и с авторитета на значими възрастни, личности,
герои на филми, литературни произведения. Рязко спада учебната мотивация. Препоръки към
педагога: подкрепяйте любопитството на децата,
четенето и стремежа да подражават на любими
образи и герои. Провокирайте интереса с разнообразни дидактически и психолого-педагогически
подходи в обучението. Ангажирайте се с отговори
на въпроси: „Какъв е смисълът?“, „За какво всичко това ми е необходимо“, „Какво е приложението
на наученото в реалността“. Учете децата на „житейските умения“.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ,
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ,
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механичното
заучаване отстъпва място на умението да се диференцира съдържанието; учи се неволево. Препоръки към педагога: изисквайте изготвяне на
план на урока от ученика, демонстрирайте как се
отделя важно от маловажно, обобщавайте и систематизирайте. Специално внимание обърнете на
уменията за учене, въвлечете родителите в сътрудничество.
Вниманието и концентрацията бележат спад
и се влошават – допускат се грешки при четене,
писане. Ученикът по-трудно се концентрира поради многопосочните си интереси – от една страна,
се увлича от собствените си потребности, от друга, е необходимо да се ангажира с преподаването,
с урока. Препоръки към педагога: привличайте вниманието на ученика, като поставяте цели,
въвличайте го в конкретни дейности, поставяйте
учебни задачи, съобразени с индивидуалните възможности и интереси, планирайте и контролирайте дейността в синхрон с изискванията за качество
в образованието.
Мисленето непрекъснато се развива. Мисловните операции сравняване, доказване, оценяване,
предвиждане и движение от конкретно към общо
се утвърждават. Препоръки към педагога:
умело въвеждайте нови и непознати понятия, отделяйте достатъчно време за тяхното усвояване и
научаване, включително с визуализиране и други
дидактически и интерактивни методи. Стимулирайте творчество у ученика. Развивайте собствена креативност и новаторско мислене.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА
СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база
общуване с другите и отразява огледално тяхното отношение. Силно се повлиява от процеса на
оценяване, от характера на взаимоотношенията с
връстниците и отношението с учители и родители.
Препоръки към педагога: давайте позитивна обратна връзка и поощрявайте изявите и активността
на ученика. Създавайте спокойна атмосфера на доверие и безопасност. Подкрепяйте и поощрявайте
родителите към образци на приемащо поведение,
отчитане на индивидуалния напредък, несравняване с другите и увереност.
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, интересът към субкултури (специфични идоли, мода,
маниери и облекло) са типични в процеса на саморегулация на ученика в 5. клас. Водещ модел за подражание са връстници и приятели, както и личности
авторитети. Липсва началният учител и средата на
сигурност. Препоръки към педагога: приложете различни стратегии от позитивното възпитание
и моделите на Бен Фурман („Методът детски умения“, 2007). Създайте взаимодействие на доверие,
акцентирайте върху по-силните страни на ученика

(не върху дефицита), търсете ресурси, планирайте програми за личностно развитие на детето. При
резултат отразете успехите публично и поощрете
участието. В случаи на поведенческа дезадаптация и деструктивни поведения (агресия, тормоз,
асоциални прояви и др.) потърсете консултация
с психолог, с детски специалист, информирайте
и привлечете родителя като партньор. Потърсете
ефективни стратегии за организация на времето
и пространството, за да стимулирате усещането за
сигурност и безопасност у ученика.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА
4. – 5. КЛАС
Адаптацията на ученика към 5. клас има ключово значение за успеваемостта в учебния процес.
Симптомите за адаптираност се регистрират до 2 –
3 месеца след началото на учебната година. Засягат
основните сфери – интелектуална, поведенческа,
комуникативна, соматична (телесна), емоционална. Често се открояват и нарушения в нормалната
адаптация на детето под влияние на учебен стрес,
личностни и социални фактори, известни като процеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията
и дезадаптацията на детето в прехода 4. – 5. клас
зависи до голяма степен от личността на учителя и
педагогическия му подход. В този смисъл полезно е
да се ориентираме в най-често срещаните фактори
за дезадаптация на ученика (таблица 1).

Таблица 1. Фактори, свързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас
№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

1

Изменение в условията на средата и
обучението: учители „предметници“,
нови кабинети, различни деца (ново
училище), потребност да се изгражда
авторитет, необходимост от утвърждаване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация
в средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, администрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обърна, когато...“; съпровождайте децата през първата седмица при
смяна на кабинети (движение и преместване в пространството
заедно); запознайте се с родителите – чрез групова работа за
„запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна родителска среща; организирайте „свободно време“ и анимация
в училищната среда с различни игри и форми за комуникация.

2

Изменение на изискванията.

Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможностите да общува с различни хора; установете връзка с родителите (електронни дневници, SMS-и, график за чуване по телефона, график на приемно време; включване в дневния ред на
родителска среща).
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№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

3

Отсъствие/намален контрол от учителя
и чувство у ученика за „обезличаване“
(чувства се „невидим за учителя“, търси пътища за деструктивно привличане на вниманието, развива усещане за
„безнадзорност“ и/или „опиянение от
свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на ученика; инициирайте сътрудничество със семейството; стимулирайте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание
към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно
изготвяне на правила на поведение в класната стая и системно
„напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6
правила).

4

„Пробив в знанията“, пропуски в изучавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и проверете степента на усвоения материал; анализирайте личностните
особености и социалната среда на децата; приложете научаване
чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; създайте ясни критерии за оценяване.

5

Социални взаимоотношения.

Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в развитието на груповата работа; отчетете значимостта на приятелския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето;
дискутирайте толерантността (международен ден – 16 ноември); отразете възможните рискове за добрата адаптация: хигиена на живот, хигиена на мислене, влияние на виртуалното
пространство, социална среда.

Изграждането на доверителни отношения
между учителя и ученика в 5. клас е основополагащо за добрата адаптация и за по-нататъшните
взаимоотношения в учебната среда. Стимулирайте взаимно уважение с родителите и с децата, признавайте техните способности, провокирайте усвояване на житейските умения. Това

са посланията и на „позитивната класна стая“,
станала обект на внимание през последните години сред успешните професионални практики
в педагогиката. Моделът се отличава със свои
елементи и особености и служи за ориентир в
прилагането на съвременните идеи при работа с
деца (схема 1).

Създаване
атмосфера
на доброжелателство,
непоколебимост
и достойнство
Изграждане
на доверие
и безусловно приемане
– срещи на класа

Формиране
на интерес
и загриженост
към всеки ученик
– Познавам те
– Насърчавам те
– Вярвам в твоите
възможности

Схема 1. Елементи
на позитивното възпитание
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Поставяне
на ясни цели,
задачи и стратегии
как да се изпълнят
ЕЛЕМЕНТИ
НА ПОЗИТИВНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
Стимулиране
на самостоятелност
и чувство
на отговорност
Аз мога
Аз съм значим
Аз съм необходим

Актуален е въпросът как да създадем атмосфера на доверие в „позитивната класна стая“? Как
да предизвикаме интереса на децата към ученето
и познанието? Можем да започнем от първата ни
формална или неформална среща с учениците:
• представете се по име; разкажете за себе си накратко, като изтъкнете най-силните страни, професионални успехи и умения, които притежавате
• поставете изискванията си към учебния предмет и взаимодействия; обсъдете какво очаквате да
се направи
• инициирайте въвеждане на „правила“ в учебния процес (подходящо е да се обсъдят и изработят от групата деца, да бъдат поставени на видимо
място под формата на колаж, цветен стимул, фотографии и т.н.)
• придържайте се към ефективно управление на
времето в часа (планиране, разпределяне, контролиране на учебния процес)
• проявете интерес към личността на всяко дете
(опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм аз?“,
„Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др.)
• създайте запомняща се атмосфера (чрез подходяща тиха музика; интересен кратък разказ; мотивиращо резюме „Защо е важно да знам?“)
• предложете приемливи решения на разнообразните ситуации
• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез
различни съвременни подходи (приложение 1)
• преподавайте урока в синхрон с различните
стилове на учене (приложение 2).
В Закона за предучилищно и училищно образование (2015) ясно се упоменава тенденцията в
българското образование – умение на учителя да
диагностицира стила на учене на всеки ученик. На
базата на получената информация педагогът може
да структурира и преподаването на урока така, че
да удовлетвори потребностите на всички участници в процеса на обучение.

Как да разпознаем стила на учене
и да адаптираме стратегията
си на преподаване
Стилът на учене е свързан с „предпочитания
начин на възприемане и преработка на информация“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния
опит от развитието на човека, а в психологията
и педагогиката е популярен от 30-те години на
XX век. Съществуват разнообразни формулировки и класификации за стил на учене. Сред най-разпространените са на Х. Гарднър, Колб, Майерс и
Бригс, Голей и др. Стилът на учене като относително устойчива величина се различава от стратегиите на учене – подходящ метод за приложение
на стила по съответен начин. Този подход гарантира активност, интерес и творческа активност в
обучението и изисква определени стъпки, които
учителят да следва:
Стъпка 1. Запознайте се подробно с концепцията „стил на учене“.
Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки
ученик чрез специално утвърдена методика – скала
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра,
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.
Стъпка 3. Подберете основните похвати и техники, подходящи за преподаването на урока.
Подборът на стратегии за преподаване на урока
е професионален и личен избор на учителя. Често той се представя и демонстрира в учителското
портфолио като доказателство за гъвкав подход
и новаторство в работата. Можете да използвате
разнообразни варианти, например:
Учене чрез сътрудничество – утвърдена стратегия,
известна като „Методи на Кегън“ (1985). Авторът
популяризира цялостното си изследване, свързано
с приложение на техники, които формират социални умения и сътрудничество у децата. В схема 2 са
показани елементите на стратегията „Учене чрез сътрудничество по Кегън“, 1985.

Схема 2

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985
Два вида цели
1. Непосредствени

Развитие на познавателни
способности

Чрез конкретно учебно
съдържание

2. Социални

Формират отговорности

Формират сътрудничество
в групата
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Според концепцията на Кегън обучението е
ефективно, ако всеки от участниците дава своя
принос в ясно организиран групов процес със
следните елементи:
• пространствено разположение на участниците
(приложение 3)
• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират
сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на групи (игри за групова работа); за разработване и
усвояване на нови знания (интервю с учебни фишове); за обобщаване и систематизиране (мозъчна
атака, кръгла маса); за оценяване

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага прилагане на индивидуална работа с децата. В тези
случаи подходящо е да разпределите учениците в
три основни групи (съобразно индивидуалните особености, интереси, социални умения и др.), без да
давате израз за начина и смисъла на подбора:
Таблица 2. Основни групи ученици
и подходящи учебни задачи за учене
Диференциране
на децата
– нива

Особености
на децата

Учебни задачи,
съобразени
с дидактическите
цели на урока

1-во ниво
трудно се
(15 – 20% справят с
от класа)
уч. съдържание

лeсни и опростени; по-малко и по-достъпна информация; повече онагледяване
и картини; повече занимателност; по-голям размер
на символи и букви; думи,
разделени на срички; игрови упражнения

2-ро ниво
добре се
(50 – 60% справят с
от класа)
уч. съдържание

презентации; практически
и кратки упражнения; упражнения за затвърждаване
на материала; фронтално
преподаване

3-то ниво
мн. добре
(15 – 20% и отлично
от класа)
се справят
с уч. съдържание

усложнени,
разнообразни задачи; повече информация, основно словесна;
сложни форми на изразяване и понятия; забавни игри;
по-малък размер на символите
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Приобщаващо образование
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното образование (след учене чрез сътрудничество) позволява уважаване и приемане на всички деца независимо от техния статус, произход и култура.
Приобщаващата педагогика е насочена и към персоналните потребности на децата със специални
образователни и обучителни потребности (СОТ и
СОП). Успешното прилагане стратегиите на приобщаващото образование изисква придържане
към определени стандарти на поведение. Препоръчително е:
• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема,
разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране на
целта
• да дадете словесна инструкция за изпълнение
на дейността
• да представите перспектива за полезността на
информацията
• да разграничите отделните етапи в работата
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответни
на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извършеното
Децата със специални потребности много често
не могат да подчинят действията си на словесната
инструкция от учителя. Необходима е корекционна работа по отношение на допуснати неточности;
уточняване на представите на детето по темата; формиране на знания и умения практически да приложи
изискванията на учителя. В тази връзка препоръчително към работата на учителя е:
• изработване на индивидуален план за всяко
едно дете спрямо динамичния стереотип (индивидуални особености) и работа на „малки порции“
• приложение на тренировъчни/загряващи упражнения за моториката преди реализиране на задачи с по-голяма продължителност
• използване на подпомагащи прийоми, забавен
темп на работа
• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на
преподаване, словесни (разказ, обяснение, беседа), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация)
и практически методи (упражнение, практически и
социални умения) и др.
• фокусираното към решения образование и т.н.

Важни теми при работа с деца с различни потребности са:
• семейното възпитание и атмосферата в семейството, както и добрата връзка на педагога с родителите
• увереността у децата и развитието на позитивна, адекватна самооценка
• саморегулацията на поведението, способността да планира и реализира действията си докрай
• уважението и приемането на останалите деца
(при деца със специални потребности, както и при
останалите деца в класа е общовалиден и двупосочен принципът за интегриране и приобщаване в еднаква степен по отношение на различието)
Процесите на интегрираното/приобщаващото
образование в класната стая са немислими без
партньорството с родителите и семейството. В
множество срещи с педагози и родители убедително се откроиха представите на учителя за ефективни взаимоотношения с родителите, както и очакванията на семейството за ролите и поведението на
педагога.
Какво
учителите
очакват
от родителите?
Заинтересованост, съпричастност, добро
възпитание,
отговорност, активност, съдействие, отзивчивост, разбиране,
разумни компромиси и др.

Какво родителите очакват
от учителите?
Търпение, мило отношение, обич
към децата и работата, умение да
изслушват и напътстват, да създават доверие, да провеждат интересни уроци, да дават примери от
живота, да създават различни и запомнящи се часове, да стимулират
децата да учат, да събуждат любопитство и интерес, да уважават
родителите и техните пропуски, да
провокират справедливост, да научават децата да задават въпроси:
„Защо, как, какво, къде“.

Някои полезни напътствия
към учителя при взаимодействие
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен, изпълнен с неразбиране и дори огорчение. Привилегия
е възможността да застанем уверено – това е силата
да изразим своето отношение, да утвърдим своя авторитет и имидж професионално и социално приемливо! Някои познати моменти в ефективната комуникация с родителите ни гарантират успех:
• опознайте родителите: научете техните имена,
потребности и интереси – така създавате доверие,
посрещнете ги с усмивка
• отделете специално време и място за всяка
среща с родителите; подгответе „нестандартна“
родителска среща
• предварително обмислете срещата: съберете
факти за поведението и състоянието на ученика;
представете накратко вашите изисквания, посъветвайте родителя как да постъпка съобразено с
посланията на коучинга в образованието
• говорете достъпно и съответно на повода, използвайте подходяща терминология, подберете
внимателно обръщението си в Ти или Вие форма
• бъдете конкретни, фактологични, активни; задавайте открити въпроси (Кога? Как точно? Къде?)
• ориентирайте се в типажа и в емоционалното
състояние на родителя – по маниера, стила на обличане, поведението (много често родителят изпитва
неудобство, страх или гняв в очакването за критика:
невинаги е правилно информиран; не разбира посланията на учителя за възпитанието; не притежава
подходящ ефективен родителски стил; някои родители страдат от заболяване и т.н.)
• придържайте се към правилата на вербална,
невербална комуникация и избор на облекло и
прическа; обърнете внимание на гласа си (да бъде
мек, в ниски тонове, плътен, тих)
• въведете разговора с подходящи послания за
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни
послания, 1 препоръка)
• избягвайте оценяване, критика, високомерен
тон или обидни квалификации независимо от несъобразително родителско отношение
• въвлечете родителя в отговорно поведение и
отношение към ситуацията (Предлагам... очаквам
да получа Вашата подкрепа)
• дайте възможност на родителя да изрази свое
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен или
агресивен, не приемайте реакцията му като насочена пряко към вас – изслушайте емпатично (с раз9

биране, напр. Разбирам, аха... Правилно ли съм
разбрал, че...? Мога ли с нещо да бъда полезен?
Разбирам, мога ли сега да изразя своето мнение и
т.н.), подканете го да изкаже съображенията си, задайте въпрос: Какво конкретно имате предвид?
Наистина ли искате отговор на този въпрос? и
т.н.
• предложете съдействие – среща с други родители, помощ, информация за консултиране със
специалист и т.н.
• уважавайте и пазете достойнството – своето и
на родителя
• гарантирайте конфиденциалност (поверителност) на срещата.
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Приложение 1

Педагого-психологически модели
за стимулиране на самоконтрол
при децата
ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ:
Единни „изисквания“ от училището, отнесени към
„уменията за учене“ на всички деца. Демонстрация
и окуражаване на децата: как да стоят „правилно“ на
чина; как да организират материалите си на учебното място; как да подреждат пособията си в началото
и в края на всеки учебен час. Отразяване на старанието и стремежа за ред с поощрение, привилегия
или награда. Обособяване на места в класната стая,
където децата могат да поставят индивидуални предмети, вещи, портфолио, материали. Подреждане
записа на дъската системно с придържане към определени области (за нови знания, план на урока, понятия, напомняне и за домашни задачи). Осигуряване на достатъчно време за препис на информацията
от дъската или запознаване с нея. Изискване за наличие на определени работни материали и пособия
(листове с различни цветове, подвързии, надписи).
Организиране на информацията в таблични форми,
карти, диаграми. Даване на рамкирани текстове за
допълване на информацията при инструктирането.

ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дейности, срок на изпълнение и написване информацията на дъската с често напомняне. Изработване
календар на събитията и поставяне на стената в
класната стая. Създаване на графици и списъци на
нещата, които трябва да се направят. Съгласуване
на общия календар с този на всяко дете.
Научаване на децата да разпознават времето и
часа, графика и календара. Изработване на дневен режим и график за класната стая (графичен,
с рисунки и символи). Подпомагане на учениците
да съобразяват и приоритизират (кои задачи са
спешни и неотложни; кои са важни; кои са важни, но не спешни; кои не са важни). Демонстрация как изпълнените задачи могат да се отмятат
по списък. Разработване на по-дълги и сложни
задачи на малки части. Помощ учениците да организират идеите си, като използват „подсказки“
(цветни листове, триещи се дъски, самоуправление/самопомощ). „Материализиране“ на успеха
(карта на целите, списък на постиженията/колаж
и др.).

ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА,
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учителя
за получаване на преки инструкции (напр. Всеки да
излиза отпред и да идва до мен).Задават се интересни, провокативни въпроси, показват се снимки,
разказват се кратки истории или се прочита стихотворение, за да се генерират дискусия и интерес към
урока. Опит с игривост и театралност – привличат
вниманието и повишават интереса. Използване на
мистерия: слага се предмет, свързан с урока, в кутия,
чанта – начин да се накарат учениците да отгатват –
предизвиква дискусии и писмени дейности. Прилага
се система от различни сигнали: слухови – използва
се звънче, пляскане или музикален фрагмент на пиано, китара, устни сигнали (Стоп... Това е важно);
зрителни – присветване с лампа, вдигане на ръката
си (знак за учениците да вдигнат ръце и да затворят уста, докато всички не замълчат и не започнат
да внимават); рутинни фрази: Всички… Готови…;
очен контакт – учениците трябва да виждат учителя, когато говори, особено когато дава инструкции.
За поддържане на вниманието: добра предварителна подготовка и паузи при даване на инструкции.
Отчетлив ритъм и разнообразни въпроси към целия
клас, към двойки или индивидуален отговор при
преподаване на урока. Намаляване на времето за говорене. Използване на специализирани техники за
задаване на въпроси (задават се отворени въпроси,
изисква се учениците да разсъждават и се стимулират критично мислене и обсъждания

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)
Стил
на учене

Предпочитания
на детето

Технологии
на обучение

Подходящи методи
на преподаване

Визуален

рисунки, схеми,
пространствено представена
информация,
визуализация

графични обекти,
мултимедийни
презентации,
симулации,
цветни стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението, лабиринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на мемокарти и флаш карти, работа със символи, картини, диаграми,
подпомагащи запомнянето, цветни маркери, списъци с
ключови думи, таблици, компютърни програми за онагледяване, методи „Лавина“, „Снежна топка“, „Мрежата на
паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на идеи“

Слухов

рими, музика,
звуци, ритми

аудио-, видеоформат на учебното съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри,
музикални инструменти, факти, представени под формата
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“,
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален

писменни и разговорни форми

текст, запис,
работа в група

„Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало, ако
хората са еднакви“, „Въртележка“.
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Приложение 3
ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ
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2. ЗА СТРУКТУРАТА
НА УЧЕБНИКА
Учебникът предлага няколко типа уроци – за
нови знания, за упражнение, за преговор, за обобщение и за контрол.
Всеки урок започва с изходен текст, маркиран
с рубриката АЗ ЧЕТА. Текстовете са от различни стилове и жанрове и са съобразени с възрастовите особености на учениците. Използвани са
и текстове от учебници за 5. клас по различни
учебни дисциплини. Целта е чрез системата на
междупредметните връзки да се тренира правописът на термини и терминологични словосъчетания
от различни научни области (напр. географски открития, физични явления и процеси, здравословно
хранене и др.)
Върху текста се изпълняват както рецептивни,
така и езикови задачи. Целта е на учениците косвено да се внушава, че текстът е единство от съдържание и форма и всичко, което се учи по български език, функционира в текстовете, които ги
заобикалят.
Преди да се започне работа върху текста, е
добре да се уточни значението на непознатите
думи, включени в рубриката РЕЧНИК, т.е. речниковата работа трябва да предхожда изпълнението
на рецептивните задачи. (За да се затвърди осмислянето на думите, те са включени поне още веднъж в други задачи, най-често езикови.) С въпрос
може да се провери дали има и други непознати
за учениците думи. Ако има такива, целенасочено
трябва да се тренира умението за работа с речник
(тълковен, на чуждите думи и пр.). За учениците е
интересно и полезно, ако съзнателно са насочвани с такава цел да ползват електронни ресурси от
собствените си телефони/таблети.
Ако учителят предпочете да използва друг
текст, а този от учебника да остави за самоподготовка вкъщи, може да ползва допълнителните
текстове от приложението на Книгата за учителя.
Очаква се въпросите, които се формулират, да са
аналогични на тези от учебника. Възможен вариант е допълнителните текстове да се препоръчат
за работа в полуинтернатната група, като възпитателят използва модела на урока в учебника. По
всяка тема са възможни комбинации на текстове
или упражнения от учебника и от учебната тетрадка.
За да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците, първите
задачи във всеки урок имат за цел да проверяват
как обучаемите се ориентират в информацията на

даден текст и как могат да я интерпретират. Работи се както с традиционни формулировки, така и
с тестови задачи за проверка на разбирането на
текста, като по този начин се тренира умението на
учениците да извличат и да обработват информация от текста. Целта е още от 5. клас да се работи с
рецептивни упражнения върху непознат текст, тъй
като те са основен вид в системата на националното външно оценяване.
След задачите за възприемане на текст са разположени задачи, ориентирани към прилагане на
вече изучени езикови понятия и термини в речевата практика Най-често тези задачи са тематично
свързани със самия текст. По някои от задачите се
работи в тетрадките по български език (ПИШИ В
ТЕТРАДКАТА), а други са предназначени за домашна работа (САМ ВКЪЩИ). Не трябва да се
пренебрегват задачите, които насочват към правоговорни специфики. Тяхното отработване насочва
вниманието на учениците към избягване на грешки
в изговора, защото правоговорът обикновено остава малко встрани в урока.
Задачите в уроците са структурирани така, че
учителят да може да подбира част от тях, за да
работи по темата на урока. Тази особеност има
значение особено когато се работи с ученици билингви, при които невладеенето на български език
налага минимализиране на учебното съдържание,
насочено към знание, и предполага приложение на
наученото в речта.
Като практически помощник е замислена и
рубриката ЕЗИКОВО ПРАВИЛО (изнесена встрани), която се използва във всички видове уроци.
Чрез нея се припомнят изучени книжовни норми
или вниманието се насочва към правописни, правоговорни и пунктуационни особености, които
следват от темата на урока и присъстват в използвания езиков материал.
Почти във всеки урок се съдържат въпроси, с
които се актуализират знания и умения по други
предмети от учебния план. Например има задачи
за създаване на кратки текстове, чрез които се
подсказват варианти за послания, свързани с ценностната ориентация на учениците (за опазване на
природата, за подходящо поведение в обществото
и др.)
Рубриката САМ ВКЪЩИ предлага задачи за
домашна работа, които се отличават по характера
на дейността, извършвана от учениците, и по степен на трудност. Учителят преценява дали да избере конкретна задача за целия клас, или да остави
учениците сами да избират според своите възможности и нагласи.
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В края на учебника са приложени таблици и
схеми, които синтезират основната информация
от изучаваното учебно съдържание. Те могат да
се използват както в текущата работа, така и при
подготовката на уроците за преговор и обобщение.

СПЕЦИФИКА НА ВИДОВЕТЕ
УРОЦИ В УЧЕБНИКА
В уроците за НОВИ ЗНАНИЯ езиковите понятия се изясняват на практическа основа, затова
преобладават задачите за упражнение. Идеята е
учениците да се включват максимално активно
в усвояване на новото учебно съдържание, т.е.
принципът е уча, като действам. Изпълнението на упражненията е осигурено с необходимата
адаптирана езиковедска теория. Тя е обособена
в рубриките ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КАК и
ПРИПОМНЯНЕ НА ИЗУЧЕНОТО.
Рубриката ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, означена
с пиктограмата ЛУПА, насочва към най-съществената лингвистична информация по темата на
урока. Може да се обърне внимание на учениците,
че новите понятия са в червен цвят, а останалите
– в черен. Това, което е включено в тази рубрика, е
минималното, необходимо за усвояване на знанията по темата. За да се улесни разбирането, често
са използвани т.нар. „свързващи текстове“, които
отразяват спецификата на новото езиково явление
и са своеобразен мост от ЛУПА към практически
задачи. Тези текстове предлагат модел на разсъждение, за да се стигне до основната характеристика на явлението. Те изясняват и типични примери,
осигуряващи осмислянето на теоретичната информация за изпълнение на следващата задача. Докато
ЛУПА представя неизучена до момента лингвистична информация, с рубриката ПРИПОМНЯНЕ
НА ИЗУЧЕНОТО се актуализират онези знания
до 4. клас, необходими като основа за новото, което трябва да се разбере и да се научи.
Рубриката КАК съдържа указания за последователността в действията на учениците, за да открият и/или характеризират новото езиково явление, което изучават. В нея са заложени алгоритми,
които улесняват решаването на практическите задачи. Рубриката е изнесена встрани, за да е лесно
откриваема от учениците и да служи като справочен материал по време на изпълнението на която и
да е задача от урока.
В уроците за УПРАЖНЕНИЕ работата с
изходен текст продължава. Освен рецептивните
задачи тук тежест имат задачите за откриване
и характеризиране на езиковите явления (от14

крийте…, определете граматичното значение,
направете лингвистичен анализ и др.). Обичайни
са упражненията за редактиране на чужд текст,
защото формирането на редакторски умения е
едно от основните в системата на комуникативните умения. Чрез тях се провокира наблюдателността на учениците при използване на думи с
фонетични особености; при спазване на правилата за членуване на имената (най-често от м.р.,
ед.ч.); при подбор на глаголно окончание (напр.
за 1 л., мн.ч.) и др.
Специално внимание следва да се обърне на
задачите за съставяне на текст, които присъстват
почти във всеки урок за упражнение. Препоръчително е да се предвиди достатъчно учебно време,
като се отчете необходимостта от: самостоятелно
осмисляне на темата, „нахвърляне“ на идеи по
нея, записване на чернова, редактиране, преди
текстът да бъде представен като завършен. Добре
е постепенно да се въвежда изискването за предварително уточнен обем на текста, затова в почти
всички задачи от този тип се уточнява: съставете
текст от 3 – 4 изречения; напишете кратък текст
и пр. Тъй като краткото излагане на най-съществената информация е по-трудна дейност от тази,
с която са свикнали учениците до 5. клас, ограничаването на обема на текста ги учи да изказват
мислите си пълно, но синтезирано.
В уроците за УПРАЖНЕНИЕ, за ПРЕГОВОР
и за ОБОБЩЕНИЕ са въведени рубриките В ЧАС
СЪМ и МОГА ОЩЕ. Обособени са, за да подсказват на учителя кои задачи са подходящи за
ученици, които се справят по-успешно и по-бързо
(МОГА ОЩЕ), без останалите да се обиждат от подобно диференциране. Когато се работи с ученици
билингви, се налага намаляване на обема от задачи (поради спецификата на билингвалната речева
практика), затова е препоръчително учителят да
се съсредоточи върху рубриката В ЧАС СЪМ. Тя
е съобразена със стандартите за учебно съдържание и със задължителната за усвояване теоретична
лингвистична информация по темата на урока. В
тази рубрика има повече на брой еднотипни задачи, затова учителят на билингви може да подбере
онези от тях, които ще му бъдат полезни за преодоляване на интерференцията между майчиния
език и българския език.
В уроците за ПРЕГОВОР акцентът е поставен
върху актуализацията – предлага се припомняне
на изученото в предходни часове по БЕ, както и в
предходен училищен период При актуализацията
се разчита на практически задачи, а теорията, която се предлага, има по-скоро справочен характер и

не би трябвало да е обект на оценяване. Проверката и оценката в този тип урок се прави чрез резултатите от изпълнение на упражненията в учебника
и в учебната тетрадка. За да се оцени теоретичната
подготовка на учениците за решаване на съответния тип задача, добре е да се изисква мотивиране
на отговорите, които се предлагат. Затова много
от задачите в учебника имат подобни формулировки: докажете чрез… мотивирайте отговора си,
илюстрирайте с примери от… и т.н. Такъв тип
разяснения са важни и при обучителните тестови
задачи със структуриран отговор, за да не се разчита на налучкване на отговора.
Преговорните уроци са свързани с уроците за
КОНТРОЛ, които са представени като уроци за
подготовка на контролна и/или класна работа. Разработени са в тестова форма, каквато е обичайната практика при националното външно оценяване.
Типовете задачи за проверка и оценка са аналогични на задачите от уроците за преговор и обобщение, т.е. включени са тестови задачи не само
със структуриран отговор, но и изискващи кратък
свободен отговор (за самостоятелно попълване на
думи, изречения, текст с определен обем). Броят
на задачите в тестовете може да се регулира, съобразно възможностите на паралелката, с която се
работи. Важно е обаче типовете задачи да се подбират с различна степен на трудност и да проверяват от различни страни прилагането на знанията за
съответното езиково явление. Контролни тестове
са разработени и в учебната тетрадка, чиито примерни отговори са дадени в приложение към Книгата за учителя. В нея има и варианти за тестове
за контролна и/или класна работа, съобразени с
изученото до момента. За да могат дословно да се
използват от учителите, са приложени и верните
отговори.

ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ
НА УЧЕБНИКА
Електронният вариант на учебника предлага разнообразие от допълнителни продукти –
мултимедийни презентации, интернет линкове по
дадени теми, видеофилми, тестови задачи от различен тип, електронни ресурси за самопроверка на
усвоените знания и ключови компетентности по
български език, основни правила и всички приложения от книжното тяло.

ЗА СТРУКТУРАТА
НА УЧЕБНИТЕ ТЕТРАДКИ

Учебна тетрадка
по български език
Тетрадката предлага упражнения по всички
теми от учебника, което я прави приложима във
всички видове уроци. За да се работи комплексно
върху развитието на комуникативните и на лингвистичните умения, темите в учебната тетрадка
следват структурата на уроците в учебника: изходен текст; рецептивни и езикови задачи към текста
и извън него; задачи за съставяне на кратки текстове. Задачите са с различна степен на трудност,
затова могат да се използват и за индивидуална и/
или диференцирана работа в урока (или вкъщи).
Подготовката на учениците за контролни и
класни работи по български език е осигурена с пет
тестови разработки, чиито отговори съзнателно не
са предоставени, а са приложени в Книгата за учителя. Тъй като тестовите проверки в часовете по
български език имат за цел да проверят комплексно формирането на комуникативни и на лингвистични умения и навици, в учебната тетрадка и в
книгата за учителя се предлагат:
– тестови рецептивни задачи за осмисляне и
интерпретиране на непознат текст (разговорен,
фолклорен, научнопопулярен, художествен);
– тестови задачи за съставяне на (кратък)
текст, най-често от аргументативен тип;
– тестови разработки с езикови задачи върху
текста или върху други примери, с които се илюстрира изученото до момента на провеждане на тестовата проверка.
Специално внимание заслужават приложенията
към тетрадката: Справочник за изучени термини и
Езикови правила.
В Справочника са представени основните термини по български език, изучавани в пети клас,
както и някои изучени в началния училищен период лингвистични понятия, чиито характеристики
се разширяват в първия прогимназиален клас. Термините са подредени по азбучен ред, за да бъдат
по-удобни за ползване, а описанието им повтаря
това, което се съдържа рубриката ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ в учебника. Идеята е справочникът
да служи като лично учебно помагало при усвояване на лингвистичната теория, тъй като учебниците се връщат в края на годината, а учебната
тетрадка остава у ученика. В нея приложенията са
пригодени за откъсване и на учениците може да
се препоръча да ги съхраняват, за да ги ползват
15

при преговор на изученото както в 5. клас, така и в
следващите класове.
В отделно приложение са групирани най-важните Езикови правила, с които се работи през
годината. Те систематизират правописни, правоговорни и пунктуационни особености на изучаваните езикови явления в 5. клас, без претенции за
изчерпателност при представянето им, но насочват
към основни правила при техни употреби.
Учебната тетрадка (както и учебникът) завършва с таблици и схеми, в които е систематизирана
основната информация, изучавана в 5. клас.

Учебна тетрадка за развиване на
комуникативните компетентности
Предвидените в учебната програма теми за
комуникативни компетентности в компонента
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК са разработени така, че да
включат учениците активно в речева дейност и
да улеснят развиването на необходимите комуникативни умения. Чрез предложените задачи петокласниците постъпателно ще усвояват умения,
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които ще им помогнат да възприемат чужди текстове и да създават собствени текстове от предвидените за изучаване в 5. клас речеви жанрове.
Най-голямо внимание е отделено на работата върху отговор на житейски въпрос, тъй като за първи път учениците се учат целенасочено да изграждат аргументативен текст. Идеята е този процес
да се усвоява стъпка по стъпка, което ще позволи
на учениците да се справят по-лесно и успешно с
конструирането на текста, да повярват, че това е
дейност, с която могат да се справят. В началния
етап от усвояване на жанра по-важен е процесът
на работа, т.е. как постепенно се изгражда текстът, като се преминава през етапите на ориентиране и планиране, а не толкова крайният резултат
(колко идеален е създаденият от ученика текст).
Препоръчително е да се обърне по-специално
внимание и на темата за редактиране на създадения текст – то да се прави не формално, а с оглед
на комуникативната цел. Работата върху уменията за редактиране помага на петокласниците да
си изградят собствени критерии за оценяване на
текстовете (свои и чужди).

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Училище

,

Град

,

Утвърждавам:
Директор:

(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
УЧЕБНА ................./................ ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

33 часа

Уроци за упражнения

У

38 часа

Уроци за обобщение

О

5 часа

Уроци за преговор

П

4 часа

Уроци за контролни и класни работи

К

5 часа

Годишен хорариум: 85 часа.
От тях 17 за развиване на комуникативната компетентност на учениците.

Изготвил:
(име и фамилия)
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

(3)
Комуникативни компетентности –
български език.
Представяне и
самопредставяне

(4)
НЗ

(5)
Познава особеностите на речевите актове представяне и самопредставяне. Представя себе си и друг
човек (включително и по електронен път) според
правилата на речевия етикет.

П

Разпознава изучени лингвистични понятия (съобразно учебните програми до 5. клас) и може да ги
характеризира. Успешно прилага усвоеното в речевата си практика.

У

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови задачи от всички изучени раздели
на езика.

К

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови комуникативни и езикови задачи от
всички изучени раздели на езика.

НЗ

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

речева ситуация – цел,
предмет,
участници,
условия

НЗ

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

официално и
неофициално
общуване,
речев етикет,
логическо
ударение

НЗ

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

тема на текста,
подтеми в
текста,
абзац

(1)
1

(2)
1

2

1

Литература

3

1

Начален преговор

4

1

Литература

5

1

Начален преговор.
Подготовка за
контролна работа
по български език

6

2

Литература

7

2

Контролна работа
по български език

8

2

Литература

9

2

Езикът – средство за
общуване

10

2

Комуникативни
компетентности –
литература

11

3

Литература

12

3

Официално и
неофициално
общуване

13
14

3
3

Литература
Текстът в общуването. Строеж на текста

15

3

Комуникативни
компетентности –
български език

18

Нови понятия

(6)

(7)
Проявява толерантност и уважение към културната различност.

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели
(8)
Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Изразява впечатления по проблеми от живота в новия училищен пе- Индивидуално оценяване от фронриод. В чуждия език, който изучава, търси аналогични на изучаваните тална проверка и от проверка на
текстове по български език.
домашна работа.

Систематизира усвоена информация в таблична форма.
Индивидуално оценяване от фронСъобразява дейността си с организацията на тестовата форма за тална проверка, от работа по груконтрол.
пи.

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за про- Оценяването е резултат от тестова
верка. Правилно разпределя времето си за работа върху задачи със форма за проверка на целия клас.
затворен и отворен отговор.
Прави се извод за входното ниво
на всеки ученик.

Използва умението си да се ориентира в ситуацията на общуване, кога- Индивидуално оценяване, работа
то участва в различни комуникативни ситуации.
по групи, оценяване на домашна
Използва познанията за строежа на българския език при усвояване на работа
чуждия език.

Влиза в различни комуникативни роли и проявява адекватно поведе- Индивидуално оценяване, работа
ние.
по групи, оценяване на домашна
Използва и усъвършенства уменията си за официално диалогично об- работа
щуване, като обменя информация, изразява отношение, прави оценка,
участва в съвместна дейност със съучениците си.
Подбира подходящи етикетни формули при различни ситуации на общуване, включително и при електронно общуване.

Използва познанията си за строеж на текста, когато извлича и обработ- Индивидуално оценяване, работа
ва информация от различни източници, в т.ч. и електронно базирани, и по групи, оценяване на домашна
от текстове по останалите учебни предмети; когато коментира изучава- работа
ните литературни творби; когато се подготвя за създаване на свой текст.
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

(1)
16
17

(2)
4
4

18

4

Литература

19

4

Строеж на текста

20

4

Комуникативни
компетентности –
литература

21

5

Литература

22

5

Строеж на текста

23

5

Литература

24

5

Повествованието в
текста

25

5

Комуникативни
компетентности –
български език

26

6

Литература

27

6

Описанието в текста

28

6

Литература

29

6

Разсъждението в
текста

30

6

Комуникативни
компетентности –
литература

31

7

Литература

20

(3)
Литература
Ключови думи
в текста

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(4)

(5)

(6)

НЗ

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

У

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

У

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

НЗ

Разпознава повествованието в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от
повествователен текст.

НЗ

Разпознава описанието в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от
описателен текст.

НЗ

Разпознава разсъждението в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от
текст разсъждение.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

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

Забележка

(7)

(8)

(9)

Използва познанията си, за да възприема и възпроизвежда информация Индивидуално оценяване, работа
от урочните статии по другите учебни предмети. Подбира информация, по групи, оценяване на домашна
анализира я и я използва в свои изказвания по конкретни теми.
работа

Използва познанията си за тема, подтема, ключови думи и абзац, когато възприема информация от разнообразни текстове, в т.ч. и електронни. Прилага уменията да определя темата, подтемите, ключовите думи
и абзаците в текста, когато работи с литературни текстове. Чете и предава на съучениците си информация, получена от различни източници,
включително и електронни.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа, устно и писмено изпитване

Използва познанията си за тема, подтема, ключови думи и абзац, когато възприема информация от разнообразни текстове, в т.ч. и електронни. Прилага уменията да определя темата, подтемите, ключовите думи
и абзаците в текста, когато работи с литературни текстове. Чете и предава на съучениците си информация, получена от различни източници,
включително и електронни.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа, устно и писмено изпитване

Използва познанията за повествователен текст, когато прави преразказ Индивидуално оценяване, работа
и когато работи върху литературни текстове.
по групи

Използва познанията за описателен текст, когато извлича и предава ин- Индивидуално оценяване, работа
формация от такъв текст. Коментира описателни фрагменти и тяхната по групи
функция в изучавани литературни творби.

Използва познанията за текст разсъждение, когато извлича и предава Индивидуално оценяване, работа
информация от такъв текст. Коментира текстове разсъждения, използ- по групи
вани в обучението по другите учебни предмети.
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

(1)
32

(2)
7

33

7

Литература

34

7

Разсъждението в
текста

35

7

Комуникативни
компетентности –
български език

36

8

Литература

37

8

Повествованието,
описанието и
разсъждението
в текста

38

8

Литература

39

8

Речниково и
граматично значение
на думата

40

8

Комуникативни
компетентности –
литература

41

9

Литература

42

9

Речниково и граматично значение на
думата

43

9

Литература

44

9

Речниково и
граматично значение
на думата

45

9

Комуникативни
компетентности –
български език

46

10

Литература
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(3)
Разсъждението в
текста

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

(4)
У

(5)
Разпознава разсъждението в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от
текст разсъждение.

У

Разпознава разсъждението в текста.
Възприема, осмисля и обработва информация от
текст разсъждение.

О

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

НЗ

Осмисля думата като единство от речниково и граматично значение.
Може да определя речниковото значение на многозначните думи според конкретния контекст.

У

Уместно употребява думи в прякото и в преносното
им значение.
Умее да работи с тълковен речник (в т.ч. и електронен), както и с речник на чуждите думи.

У

Уместно употребява думи в прякото и в преносното
им значение.
Умее да работи с тълковен речник (в т.ч. и електронен), както и с речник на чуждите думи.

Нови понятия

(6)

Граматично
значение,
многозначност
на думата,
контекст

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

(7)
Използва познанията за текст разсъждение, когато извлича и предава
информация от такъв текст. Коментира и оценява текстове разсъждения, възникнали в различни комуникативни ситуации. Аргументира
свое твърдение, разсъждава по различни теми.

(8)
Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Използва познанията за текст разсъждение, когато извлича и предава
информация от такъв текст. Коментира и оценява текстове разсъждения, възникнали в различни комуникативни ситуации. Аргументира
свое твърдение, разсъждава по различни теми.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Съчетава повествование, описание и разсъждение в свои текстове с
оглед на комуникативната ситуация. Анализира ролята на повествованието, описанието и разсъждението и тяхното съчетаване в изучавани
литературни творби.
Чете и предава на съучениците си информация, получена от различни
източници, включително и електронни.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Извлича информация от научнопопулярен текст и създава свой текст
на аналогичан тема.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача.
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
текстове на различна тематика.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Извлича информация от рекламни текстове, свързани с темата на Индивидуално оценяване, работа
урока.
по групи, устно и писмено изИзползва различни видове речници, в т.ч. и електронни.
питване, оценяване на домашна
работа

Извлича информация от рекламни текстове, свързани с темата на Индивидуално оценяване, работа
урока.
по групи, устно и писмено изИзползва различни видове речници, в т.ч. и електронни.
питване, оценяване на домашна
работа
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
(4)
НЗ

(1)
47

(2)
10

(3)
Видове думи според
речниковото значение
и звуковия им състав.
Омоними

48

10

Литература

49

10

Видове думи според
речниковото значение
и звуковия им състав.
Омоними

50

10

Комуникативни компетентности – литература

51

11

Литература

52

11

Правопис и правоговор на думата в
зависимост от нейния
морфемен строеж

53
54

11
11

Литература
Правопис и правоговор на думата в
зависимост от нейния
морфемен строеж

55

11

Комуникативни
компетентности –
български език

56

12

Литература

57

12

Правопис и правоговор на думата в
зависимост от нейния
морфемен строеж

58
59

12
12

Литература
Звукови промени

60

12

Комуникативни
компетентности –
литература

24

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(5)
(6)
Разпознава омоними. Разграничава многозначни Омоними
думи от омоними.
Коментира употребата на синоними, антоними и
омоними в текст.

У

Определя речниковото значение на омонимите чрез
контекста и уместно ги употребява в текст. Уместно
използва в речта си синоними.

НЗ

Правилно изговаря и пише морфемите в думата.
Морфема,
Прави морфемен анализ, като разграничава слово- словообразуваобразувателни и формообразувателни морфеми.
телни морфеми
и формообразувателни морфеми,
морфемен анализ

У

Открива и образува сродни думи с цел проверка на
правописни особености.
Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.

У

Открива и образува сродни думи с цел проверка на
правописни особености.
Умее да работи с правописен и с правоговорен речник.

П

Правилно пише и изговаря думи с правописни особености при: неударени гласни, струпване на съгласни, озвучаване и обеззвучаване на съгласни.

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

(7)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Работи в библиотека и планира работата си с помощта на справочни
материали.

(8)
Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Използва различни видове речници, в т.ч. и електронни.
Представя графично обобщена информация за видовете думи според
речниковото им значение.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Използва познанията за морфемния строеж на думата за осмисляне на
лингвистичен текст, свързан с правопис на думите.
Създава собствен текст, като използва познанията си за различните
видове текст.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Характеризира текст, като използва умението си да се ориентира в речевата ситуация.
Умее да редактира чужд текст.
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
различни текст.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Характеризира текст, като използва умението си да се ориентира в речевата ситуация.
Умее да редактира чужд текст.
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
различни текстове.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Влиза в ролята на редактор.
Използва алгоритми за проверка на правопис на думи с различни звукови промени.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(5)

(6)

(1)
61

(2)
13

(3)
Литература

(4)

62

13

Подвижно Ъ

НЗ

Правилно изговаря и пише думи с подвижно Ъ.
Умее да работи с правописен речник.

подвижно Ъ

63

13

Литература

64

13

Непостоянно Ъ

НЗ

Правилно изговаря и пише думи с непостоянно Ъ.
Умее да работи с правописен речник.

непостоянно Ъ

65

13

Комуникативни
компетентности –
български език

66

14

Литература

67

14

Правопис и
правоговор на
думите. Подготовка
за класна работа

У

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

68

14

Литература

69

14

Класна работа по
български език

К

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови комуникативни и езикови задачи от
всички изучени раздели на езика.

70

14

Комуникативни
компетентности –
литература

71

15

Литература

72

15

Изменяеми части на
речта.

НЗ

Разпознава изменяемите части на речта.
Прави морфологичен анализ на съществително име,
на прилагателно име, на числително име, на глагол.
Употребява правилно в писмената си реч имената.

73

15

Литература

74

15

Изменяеми части на
речта.

О

Умее да систематизира общите и специфичните харатеристики на имената като части на речта.
Използва правилно частите на речта в текст с терминологична лексика.

75

15

Комуникативни
компетентности –
български език

76

16

Литература

26

Контекст и дейности за всяка урочна единица

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

Забележка

(7)

(8)

(9)

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Коментира българския правопис на чужди географски обекти.
Редактира правоговорни и правописни грешки, в т.ч. и свързани с подвижно Ъ.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Трансформира текст съобразно конкретна комуникативна задача. Използва алгоритми за проверка на правописа на думи с непостоянно Ъ.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за про- Индивидуално оценяване от фронверка.
тална проверка, от работа по групи

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за про- Оценяването е резултат от тесверка. Правилно разпределя времето си за работа върху задачи със за- това форма за проверка на целия
творен и с отворен отговор.
клас. Прави се извод за нивото
на усвоените знания и умения от
всеки ученик.

Преразказва неизучаван текст.
Влиза в ролята на редактор.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Работи по зададен алгоритъм, за да прави устен и писмен морфологичен анализ на имената.
Уместно използва имената в собствената си реч, като използва и познанията си за различните видове текст.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа
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№ Учебна
по седред мица

Урочна
единица
(4)
НЗ

(5)
(6)
Разпознава местоимението като изменяема част на изменяеми часречта.
ти на речта,
Прави морфологичен анализ на местоимение.
морфологичен
Правилно пише и изговаря местоимения.
анализ
Разпознава местоименията като заместващи и
свързващи думи в изречението и в текста.

НЗ

Разпознава личното местоимение и определя граматичните му признаци.
Правилно използва формите на личното местоимение в речевата си практика.

НЗ

Разпознава възвратното лично местоимение и опре- възвратно личделя граматичните му признаци.
но местоимение
Правилно използва формите на възвратното лично
местоимение.

У

Правилно употребява формите на възвратното лично местоимение в устно и в писмено общуване.

НЗ

Разпознава притежателното местоимение и опреде- притежателно
ля граматичните му признаци. Използва местоиме- местоимение
нията като заместващи и свързващи думи; правилно
ги изговаря и пише.

НЗ

Разпознава възвратното притежателно местоиме- възвратно
ние и определя граматичните му признаци.
притежателно
Използва възвратното притежателно местоимение местоимение
като заместваща дума.

(1)
77

(2)
16

(3)
Изменяеми части на
речта. Местоимение

78

16

Литература

79

16

Лично местоимение

80

16

Комуникативни
компетентности –
литература

81

17

Литература

82

17

Възвратно лично
местоимение

83

17

Литература

84

17

Лично местоимение.
Възвратно лично
местоимение

85

17

Комуникативни
компетентности –
български език

86

18

Литература

87

18

Притежателно
местоимение

88

18

Литература

89

18

Възвратно притежателно местоимение

90

18

Комуникативни
компетентности –
литература

91

19

Литература

28

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Тема на урочната
единица

Нови понятия

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

(7)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Използва местоимения като заместващи и свързващи думи в изреченията и в текстовете, които създава.
Сравнява местоимения в българския език и в чуждия език, който изучава.

(8)
Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Използва лични местоимения като заместващи думи в изреченията и в
текстовете, които създава.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Умее да редактира свои и чужди грешки при употреба на форми на
възвратни лични местоимения

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Умее да редактира свои и чужди грешки при употреба на форми на работа
лични и на възвратни лични местоимения

Разбира смисъла на изучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва притежателни местоимения като заместващи думи в изрече- работа
нията и в текстовете, които създава.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Правилно изговаря и пише възвратното притежателно местоимение.
работа

29

№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

(1)
92

(2)
19

(3)
Притежателно и
възвратно притежателно местоимение

93

19

Литература

94

19

Притежателно и
възвратно притежателно местоимение

95

19

Комуникативни
компетентности –
български език

96

20

Литература

97

20

Местоимения.
Подготовка за
контролна работа

98

20

Литература

99

20

Контролна работа по
български език

100

20

Комуникативни
компетентности –
литература

101

21

Литература

102

21

Изменяеми части на
речта. Глагол

103

21

Литература

30

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

(4)
У

(5)
Правилно употребява в речта си притежателното
местоимение и възвратното притежателно местоимение.

У

Правилно употребява в речта си притежателното
местоимение и възвратното притежателно местоимение.

О

Правилно употребява в устната и в писмената си
реч местоимения. Използва местоимения като заместващи и свързващи думи в изреченията и в текстовете, които създава. Умее да редактира свои и
чужди грешки при употреба на местоимения.

К

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови комуникативни и езикови задачи от
всички изучени раздели на езика, но с акцент върху
местоименията.

НЗ

Разпознава глагола като изменяема част на речта.
основна
Определя основната форма и спрежението на гла- форма,
гола.
спрежение
Открива и редактира грешки в употребата на глагола (напр. във формите за 1 л., мн. ч., в зависимост от
спрежението на глагола).

Нови понятия

(6)

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

(7)
(8)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва притежателни и възвратни притежателни местоимения като работа
заместващи думи в изреченията и в текстовете, които създава. Умее да
редактира свои и чужди грешки при употреба на форми на притежателни и възвратни притежателни местоимения.

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва притежателни и възвратни притежателни местоимения като работа
заместващи думи в изреченията и в текстовете, които създава. Умее да
редактира свои и чужди грешки при употреба на форми на притежателни и възвратни притежателни местоимения.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване от фронкативна задача.
тална проверка, от работа по групи.

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за про- Оценяването е резултат от тестова
верка. Правилно разпределя времето си за работа върху задачи със за- форма за проверка на целия клас.
творен и с отворен отговор.
Прави се извод за нивото на усвоените знания и умения за местоимения.

Разбира смисъла на на неизучаван текст при четене с определена ко- Индивидуално оценяване, работа
муникативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Употребява правилно глаголните форми в процеса на създаване на работа
свой текст в системата на обучение по всички учебни предмети.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача.
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

(1)
104

(2)
21

(3)
Време на глагола.
Минало свършено
време

105

21

Комуникативни
компетентности –
български език

106

22

Литература

107

22

Време на глагола.
Минало несвършено
време

108

22

Литература

109

22

Употреба на минало
свършено и на
минало несвършено
време в текста

110

22

111

23

Комуникативни
компетентности –
литература
Литература

112

23

Употреба на минало
свършено и на
минало несвършено
време в текста

113

23

Литература

32

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(4)
НЗ

(5)
(6)
Разпознава и правилно образува формите на мина- минало
ло свършено време.
свършено
Правилно и уместно употребява минало свършено време
време в текст, който създава.

НЗ

Разпознава и правилно образува формите на мина- минало
ло несвършено време.
несвършено
Правилно и уместно употребява минало несвърше- време
но време в различни видове текст.

У

Правилно и уместно употребява минало свършено и
минало несвършено време в различни видове текст.
Използва богатите възможности на мин. св. вр и
мин. несв. вр. за предаване на преживени събития
(мин. св. вр.); за описване на обекти (мин. несв. вр.);
за изразяване на различни чувства, за изказване на
мнение и впечатление в разнообразни комуникативни ситуации (съвместна употреба). Целесъобразно
използва и правилно съвместява минало свършено и минало несвършено време при създаване на
собствен текст.

У

Правилно и уместно употребява минало свършено и
минало несвършено време в различни видове текст.
Използва богатите възможности на мин. св. вр и
мин. несв. вр. за предаване на преживени събития
(мин. св. вр.); за описване на обекти (мин.несв.вр.);
за изразяване на различни чувства, за изказване на
мнение и впечатление в разнообразни комуникативни ситуации (съвместна употреба). Целесъобразно
използва и правилно съвместява минало свършено и минало несвършено време при създаване на
собствен текст.

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

(7)
(8)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва познанията си за глаголното време при създаване на текстове работа
в процеса на литературното обучение (напр. при коментар на изразни
средства в художествен текст). Използва правилни глаголни форми за
м.св. време при речевите си изяви по различни учебни предмети.

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва познанията си за глаголното време при създаване на текстове работа
в процеса на литературното обучение (напр. при коментар на изразни средства в худ. текст). Използва правилни глаголни форми за мин.
несв. време при речевите си изяви по различни учебни предмети.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Индивидуалното оценяване
може да
бъде и в
този час,
а не в
предходните
часове
за двете
минали
глаголни
времена.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

(4)
У

(5)
Владее образуването на изучените глаголни времена.
Правилно и уместно употребява сегашно, минало
свършено, минало несвършено и бъдеще време в
различни видове текст. Целесъобразно използва и
правилно съвместява глаголни времена при създаване на собствен текст.

У

Владее образуването на изучените глаголни времена.
Правилно и уместно употребява сегашно, минало
свършено, минало несвършено и бъдеще време в
различни видове текст. Целесъобразно използва и
правилно съвместява глаголни времена при създаване на собствен текст.

НЗ

Разпознава неличните глаголни форми в текст (минало св. и минало несв. деятелно причастие).
Образува и разграничава минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.

У

Спазва особеностите в правописа и в правоговора
на минало свършено и минало несвършено деятелно
причастие.
Употребява правилно и уместно минало свършено
и минало несвършено деятелно причастие в текст.

У

Спазва особеностите в правописа и в правоговора
на минало свършено и минало несвършено деятелно
причастие.
Употребява правилно и уместно минало свършено
и минало несвършено деятелно причастие в текст.

(1)
114

(2)
23

(3)
Съвместна употреба
на глаголни времена
в текста

115

23

Комуникативни
компетентности –
български език

116

24

Литература

117

24

Съвместна употреба
на глаголни времена
в текста

118

24

Литература

119

24

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

120

24

Комуникативни
компетентности –
литература

121

25

Литература

122

25

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

123

25

Литература

124

25

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

125

25

126

26

Комуникативни
компетентности –
български език
Литература

34

Нови понятия

(6)

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

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

(7)
(8)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва познанията за образуване и употреба на глаголните форми работа
на изучените глаголни времена при усвояване на граматичната система
на чуждия език.

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, оценяване на домашна
Използва познанията за образуване и употреба на глаголните форми работа
на изучените глаголни времена при усвояване на граматичната система
на чуждия език

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Използва възможностите на мин.св.деят. причастие и на мин.несв.
деят. причастие при трансформация на текст.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Използва познанията си за нелични глаголни форми при преразказ с Индивидуално оценяване, работа
дидактическа задача на фоклорен текст.
по групи, устно и писмено изпитУмее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
ване, оценяване на домашна работа

Използва познанията си за нелични глаголни форми при преразказ с Индивидуално оценяване, работа
дидактическа задача на фоклорен текст.
по групи, устно и писмено изпитУмее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
ване, оценяване на домашна работа
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

(1)
127

(2)
26

(3)
Неизменяеми части
на речта. Наречие

128

26

Литература

129

26

Неизменяеми части
на речта. Предлог

130

26

Комуникативни
компетентности –
литература

131

27

Литература

132

27

Неизменяеми части
на речта. Наречие и
предлог

133

27

Литература

134

27

Части на речта

135

27

Комуникативни
компетентности –
български език

136

28

Литература

137

28

Главни части в
простото изречение

138

28

Литература

139

28

Главни части в
простото изречение

140

28

Комуникативни
компетентности –
литература

141

29

Литература

36

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(4)
НЗ

(5)
(6)
Разграничава изменяемите от неизменяемите части неизменяеми
на речта.
части на речта,
Разпознава наречието като неизменяема част на наречие
речта.
Разграничава наречията от прилагателните имена.

НЗ

Разпознава предлога като неизменяема част на реч- предлог
та.
Записва и изговаря правилно предлозите, в т.ч. удвоените предлози.

У

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

О

Умее да систематизира общите и специфичните харатеристики на частите на речта.
Правилно употребява в устната и в писмената си
реч частите на речта. Умее да редактира свои и чужди грешки при употреба на имената.

НЗ

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

У

Прилага правилото за членуване на подлога в изречението.

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

(7)
(8)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуни- Индивидуално оценяване, работа
кативна задача.
по групи, устно и писмено изпитРаботи по зададен алгоритъм, за да открива наречията в текст.
ване, оценяване на домашна работа

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Разбира смисъла на изучаван текст от учебници по други учебни предмети.
Уместно употребява предлозите в кратък научен текст.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене с определена комуникативна задача.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене. В контекста на упо- Индивидуално оценяване, работа
требата на частите на речта се запознава със системата на здравослов- по групи, устно и писмено изпитното хранене.
ване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Индивидуално оценяване, работа
Разсъждава и формулира твърдения по житейски въпрос и ги аргумен- по групи, устно и писмено изпиттира.
ване, оценяване на домашна работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Индивидуално оценяване, работа
Търси, подбира и редактира текстове и от различни информационни по групи, устно и писмено изпитизточници за решаване на комуникативни задачи.
ване, оценяване на домашна работа
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

(4)
У

(5)
Прилага правилото за членуване на подлога в изречението.

НЗ

Разпознава и осмисля функциите на допълнението допълнение
като второстепенна част в простото изречение, владее употребата му.

НЗ

Разпознава и осмисля функциите на обстоятелстве- обстоятелственото пояснение като второстепенна част в простото но пояснение
изречение, владее употребата му. Умее да редактира свои и чужди грешки при употреба на обстоятелствените пояснения.

У

Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст.

У

Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст.

Нови понятия

(1)
142

(2)
29

(3)
Главни части в
простото изречение

143

29

Литература

144

29

Второстепенни части
в простото изречение.
Допълнение

145

29

Комуникативни
компетентности –
български език

146

30

Литература

147

30

Второстепенни части
в простото изречение.
Обстоятелствено
пояснение

148

30

Литература

149

30

Второстепенни части
в простото изречение.
Допълнение и
обстоятелствено
пояснение

150

30

Комуникативни
компетентности –
литература

151

31

Литература

152

31

Второстепенни части
в простото изречение.
Допълнение и обстоятелствено пояснение

153

31

Литература

154

31

Второстепенни части
в простото изречение.
Определение

НЗ

Разпознава и осмисля функциите на определението определение
като второстепенна част в простото изречение, владее употребата му.

155

31

Комуникативни
компетентности –
български език.
Класна работа

К

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови комуникативни и езикови задачи от
всички изучени раздели на езика.

156

32

Литература

38

(6)

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

(7)
(8)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Индивидуално оценяване, работа
Търси, подбира и редактира текстове и от различни информационни по групи, оценяване на домашна
източници за решаване на комуникативни задачи.
работа

Разбира смисъла на непознат научнопопулярен текст при четене.
Умее да редактира свои и чужди грешки при употреба на допълнения.

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Разбира смисъла на притчи и интерпретира морално- етични проблеми. Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Индивидуално оценяване, работа
Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
по групи, оценяване на домашна
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни текстове работа
и от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Индивидуално оценяване, работа
Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
по групи, оценяване на домашна
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни текстове работа
и от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи.

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
Формулира и доказва твърдения.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за проверка. Правилно разпределя времето си за работа върху задачи със затворен и с отворен отговор.
Проявява творческите си заложби при създаване на собствен текст –
отговор на житейски въпрос.

Оценяването е резултат от тестова форма за проверка на целия
клас. Прави се извод за нивото на
усвоените комуникативни и лингвистични знания и умения през
втория учебен срок.
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№ Учебна
по седред мица

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

(4)
У

(5)
Прилага правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст.

НЗ

Прави синтактичен анализ на просто изречение.
синтактичен
Прилага правилото за членуване на главните и вто- анализ
ростепенните части в изречението. Работи по зададен алгоритъм, за да прави устен и писмен синтактичен анализ.

О

Представя графично обобщена информация за частите на изречението. Правилно употребява в устната и в писмената си реч частите на речта. Умее да
редактира свои и чужди синтактични грешки.

П

Обобщава и систематизира изучената информация
през годината.
Тренира всички видове лингвистични анализи. Редактира свои и чужди грешки.

П

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови задачи от всички изучени раздели
на езика.

К

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови задачи от всички изучени през годината раздели на езика.

(1)
157

(2)
32

(3)
Второстепенни части
в простото изречение.
Определение

158

32

Литература

159

32

Части на изречението. Синтактичен
анализ.

160

32

Комуникативни
компетентности –
литература

161

33

Литература

162

33

Части на изречението

163

33

Литература

164

33

Годишен преговор

165

33

Комуникативни
компетентности –
български език

166

34

Литература

167

34

Годишен преговор.
Подготовка за
контролна работа

168

34

Литература

169

34

Контролна работа по
български език

170

34

Комуникативни
компетентности –
литература
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Нови понятия

(6)

(7)
Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.
Създава в писмена форма отговор на житейски въпрос.

Методи и форми на оценяване
по теми и/или по раздели
(8)
Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Забележка

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(9)

Разбира смисъла на митове и легенди.
Индивидуално оценяване, работа
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на морално- по групи, оценяване на домашна
етични проблеми.
работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Разбира смисъла на неизучаван текст при четене.

Индивидуално оценяване, резултат от фронтална проверка

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за про- Индивидуално оценяване от фронверка.
тална проверка, от работа по групи

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за про- Оценяването е резултат от тестова
верка.
проверка. Прави се извод за изходното ниво на всеки ученик.
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БРОЙ ЧАСОВЕ И ТЕМИ ЗА РАЗВИВАНЕ
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№
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Диалог

НЗ

Осъзнава ролята на диалога в общуването. Участва
в диалог в официална и в неофициална обстановка,
като съобразява своите въпроси и отговори с тези
на останалите участници в диалога.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с
комуникативната цел.

2

Диалог

У

Участва в диалог в официална и в неофициална
обстановка. Съобразява своето речево поведение
със ситуацията на общуване.
Умее да изслушва събеседника си и да оспорва
мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с
комуникативната цел.

3

Диалог

У

Участва в диалог в официална и в неофициална
обстановка. Съобразява своето речево поведение
със ситуацията на общуване.
Умее да изслушва събеседника си и да оспорва
мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с
комуникативната цел.

4

Представяне и
самопредставяне

НЗ

Познава особеностите на речевите актове представяне и самопредставяне. Представя себе си и друг
човек (включително и по електронен път) според
правилата на речевия етикет.

5

Отговор на житейски
въпрос

НЗ

Познава същността и структурата на отговор на
житейски въпрос. Различава този ученически текст
от изучените до този момент.

6

Създаване на отговор
на житейски въпрос

У

Познава последователността на работа при създаване на текст разсъждение.
Умее да анализира формулировката на поставения
въпрос и да формулира основно твърдение. Редактира неточно и неясно формулирано основно
твърдение.

7

Създаване на отговор
на житейски въпрос

У

Познава последователността на работа при създаване на текст разсъждение.
Умее да събира идеи и материал, да подбира доказателства в подкрепа на определено твърдение.

отговор на
житейски
въпрос

Контекст и дейности за всяка урочна единица

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

Забележка

НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

(6)

(7)

(8)

Включва се адекватно в диалози, възникнали в различни комуникативни ситуации, изказва мнение, оценка, изразява отношение и чувства, поставя въпроси към останалите участници. Уместно използва
формулите на речевия етикет и логическото ударение при постигане
на комуникативните си цели.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Включва се адекватно в диалози, възникнали в различни комуникативни ситуации, изказва мнение, оценка, изразява отношение и чувства, поставя въпроси към останалите участници. Анализира ролята
на диалога в изучавани литературни творби.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Включва се адекватно в диалози, възникнали в различни комуникативни ситуации, изказва мнение, оценка, изразява отношение и чувства, поставя въпроси към останалите участници. Анализира ролята
на диалога в изучавани литературни творби.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

В различни ситуации на официално и неофициално общуване представя себе си и друг човек (включително и по електронен път) според
правилата на речевия етикет.
Проявява толерантност и уважение към културната различност.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, оценяване на домашна
работа

Използва своите познания за отговор на житейски въпрос, когато
възприема и създава такива текстове за различни комуникативни
ситуации (учебни и житейски).

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Разсъждава и отговаря на въпроси, възникнали по различни житейски
проблеми. Използва различни източници на информация, в това число
и в електронен вид, когато се подготвя за създаване на свой текст.
Прилага различни стратегии, когато иска да убеди събеседниците си в
своята правота, обсъжда съвместна дейност, убеждава. Поставя логическо ударение според комуникативната си цел.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна работа

Разсъждава и отговаря на въпроси, възникнали по различни житейски
проблеми. Използва различни източници на информация, в това число
и в електронен вид, когато се подготвя за създаване на свой текст.
Прилага различни стратегии, когато иска да убеди събеседниците си в
своята правота, обсъжда съвместна дейност, убеждава. Поставя логическо ударение според комуникативната си цел.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Урокът
е включен в годишното
разпределение
под номер 1.
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№
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

8

Създаване на отговор
на житейски въпрос

У

Познава последователността на работа при създаване на текст разсъждение. Умее да планира и организира своята дейност при създаване на отговор
на житейски въпрос.

9

Създаване на отговор
на житейски въпрос

У

Създава в устна и в писмена форма текст, в който
изразява лична позиция по житейски проблем и
подбира подходящи аргументи.
Умее да композира текст разсъждение в определен
обем.
Използва езикови средства, подходящи за ситуацията на общуване.
При създаване на устен текст спазва правилата на
правоговора и поставя логическо ударение, като се
съобразява с комуникативната цел.

У

Редактира и оформя писмения текст в съответствие
с изискванията за писмено общуване (правопис,
пунктуация, графично оформяне).

У

Редактира и оформя писмения текст в съответствие
с изискванията за писмено общуване (правопис,
пунктуация, графично оформяне).

10
Редактиране на
отговор на житейски
въпрос
11
Редактиране на
отговор на житейски
въпрос

44

12

План на текст

НЗ

Познава същността на плана. Спазва изискванията
за създаване и оформяне на план на текст.
Осмисля плана като средство за ориентиране в
съдържанието и в структурата на текста.

13

План на текст

У

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

14

План на текст

У

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

Контекст и дейности за всяка урочна единица

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

Забележка

(6)

(7)

(8)

Разсъждава и отговаря на въпроси, възникнали по различни житейски
проблеми. Използва различни източници на информация, в това число
и в електронен вид, когато се подготвя за създаване на свой текст.
Прилага различни стратегии, когато иска да убеди събеседниците си в
своята правота, обсъжда съвместна дейност, убеждава. Поставя логическо ударение според комуникативната си цел.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Разсъждава и отговаря на въпроси, възникнали по различни житейски
проблеми. Използва различни източници на информация, в това число
и в електронен вид, когато се подготвя за създаване на свой текст.
Прилага различни стратегии, когато иска да убеди събеседниците си в
своята правота, обсъжда съвместна дейност, убеждава. Поставя логическо ударение според комуникативната си цел.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Разсъждава и отговаря на въпроси, възникнали по различни житейски
проблеми. Коментира формулирани тези и подбор на аргументи, прави обобщения.
Анализира и редактира текстове от този вид.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Разсъждава и отговаря на въпроси, възникнали по различни житейски
проблеми. Коментира формулирани тези и подбор на аргументи, прави обобщения.
Анализира и редактира текстове от този вид.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Умее да фиксира основното в информацията от текстове, възникнали
в различни комуникативни ситуации.

Оценяване на домашна работа

Използва знанията си за план на текст, за да възприема и фиксира
основното в информацията от текстове, възникнали в различни комуникативни ситуации. Използва план, когато се подготвя да структурира свой текст.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Използва знанията си за план на текст, за да възприема и фиксира
основното в информацията от текстове, възникнали в различни комуникативни ситуации. Използва план, когато се подготвя да структурира свой текст.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

45
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№
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица

Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15

Класна работа

К

Правилно се ориентира в съдържанието на текст.
Решава тестови комуникативни и езикови задачи
от всички изучени раздели на езика.

16

Видове ученически
текстове

У

Разграничава изучените видове текст. Осмисля
ролята им в общуването, разбира смисъла на текстовете, които слуша и чете.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача. Участва в диалог, умее да оспори
мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
Създава в устна и писмена форма текстове с различна комуникативна цел. Спазва изучените книжовни езикови правила.

17

Видове ученически
текстове

У

Разграничава изучените видове текст. Осмисля
ролята им в общуването, разбира смисъла на текстовете, които слуша и чете.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача. Участва в диалог, умее да оспори
мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
Създава в устна и писмена форма текстове с различна комуникативна цел. Спазва изучените книжовни езикови правила.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

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

Забележка

(6)

(7)

(8)

Съобразява дейността си с организацията на тестовата форма за
проверка. Проявява творческите си заложби при създаване на собствен текст – отговор на житейски въпрос. Използва познанията си за
различните видове текст, когато планира, структурира, композира и
графично оформя текста, който създава.

Оценяването е резултат от тестова форма за проверка на целия
клас. Прави се извод за нивото на
усвоените комуникативни и лингвистични знания и умения през
втория учебен срок.

Урокът
е включен в годишното
разпределение
под
номер
155.

Умее да изслушва събеседника и да сравнява различни гледни точки
при участие в диалог. Чете и предава на съучениците си информация,
получена от различни източници, включително и електронни.
Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
Използва познанията си за различните видове текст, когато планира,
структурира, композира и графично оформя текста, който създава.
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
различни текстове.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Умее да изслушва събеседника и да сравнява различни гледни точки
при участие в диалог. Чете и предава на съучениците си информация,
получена от различни източници, включително и електронни.
Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
Използва познанията си за различните видове текст, когато планира,
структурира, композира и графично оформя текста, който създава.
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
различни текстове.

Индивидуално оценяване, работа
по групи, устно и писмено изпитване, оценяване на домашна
работа

Забележка: Темите за развиване на комуникативните компетентности се разпределят по учебни седмици от учителя по негова преценка, съобразена с възможностите и потребностите на учениците. Изключение правят теми №4
и №15, които са включени в примерното годишно разпределение.
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3.

ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ
Прочетете текстовете.

4. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Текст 1. Разговор между Иво и Виктор
– Здравей, Вик!
– Здрасти, Иво. Знаеш ли какво означава „вавилонско стълпотворение“?
– Какво, какво?
– Ясно – и ти не знаеш. Вчера ходихме с мама да пазаруваме. В магазина беше пълно с
хора, някакви се разправяха за нещо. Тогава един човек каза, че било цяло вавилонско стълпотворение и не можел да чака повече. Питах мама, ама и тя не знае какво е това. Сега отивам в
библиотеката да проверя какво означава.
– В „Гугъл“ не пише ли нещо?
– Четох някои работи, но реших да проверя и в библиотеката.
– После ще кажеш и на мен, нали?
– Разбира се.

ПО ТЕМИ ОТ УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА

Езикът – средство
за общуване

Текст 2. В библиотеката
– Добър ден, госпожо!
– Добър ден, Викторе! С какво да помогна?
– Търся информация какво означава изразът „вавилонско стълпотворение“. Бихте ли ме насочили къде да търся?
– Можеш да се справиш сам. Ето ти речници и енциклопедии.
– Благодаря!

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се припомнят изучените единици от различните езикови равнища (звукове/букви, думи,
изречения, текст) и да се развива умението за тяхното разпознаване.
• Да се запознаят със същността и с елементите на речевата ситуация и да се формира умение
за ориентиране в нея, като се определят целта,
предметът, участниците и условията на общуване,
включително и при електронно общуване.
• Да се развиват рецептивните умения чрез работа върху изходните текстове.
• Да се осмисли езикът като национална ценност и универсално средство за общуване.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (3. урок)
Темата за езика като универсално средство за
общуване има въвеждаща роля за всички теми,
които разглеждат въпроси от областта на общуването и текста. В началото на урочната статия в
рубриката АЗ ЧЕТА са представени три текста,
възникнали в различни речеви ситуации, близки
до ежедневието на учениците. Тяхната задача е
да покажат на учениците, че езикът е универсално средство за комуникация и може да се използва
по различен начин в зависимост от ситуацията на
общуване. Зад. 1 и 2 имат рецептивен характер и
дават възможност за осъществяване на междупредметни връзки с обучението по литература и по
история. Първата задача предполага използване
на информацията от третия текст, за да се разбере
първият текст. Зад. 3 е насочена към актуализация на изучените единици от различните езикови
равнища (звукове/букви, думи, изречения, текст);
предложението е учениците да бъдат разделени на
групи и всяка от тези групи да работи върху различно изречение, за да се обхване по-разнообразен
езиков материал. Въпросът в зад. 4 играе ролята
на преход към новата тема. Възможен е вариант на
урока, при който учителят да обяви темата и едва
тогава да се коментират изходните текстове и ситуациите, в които те са възникнали.
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Текст 3. Какво пише в речника?
Вавилонско стълпотворение. Голяма бъркотия, голяма неразбория.
От библейската легенда за Вавилонската кула, която трябвало да бъде
висока до небето, за да се стигне до Бога. Бог обаче се разгневил, смесил
езиците на строителите, поради което те престанали да се разбират и кулата останала недовършена.
1. Защо човекът е определил ситуацията в магазина като вавилонско
стълпотворение? Кое е общото между случилото се в магазина и легендата за кулата?
2. Защо Вавилонската кула остава недовършена? Каква е ролята на езика?
Езикът е най-важното средство за общуване. Чрез него човек изразява устно или писмено своите мисли и чувства, предава знанията си,
въздейства върху мислите и постъпките на другите. Всеки език има
свои звукове, думи и правила, по които звуковете се свързват в думи,
думите – в изречения, а изреченията – в текстове.
3. Изберете едно изречение от текстовете в началото на урока и определете от колко думи се състои то. Пребройте звуковете в една от
думите и проверете има ли разлика между броя на звуковете и на
буквите.
4. По какво си приличат трите текста?
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След въвеждане в рубриката ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ (ЛУПА) на понятието речева ситуация
учениците могат сами да се ориентират в нейните
елементи, като използват дадената схема. По този
начин се развиват общоучебни умения за работа с
невербални източници на информация, което е полезно за обучението и по останалите учебни предмети. От общото дефиниране на речевата ситуация
се преминава към конкретизиране на ситуациите, в
които са възникнали дадените в началото текстове
и определяне на техните елементи (зад. 5). За да се
справят с тази задача, учениците могат да използват и схемата (към което ги насочва формулировката на зад. 5), и алгоритъма, даден в рубриката
КАК. Възможно е при изпълнението на тази задача учениците също да работят по групи върху един
от текстовете.
В зад. 6 има текст, който съобщава информация за други средства на общуване, използвани в животинския свят. Въпросът има за цел да
провери дали учениците са разбрали основната
информация от краткия научнопопулярен текст.
Следващата задача (зад. 7, верни са твърдения а)
и б), е свързана със същия текст, но нейната цел
е да провери дали петокласниците могат да определят елементите на речевата ситуация, за която
е предназначен текстът, т.е. да приложат наученото в нова ситуация. Може да се работи устно и
е препоръчително да се коментира защо другите
две твърдения не са верни (целта на текста е да

Трите текста си приличат (във всеки от тях се говори за вавилонско
стълпотворение) и се различават, тъй като са създадени в различни ситуации на общуване. Текстовете винаги се изграждат в зависимост от
речевата ситуация.
Речева ситуация – ситуация, при която протича общуването.
Сами може да посочите нейните елементи, след като разгледате
внимателно следващата схема и извлечете информацията, която
тя носи.
РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ
Участници
говорещ
пишещ

слушащ
четящ

Предмет и тема
за какво
общуват

Цел

Условия

официално
пряко
обмяна на информация, устно
писмено непряко неофициално
забавление,
изразяване на чувства,
даване на оценка

5. Характеризирайте ситуациите, в които са създадени трите текста.
Използвайте схемата като опора.
6. Как се предава информация в природата? Потърсете отговор на този
въпрос в следващия текст.
Пчелите предават информацията помежду си чрез танц. Чрез
танц те съобщават колко далече се намира източникът на нектар и в
каква посока трябва да се лети, за да се стигне до него.
Езикът на мравките се състои от миризми и съдържа десетина
различни „думи“ или команди. Когато мравката тръгва да търси
храна или строителен материал, маркира целия си път с микрокапчици миризливо вещество и по тях намира обратния път към дома.

КАК

СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА
РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ

Отговорете на въпросите:
1. Кои са участниците
в общуването?
2. За какво общуват?
3. С каква цел общуват?
4. Какви са условията,
в които общуват?

СА
М

7. Кои от следните твърдения за текста в зад. 6 са верни?
а) Текстът съобщава информация за „езика“ на мравките и на пчелите.
б) Участници в речевата ситуация са авторът и читателят на текста.
в) Целта на автора е да накара читателя да изследва тези животни.
г) Общуването между автор и читател е писмено и пряко.

ВКЪЩИ

1. Виктор обещава на Иво да му обясни значението на израза „вавилонско стълпотворение“. Помогнете му – съставете
кратък текст (4 – 5 изречения), като използвате информацията, която е намерил Виктор в речника. Знаете ли как да
изпратите писмото по електронната поща?
2. Персийският цар Дарий получил „писмо“ в следния вид: птица, мишка, жаба, 5 стрели. Ето какво означавало писмото:
Персийци, ако вие не умеете да летите като птица, да се
криете като мишка в земята, да се гмуркате като жаба
във водата, не се опитвайте да воювате с нас. Ние ще ви
обсипем със стрели. Какъв според вас е бил отговорът на
това писмо? Нарисувайте го.
Още задачи – в учебната тетрадка
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се съобщи определена информация; общуването
е писмено и непряко).
Предложените в рубриката САМ ВКЪЩИ задачи за домашна работа дават различни възможности. Първата задача връща учениците към изходните текстове, но ги поставя в нова роля – да
съобщят наученото за смисъла на израза вавилонско стълпотворение в текст, предназначен за
електронно общуване. Определянето на обем на
текста (4 – 5 изречения) привиква учениците да
спазват поставените параметри. При изпълнението на тази задача петокласниците ще трябва да се
съобразяват с елементите на речевата ситуация, в
която са поставени. Второто предложение е забавна задача, свързана с историята и с други начини
да се предава информация. Вероятно това предложение ще допадне на учениците, които имат богато въображение и обичат да рисуват. Възможно
е учителят да използва тези домашни работи и в
следващия урок да ги постави като гатанка към останалите ученици, с което ще предизвика интереса
им и ще привлече вниманието им. Допълнителна
задача: Направете картинно писмо, подобно на
това, до своите близки. След това запишете неговите послания и с думи.
Учебна тетрадка по БЕ (2. тема)
Задачите в учебната тетрадка са с различен
характер и степен на трудност. Първата от тях
иска от учениците да използват познанията си и

да запълнят празните места в изречението, което
е дефиниция за същността на текста: Текстът се
състои от думи, които са свързани по смисъл и
граматически. Втората задача е по-лека, занимателна и обвързана с обучението в начална степен.
Верният ред на изреченията е 3, 7, 6, 2, 4, 1, 5,
а текстът е начало на приказката „Царкинята върху граховото зърно“. По своя преценка учителят
може да накара учениците да препишат изреченията така, че да образуват текст, и да постави допълнителни рецептивни въпроси и задачи върху
този текст. Например: Какво означава според вас
изразът истинска царкиня? Защо е натъжен царският син? Как разбирате израза върна се с празни
ръце? Съставете изречение с този израз. Открийте
изречението, което показва как изглежда неканената гостенка. Заменете със синоними затрещяха,
като из ведро, пропътува, ужасна буря.
Третата задача в учебната тетрадка предполага
развиване на умението да се определят елементите
на речевата ситуация. Предложени са два кратки
текста – единият е научноучебен, а вторият представлява речникова статия за думата палитра,
употребена в първия текст. Идеята е учениците да
се научат да използват обясненията в различните
речници, за да възприемат по-пълно информацията от текста. За да посочат елементите на речевата ситуация, за която е предназначен първият
текст, учениците трябва да определят участниците
в общуването (авторите на учебника и учениците),
темата на общуване (музикалният фолклор на България), целта на общуване (съобщаване на информация), условията на общуване (писмено, непряко;
официално). Втората част на задачата ще им покаже, че думата палитра е употребена в текста със
значение многообразие, разнообразие.

Електронни ресурси
• Речева ситуация – представена като мисловна карта (участници, предмет и тема, цел
и условия на общуване)
• Речева ситуация – приложение 1 в учебника
• Пряко или непряко общуване – задача за
определяне на вида общуване
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4.

ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО
ОБЩУВАНЕ
Една сутрин майката на Петя влиза притеснена в стаята Ӝ.
– Петя, още ли не си станала! Ще закъснееш за училище!
– Мамо, лошо ми е...
– Я да видя. Леле, ти гориш цялата! Какво те боли?
– Всичко, не мога да мръдна.
– Сигурно си пипнала някой вирус.

Официално и неофициално
общуване

1. Посочете кои думи са пропуснати в изреченията, като използвате информацията от текста.
Петя още не е станала за училище, защото
. Симптомите за
нейното заболяване са: а)
; б)
; в)
. Майка Ӝ предполага,
че причина за заболяването е
.

ЦЕЛИ НА УРОКА

2. Как майката изразява своето притеснение?
Петя и майка Ӝ разговарят в домашна обстановка. Общуването между
тях е неофициално.

• Да се разпознават официално и неофициално
общуване, за да се проявява адекватно речево поведение при публично общуване.
• Да се познават най-често употребяваните формули на речевия етикет и да се използват уместно,
включително и при електронно общуване.
• Да се поставя логическо ударение на подходящо място с оглед на комуникативната цел.
• Да се осъзнава речевата култура като част от
цялостната култура на човека.

В зависимост от отношенията между участниците и обстановката, в която протича, общуването може да бъде официално или
неофициално. Неофициално е общуването между роднини,
близки и приятели. Официално е общуването между непознати, между хора, които заемат различни длъжности (директор и
ученик, началник и подчинен, лекар и пациент).
3. Да си представим, че болната Петя отива при своя личен лекар д-р
Петрова. Как може да протече техният разговор? Запишете разговора в тетрадките си, като попълните липсващите реплики.
– Добър ден, д-р Петрова.
– Добър ден, Петя. От какво се оплакваш?
–
.
– Вероятно имаш вирусно заболяване. Ще те прегледам и ще ти
напиша рецепта.
.
–
– Довиждане, Петя.
И в двата разговора става дума за заболяването на Петя, но се използват различни думи и изрази. Подборът на езиковите средства зависи и
от вида на общуването – официално или неофициално.
4. Сравнете изразите, с които са представени симптомите в двата разговора (между Петя и майка Ӝ и между Петя и нейния лекар), и изразите, с които е назовано заболяването. Кое е общото и кое – различното между тях?

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (4. урок)
Основният текст в началото на урока е резултат
от неофициалното общуване между болната Петя
и нейната майка. Първите две задачи са свързани
с рецепция на текста – едната има предвид запълване на празните места с оглед на информацията
от началния текст (възможни думи и изрази за
попълване: 1 изр. е болна, не е добре; 2 изр. има
температура, няма сили, лошо Ӝ е; 3 изр. вирус). Тези отговори са ориентировъчни, учителят
приема всички варианти, които съответстват на
информацията от началния текст. Втората задача
също допуска варианти на отговори – например
междуметието леле, преносната употреба на глагола горя. Възможно е като допълнителна задача
учителят да накара учениците да характеризират
речевата ситуация, в която е възникнал изходният
текст, като по този начин ще се затвърди ученото
в предходния урок. На основата на тази начална
работа се обяснява разликата между официално
и неофициално общуване (рубриката ВАЖНА
ИНФОРМАЦИЯ). Веднага след това зад. 3 насочва учениците към ситуация на официално общуване. Идеята е да се види как Петя ще общува
по същата тема, но със своя лекар (вероятно тя
би обяснила симптомите по друг начин: лошо ми
е, имам висока температура и болки по цялото
тяло, а в края на разговора би казала довиждане,
а не чао, към това насочва зад. 5). При изпълнение
на зад. 4. може да се използва таблица, която да се
попълва от учениците.
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5. С кои изрази започват и завършват своя разговор Петя и д-р Петрова?
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Разговор между
Петя и майка Ӝ

Разговор между
Петя и лекаря

Симптоми

лошо ми е; ти
гориш цялата; не
мога да мръдна

лошо ми е; имам
висока температура
и болки по цялото
тяло

Причина
за заболяването

Сигурно си пипнала някой вирус.

Вероятно имаш вирусно заболяване.

Таблицата ще позволи на учениците да се убедят,
че за едно и също нещо се говори по различен начин
в зависимост от характера на общуването. Езиковото правило насочва към използване и изписване на
формите за учтивост, по-късно то ще бъде затвърдено и разширено при изучаване на личните и на притежателните местоимения и на миналите деятелни
причастия. В този момент от обучението може да
се уточни, че когато във формите за учтивост се използват прилагателни имена, те се поставят в единствено число и се съгласуват по род.
След обяснението за същността на речевия
етикет и неговата роля в зад. 6 петокласниците
трябва сами да размишляват кои от предложените
в таблицата думи и изрази са подходящи за официално общуване и кои – не. Ако учениците се затруднят при изпълнението на тази задача, може да
използват помощта на таблицата от приложение 2
в края на учебника. Там не само са дадени пове-

Във всеки език има думи и изрази, чрез които се проявява учтивост.
Съвкупността от тези думи и изрази се нарича речев етикет.
Речев етикет – думи и изрази, които се използват за поздрав,
за сбогуване, за изразяване на пожелание, благодарност, съжаление. Електронното общуване е по-динамично, но и при него
е добре да проявяваме учтивост към другите участници. Това е
задължително, когато общуването има официален характер.

симптом м. Признак,
външна проява на болест.
Синоними – знак, белег,
предвестник.

6. Разгледайте следващите думи и изрази. Кои от тях е уместно да
употребите при официално и кои – при неофициално общуване?
За поздрав
и за сбогуване

здравей, здрасти, здравейте; добър ден, добър вечер, добро утро; радвам се да Ви видя; до утре,
довиждане, доскоро, всичко хубаво

За изразяване
на благодарност

благодаря, много съм Ви благодарен, много ти
благодаря; задължен/а съм Ви

За извинение

извинете, извинявай, моля те да ме извиниш, моля
да бъда извинен/а, приемете моите извинения;
прощавай, прощавайте

За поздравление
и за пожелание

честито, поздравявам Ви, поздравявам те, приемете моите поздравления; желая ти, пожелавам Ви,
желая Ви, браво, жив и здрав да си

За изразяване на съгласие
и несъгласие със събеседника

истина е, така е, присъединявам се към изказаното
мнение, не съм съгласен с казаното, не си прав,
позволявам си да не се съглася с казаното, вярно
е, прав си, мисля, че Вие грешите

Повече примери – в приложение 2.

7. Изговорете по няколко начина изречението, като наблегнете на подчертаните думи:
Конкурсът започва след пет дни.
Конкурсът започва след пет дни.
Конкурсът започва след пет дни.
Когато изпълнявахте това упражнение, вие всъщност поставяхте на
различно място логическото ударение.
Логическото ударение служи за отделяне на дума или на група от думи чрез интонацията. То се използва, за да се изтъкне
смисълът на част от текста и да се привлече вниманието на
слушателите.

За да изразим учтивост при официално
общуване, използваме
формите Вие, Ви, Ваш,
макар че се обръщаме
към един човек. Например: Господин Петров, Вие ще присъствате ли на срещата?
Госпожо Димитрова,
поздравявам Ви за Вашия успех! Тези форми
в писмен текст се пишат с главна буква.

8. Изговорете изречението, като поставяте логическото ударение на
различни места. Какъв ефект се постига във всеки от случаите?

СА

М

Хората пишат, за да запазят спомените за случилото се.

ВКЪЩИ

Петя трябва да напише два есемеса – до класния си ръководител и до своя приятелка, за да им съобщи, че е болна и няма да
ходи на училище. Помогнете Ӝ да се справи с тази задача.
Още задачи – в учебната тетрадка
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че изрази от речевия етикет, но те са разделени с
оглед на употребата им при официално и/или при
неофициално общуване. Полезно е да се направи
сравнение с етикетни формули, използвани в изучаваните от петокласниците чужди езици.
Зад. 7 илюстрира практически що е логическо
ударение и какво може да се постигне чрез него
при устно общуване. След това е изведена дефиницията в рубриката ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, а
зад. 8 насочва към прилагане на току-що наученото и е лесна за изпълнение от всички. Към тази
задача може да се използват и други изречения,
предложени от учителя и/ или учениците.
Задачата, предложена за домашна работа
(рубриката САМ ВКЪЩИ), отново ще върне
учениците към ситуацията от началото на урочната статия, но ще изисква от тях създаване на
текстове, предназначени за официално и за неофициално електронно общуване. Добре е при
даване на указания за изпълнение на домашната
работа учителят да обърне внимание на учениците към начина, по който ще се обърнат към адресата, към изписването на съобщението.
Когато пише на своя класен ръководител, Петя
трябва ясно, кратко и точно да посочи причината за
отсъствието си, да използва обръщение, показващо
уважение, и в края да завърши с етикетна формула, подходяща за официално общуване. Например:
Господин Иванов/Госпожо Николова, на 24 и
25.09. ще отсъствам поради заболяване. С ува-

жение, Петя, 5. А клас. Съобщението трябва да е
написано на кирилица, да не се използват цифрите
4 и 6 вместо буквите ч и ш, да се избягва писането
само с главни букви. Желателно е, преди да бъде изпратено, съобщението да бъде проверено за езикови грешки. Когато пише на своята приятелка, Петя
може да е още по-лаконична и да използва думи и
изрази, характерни за неофициалното общуване.
Например: Болна съм. Обади ми се. При това общуване може да се използва и подходящ емотикон.
Учебна тетрадка по БЕ (3. тема)
Задачите доразвиват умението за подбор и
използване на езикови средства в официално и в
неофициално общуване. Зад. 1 не е трудна за изпълнение: участниците в диалога са детето и неговият баща. Станчо е робот, с помощта на който
детето учи и решава задачи. Думите и изразите
в текста, които показват, че общуването е неофициално, са: дето, мъкнеш, ми; Ей, я не ме занасяй!
Ами тъй! Кой? Зад. 2 изисква подбор на изрази
от речевия етикет за официално общуване. Подходящите езикови средства: добър ден; госпожо директор; Ви помогна; разбира се/с удоволствие;
разбира се/нямам нищо против/съгласна съм.
Зад. 3 предполага учениците да изберат подходящата дума, като се съобразят със смисъла на
текста и със ситуацията, за която е предназначен.
Уместна е употребата на думите български, около,
приложение, името.
Съществителното име латинка е написано по
различен начин, защото в първото изречение е
употребено като съществително нарицателно име,
а в последното изречение – като съществително
собствено име. Други собствени имена, които са
свързани с наименования на растения, са например
Лилия, Виолета, Иглика, Роза, Маргарита, Цвета.
Може да се добави информация кога хората, които
носят такива имена, празнуват своя имен ден.
Електронни ресурси
• Официално и неофициално общуване –
тестова задача
• Речев етикет – подбор на думи, подходящи
за изразяване на благодарност, извинение, поздрав за рожден ден
• Разпознаване на официално и неофициално общуване – разпределяне на изречения, подходящи за двата вида общуване
• Правило за изразяване на учтивост при
официално общуване
• Речев етикет – приложение 2 от учебника
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5.

ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО.
СТРОЕЖ НА ТЕКСТА
Ние общуваме с помощта на текстове. Всеки текст е свързан с конкретна речева
ситуация. Ето един пример:
Петокласникът Боян има задача да потърси информация и да представи в часа по български език пред своите съученици текст за едно от най-разпространените растения в
България – здравеца. Той е използвал различни източници в интернет и е подготвил следния текст:

Текстът в общуването.
Строеж на текста

Градинското мушкато и здравецът са едни от най-разпространените растения в България.
Здравецът може да се отглежда както в сандъче на балкона, така и в градината. Най-подходящото време за пресаждане е месец март. Вирее на слънце и на сянка. Обича влагата.
Ако в близост до него има други растения, той ги задушава, защото ги възприема като нещо
чуждо.
Здравецът е многогодишно тревисто растение от рода Гераниум (Geranium). Има десетки
видове здравец, но най-популярен е обикновеният здравец. Той има едри, дълбоко нарязани
листа, ароматни и леко лепкави при допир. Коренищата му са дебели, с кафеникав оттенък,
разположени хоризонтално под повърхността на почвата. Цветчетата са събрани върху дълги дръжки. Цъфти през пролетта, понякога повторно през
есента в бели и розови багри.
Българското наименование на растението – „здравец“, не е случайно. Идва от думата „здраве“ вероятно защото растението има лечебни
свойства и се прилага широко в народната медицина. То присъства във
фолклорните обичаи за здраве и дълголетие. Пет села в България и много
хотели носят името Здравец, защото се вярва, че това име носи благополучие.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да осмислят текста като основно
средство за общуване.
• Да умеят да извличат информация от текстове,
създадени в различни комуникативни ситуации.
• Да се научат да определят темата, подтемите
(микротемите) и абзаците в текста.
• Да прилагат наученото в урока по български
език в други учебни ситуации.

1. Какво означава изразът с кафеникав оттенък, употребен в текста?
Боян е оформил своя текст в четири абзаца.
Абзац – част от текста, която започва на нов ред.

2. Каква информация се съобщава във всеки от абзаците?

НАСОКИ ЗА РАБОТА

3. За какво се говори в текста на Боян? Опитайте се да отговорите с
две-три думи.
Отговаряйки на този въпрос, вие определихте темата на текста.

Урок за нови знания (5. урок)
Текстът в началото е ориентиран към конкретна ситуация от ежедневието на петокласника. Първата задача изисква осмисляне на разликата между
изразите с кафяв цвят и с кафеникав оттенък.
Кафеникав е със значение който е с цвят, близък до кафявия. Добре е да се коментира как се
проверява дали да се пише а или ъ в последната
сричка. След въвеждане на понятието абзац в зад.
2 се проследява каква информация се съобщава
във всеки от абзаците. Пълноценната рецепция на
текста е много важна за по-нататъшната работа по
определяне на темата и на подтемите в него. Целта
на зад. 3 е практически да насочи учениците към
разпознаване на темата, а след това са въведени
понятията тема и подтема на текста. Следващите
три задачи имат за цел разпознаване на подтемите
на отделните смислови части. Идеята тук е колкото
може повече учениците да работят самостоятелно.
Затова в зад. 4 те трябва да изберат подходящия от
предложените наготово отговори, в зад. 5 трябва
сами да открият подтемата (особености на растението или растението здравец), като използват
подчертаните думи – ключови за тази смислова
част. В зад. 6 трудността нараства още – тук петокласниците трябва да изберат само една дума,
която е най-важна за третата подтема. Зад. 7 – в
последната част синоними са думите наименование и име. Зад. 8 и 9 обръщат внимание на композиционната роля на абзаците в началото и в края
на текста. Първият абзац има въвеждаща функция,
той насочва вниманието на читателя към темата на
текста (зад. 8), а последният „затваря“ текста, придава му завършеност. Тъй като в изходния текст
липсва завършващ абзац, на петокласниците е поставена задача да предложат такъв абзац (зад. 9).
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Тема на текста – основното, за което се говори в целия текст.
Обикновено темата се разгръща чрез отделни подтеми. Подтема
(микротема) е основното, за което се говори в една смислова
част от текста. Всички смислови части изграждат цялостния смисъл на текста.
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Възможни варианти: Всички тези факти показват защо здравецът е толкова популярен. Или:
Това още веднъж обяснява особената популярност на растението в България. Или: Ето защо
здравецът е имал и има важно място в живота
на българите. Зад. 10 е с избираем отговор, необходимо е да се подбере най-подходящото заглавие
за изходния текст (отговор А). Учениците трябва и
да обосноват своето предложение.
Задачите за домашна работа показват на петокласниците как наученото в урока по български
език може да им е полезно и при подготовката по
другите учебни предмети. Учителят има свободата да определи по кои урочни статии да работят
и от кои учебни предмети. Препоръчително е да
се изберат текстове, в които отделните подтеми са
добре откроени, защото все още умението да се определят темата и подтемите на текста е в началния
етап на своето формиране. Важното е учениците
да свикнат да прилагат предложения алгоритъм.
Учебна тетрадка по БЕ (4. тема)
Задачите в учебната тетрадка допълват системата от задачи в учебника (част от задачите са и
по темата „Ключови думи“, затова е препоръчително в тетрадката да се работи, след като е взета
и тази тема) и дават възможност за разнообразяване и усложняване на дейността. Първите 6 задачи са свързани с работа върху два източника на
информация – вербален (текст) и невербален (гео-

Да определим подтемите в текста на Боян.
В текста има три смислови части.
4. Прочетете отново първата смислова част (втория абзац). В кой от
редовете е посочена нейната подтема?
а) условия, при които вирее здравецът
б) как се отглежда здравец на балкона
в) здравецът и другите растения
г) кога и как да се пресади здравецът

КАК

СЕ ОПРЕДЕЛЯТ
ПОДТЕМИТЕ
В ТЕКСТ

Отговорете на въпросите:
1. От колко смислови части
е изграден текстът?
2. Кое е основното, за което
се говори във всяка смислова част?

5. Прочетете внимателно втората смислова част (третия абзац). Кое е
основното, за което се говори в нея? Ваши помощници при търсене
на отговора са подчертаните думи.
6. Прочетете третата смислова част (четвъртия абзац). Коя от следващите думи насочва към нейната подтема?
а) хотел
б) обичаи
в) медицина
г) наименование
7. Кои думи, използвани в последната част на текста, са синоними?
Много често новият абзац бележи началото на следващата
смислова част и на друга подтема. Обикновено първият абзац
има задачата да въведе читателя в онова, за което ще се говори
в текста, а целта на последния абзац е да завърши текста.
Да се върнем отново към текста на Боян. Виждаме, че той е отделил
всяка смислова част в самостоятелен абзац.
8. Каква е ролята на първия абзац в текста на Боян?
9. Предложете завършващ абзац към текста на Боян.

СА
М

10. Текстът на Боян няма заглавие. Изберете един от предложените варианти за заглавие и мотивирайте предложението си.
а) Здравецът
б) Здравецът – билка за здраве
в) Здравецът в живота на българите
г) Растението здравец

ВКЪЩИ

1. Прочетете внимателно текста на урока по география и икономика, който изучавате в момента. Определете темата и подтемите в него. Каква е връзката им със заглавието на урока и с
формулировката на точките от плана?
2. Бъдете изследователи. Проследете съвпадат ли подтемите
с абзаците в избрани от вас две урочни статии по някой от
следните учебни предмети (по избор):
– история и цивилизации
– география и икономика
– човекът и природата.

вирея гл. 1. Раста.
2. Разпространявам се,
намирам почва за
развитие.
оттенък м. Нюанс,
отсянка.
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графска карта). Това позволява осъществяване на
междупредметни връзки с обучението по география. Ако учителят прецени, че това би затруднило
учениците му, може да работи само върху текста
и върху задачите, свързани само с него. Зад. 1 и 2
имат рецептивен характер и са с избираем отговор
(1 в; 2 в). Зад. 3 е върху новото учебно съдържание и е със свободен отговор.
Тема
Примерни
подтеми

Примерни
ключови
думи и
изрази

Миграция на лястовиците
Пристигането на ляс- Пътят към
Въздушните
товиците в
пътища на
Африка
Европа през
лястовиците
пролетта
Началото на Различни;
Селски
септември;
нашите птици;
лястовици;
подготвят
Гърция; Зазнак, пролет; се; на юг;
падна Турция;
април, мипътят
–
Средиземно
налогодишдълъг
и
море; долинани гнезда;
труден,
та на р. Нил;
отглеждат
опасности;
Южна Афпиленца
загиват
рика

Зад. 4 спомага за развиване на общоучебни
умения – търсене в текста на доказателства към
дадено твърдение (пътят е над 10 000 км; продължава около 6 седмици). Зад. 5 търси връзката
между двата източника на информация. Картата
може да служи за илюстрация на част от информацията в текста – въздушните пътища, по които

лястовиците достигат до зимните си местообитания. Географските названия, които липсват в текста, са: България, Черно море, Сахара, Атлантически океан, Индийски океан, Южна Африка.
Тези наименования са добър повод да се отработи
правилото за употреба на главни букви. Много
често учениците грешат при изписване на съставните названия. Примерите са подходящи, за да
се обясни, че когато собственото име се състои
от няколко думи, първата дума винаги се пише с
главна буква, а от останалите думи с главна буква
се пишат само съществителните собствени имена
(Индийски океан, но Южна Африка). Ако учителят прецени, полезно за учениците би било да се
открият сложните думи в текста (миналогодишните, местообитания) и да се коментира как са образувани, каква информация носят, как се пишат.
Зад. 6 има междупредметен характер.
Останалите задачи в учебната тетрадка предполагат работа върху художествен текст, който обаче тематично е свързан с научнопопулярния текст.
Избран е откъс от „Майчина сълза“ на А. Каралийчев. Зад. 1 – общото и в двата текста е, че става дума
за отлитането на лястовиците на юг през есента.
Различното: докато в научния текст се обяснява детайлно как се подготвят лястовичките, как се придвижват на юг, то в художествения текст акцентът е
върху чувствата и преживяванията на малкото лястовиче. Разликите са резултат от различната цел, с
която са създадени двата текста. Следващата задача
изисква да бъдат назовани чувствата, които изпитва
малкото птиче (сви се; затрепера от студ и мъка;
изгуби се майчицата му; кой ще го стопли в тая
дъждовна нощ?). Полезно е (с оглед и на обучението по литература) при назоваване на чувствата да се
натрупа повече лексикален материал – мъка, самота, тъга, болка при спомена за преживяното през
лятото, жал, силна обич към майката, скръб, съжаление. Той е описателен и дава възможност да се
нарисуват есенната картина или случилото се през
лятото – пожарът). Текстът е добър повод да се поговори и за съдбата на безпомощните и слаби хора.
Идеи за допълнителни текстове за работа: листовка за лекарство (в нея добре са откроени отделните подтеми); урочна статия от учебник; текст за
етимологията на думата етикет; официално писмо (да се обърне внимание на обръщението, на учтивите форми).
Електронни ресурси
• Строеж на текста за растението здравец
• Акцент върху важните понятия от урока
53

6.

КЛЮЧОВИ ДУМИ В ТЕКСТА
Уникални птици
Совата е интересна птица, която у някои хора предизвиква усещане за страх и опасност.
Тя обаче притежава някои уникални качества, които са малко познати.
За разлика от повечето птици очите на совите не са от двете страни на главата. Совата
вижда само напред, но тя притежава способността да завърти главата си на почти 270 градуса. Совите са птици, които имат уникалната възможност да виждат триизмерно, както виждаме и ние, хората. Те съзират жертвите си, най-често мишки, дори на съвсем слаба светлина.
по-важен за совите е острият слух, защото той им помага при ловуване.
Много п
Някои сови дори имат допълнителни пера, които насочват звука непосредствено
към ухото. Ушите им са разположени асиметрично, благодарение на което те
точно посоката, от която иде звукът, и се ориентират бързо.
откриват то
Совите сса добри и безшумни летци. Крилата им са устроени по специфичен
който не позволява да се чува свистене при полет. Всъщност цялото тяло
начин, койт
на совите е покрито с плътно оперение. Те имат повече пера от другите птици
с подобни размери. Меката и гъста перушина също поглъща повечето звуци,
произвеждани при полета.
произвежда

Ключови думи в текста
ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се формира умение за откриване на ключовите думи, да се осмисли ролята им при възприемане и предаване на информация от текстовете, с
които се работи.
• Да се усъвършенстват уменията за извличане
на информация от текст, за определяне на темата,
подтемите и абзаците в текста.

1. Кое
Ко е уникалното при совите?
1.1. Какво им помага да определят точно посоката на звука?
1.1
1.2.
1.2 Какво означава изразът виждат триизмерно?
2. Защо
Защ според вас авторът е озаглавил текста си „Уникални птици“,
а не „Совите“?
3. За какво НЯМА информация в текста?
а) за зрението на совите
б) за способността на совите да летят тихо
в) за преданията, свързани с тези птици
г) за уникалния слух на совите
Когато търсим в интернет информация по някаква тема, ние използваме търсачка и ключови думи. Основната информация в текста намираме по същия начин – чрез ключови думи.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (6. урок)
Текстът за възприемане е научнопопулярен.
Първата задача е рецептивна, сравнително лека за
изпълнение, тъй като търсената информация е дадена в текста (за 1.1 – в края на третия абзац; за 1.2
– във втория абзац). Зад. 2 предполага създаване
на текст миниразсъждение по повод озаглавяването на текста. Учениците трябва да съобразят, че
използваното заглавие е свързано с информацията, която съдържа текстът, за уникалното на тези
птици; заглавие „Совите“ би подхождало повече за
текст, в който се дава информация за совите въобще. Зад. 3 е за общо разбиране на текста, с избираем отговор (В); останалите три отговора насочват
към подтемите в текста. Това ще подготви учениците за усвояване на новото понятие – ключови
думи. След информацията за тяхната роля в текста е предложена система от задачи (4 – 7), чрез
които петокласниците да се научат да откриват
ключовите думи и изрази, участвайки максимално
активно в процеса. В зад. 4 по-голямата част от
новото се съобщава в готов вид, но се показва начинът на действие, за да може после учениците да
се справят и сами. Във всяка следваща задача нарастват степента на самостоятелност и степента на
трудност. При изпълнение на зад. 5 има помощни
въпроси, които очертават последователността на
работа: подтема – уникалния/острия слух на совите; информация как са разположени ушите, как се
ориентират за посоката на звука; ключови думи и
изрази – острия слух, допълнителни пера, ушите,
асиметрично, откриват точно посоката. Шеста
задача иска учениците сами да изминат същия път
и да посочат ключовите думи и изрази в третата
смислова част (добри и безшумни летци, крила,
устроени, не се чува свистене при полет, плътно оперение). Последователността от действия е
фиксирана в рубриката КАК. Зад. 7 ще убеди пе54

Ключови думи – думи, които насочват към основната информация в текста. Понякога такава ключова роля може да изпълняват
и някои изрази.
Да открием ключовите думи в текста „Уникални птици“.
4. Колко смислови части откривате в текста? Озаглавете ги.
В първата смислова част (втори абзац) се съобщава информация за
очите и зрението на совите. Какво научаваме?
– Разположение на очите – не са от двете страни на главата, виждат
само напред (завъртат главата си на почти 270 градуса).
– Зрение – триизмерно; виждат на съвсем слаба светлина.
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токласниците каква е прагматичната стойност от
определянето на ключовите думи и изрази – те са
полезни, когато трябва да се възпроизведе информацията от текста или от неговите части. В този
смисъл изпълнението на тази задача има силно мотивиращ ефект и е препоръчително тя да не се пропуска. Зад. 8 има за цел затвърдяване на умението
за характеризиране на речева ситуация (участници – автор и читателите; цел – осведомяване; тема
– уникалността на совите; официално, непряко и
писмено общуване). Изпълнявайки зад. 9, учениците ще установят, че в текста обикновено се повтаря съществителното име сова (в ед. или в мн.
ч. – совите), което е типично за научния текст, но
са използвани и контекстови синоними: интересна птица, птици, добри и безшумни летци. Целта
на зад. 10 и 11 е първично затвърждаване на новото учебно съдържание. Първата от тези задачи
няма да затрудни петокласниците. При изпълнение
на другата учениците могат да бъдат разделени на
групи и да работят върху различните текстове.
Текстовете са кратки и ясни като информация, за
да могат учениците за по-кратко време да се справят. Едната задача, предложена за домашна работа, е подобна на зад. 10 (а) „Грозното патенце“;
б) „Майчина сълза“; в) „Пепеляшка“; г) „Златната
рибка“). Може да се предложи на по-добрите ученици сами да съставят подобни гатанки. Втората
от задачите е с продуктивен характер – съставяне
на кратък текст по определени параметри: елек-

Продължете самостоятелно да работите върху останалите подтеми.
Следвайте модела, който приложихме при първата подтема.
5. Коя е втората подтема? За какво се говори в тази част от текста?
Какво е най-важното, което научавате?
6. Открийте ключовите думи и в третата подтема. Запишете ги в тетрадките си.
7. Опитайте се да предадете основната информация от първата подтема, като използвате записаните ключови думи.
8.

Характеризирайте речевата ситуация, за която е предназначен
текстът.

9.

Запишете в тетрадките си думите и изразите, с които са назовани
совите в текста.
Умението да откривате ключовите думи в текста, е важно, тъй
като те ви помагат по-лесно и по-бързо да запомняте и да препредавате информацията.

10. За какво според вас се говори в текст с ключови думи лято, море,
приключение, риболов?

КАК

СЕ ОТКРИВАТ
КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ
В ТЕКСТА

1. Определете темата на текста.
2. Разделете текста на смислови части и определете
подтемата на всяка смислова част.
3. Определете предмета, събитието или явлението, за
което се съобщава информация във всяка подтема.
4. Потърсете в смисловата
част думите, които носят
най-важната информация
за този предмет, събитие,
явление.

11. Открийте ключовите думи в текстовете и ги запишете в
тетрадките си.

СА

М

Текст 1
Утре в музея се открива уникална изложба. В нея са показани
фотоапарати от различни марки, произведени през последните
сто години. Някои от експонатите имат висока колекционерска
стойност.
Текст 2
Вчера в един от магазините на главната улица си харесах яке.
То е от черна кожа, има голяма качулка и топла подплата. Най-интересното в модела е асиметричното закопчаване.
Текст 3
Птиците сменят лятното оперение със зимно, което ще предпазва тялото им от ниските температури. Понякога тази смяна
е съпроводена с промяна в цвета на окраската по перата.

ВКЪЩИ

1. Познайте коя е приказката по дадените ключови думи.
а) патенце, патила, подигравки, лебед
б) лястовиче, сълза, майка
в) сираче, мащеха, бал, принц
г) рибка, старец, желание, баба
2. Напишете текст, който ще изпратите по електронната поща
на свой приятел. Използвайте следните ключови думи:
рожден ден, подарък, изненада, купон. В какво общуване е
уместна употребата на думата купон?
Още задачи – в учебната тетрадка

уникален прил. 1. Който
е единствен, неповторим.
2. Прен. Който е оригинален, странен.
асиметрично нрч.
Несиметрично.
оперение ср. Покритие
от пера у птиците.
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тронно общуване с приятел, дадени ключови думи
(по своя преценка учителят може да регламентира
и обема на текста).
Учебна тетрадка по БЕ (5. тема)
Задачите в учебната тетрадка разширяват работата върху ключови думи и върху комуникативната им роля в художествения текст. Предложени
са две описания на разноцветната есен – едното на
В. Петров, а другото – на Е. Станев. Именно красотата и багрите на есента е общото, което сближава
двата текста. Задачите имат различна цел: 1.1 е с
рецептивна насоченост и за обогатяване на ученическия лексикален запас (ориентировъчен отговор
възхищение, обич, възторг, радост, вдъхновение,
удивление, въодушевление, трепет, наслаждение); 1.2 изисква формулиране на вярно твърдение
съобразно с информацията в първия текст (например: В текста е изразено удивлението на автора от красивите багри на есента.). Тази задача
може да се постави на по-бързо работещите ученици. Зад. 1.3 също има лексикална насоченост, но
е по-сложна, защото изисква коментар на метафорични употреби. Коментарът може да е: толкова
е красиво през есента и има такова цветно многообразие, че дори и горите изглеждат като упоени, унесени, отдали се на насладата от гледката.
Прилагателното безумни е употребено от автора
повече със значение невъзможни за пресъздаване,
неповторими, неописуеми, невиждани. По жела-

ние и преценка на учителя към текстовете може да
се поставят и допълнителни задачи (например за
смисъла на израза бледосиньото, меко, уморено
небе). Зад. 1.4 – учениците трябва да попълнят
таблицата с думите:
Част на речта

Сложна дума
(отбележете с +)

Пурпурночервеното

Прилагателно име

+

восъчносив

Прилагателно име

+

зеленото

Прилагателно име

по-бели

Прилагателно име

Тъмносини

Прилагателно име

+

бледосиньото Прилагателно име

+

Дума

Забележка: Петокласниците ще определят зеленото (субстантивирана употреба) като прилагателно име и това трябва да се приеме като верен
отговор с оглед на техните познания по български език. Ако някои ученици посочат и думите:
се жълтееха, жълтееше, пламнаха, огнени, припламна, те не трябва да бъдат санкционирани, а
това е повод да се покажат възможностите на художествения текст по различен начин да изобразява заобикалящия ни свят.
За развиване на умението да се откриват ключовите думи и изрази е предназначена зад. 1.5
Тъй като става дума за художествени текстове, е
възможна по-голяма вариативност в отговорите.
Всъщност учениците ще стигнат до извода, че въпреки близостта в тематиката в двата текста няма
еднакви ключови думи и изрази, което още веднъж
доказва колко богат е езикът и колко различно
описват творците заобикалящия ни свят.
Втората задача е със забавен характер. Именно ключовите думи водят към отговора на въпроса
що е то? (2.1 звездите; 2.2 книгата).

Електронни ресурси
• Задача за определяне на ключови думи в
текст
• Последователни стъпки за определяне на
ключовите думи в текста
• Свързване на ключови думи със съответстващата им тема на текста
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9.

ПОВЕСТВОВАНИЕТО В ТЕКСТА
Посочете пропуснатите думи, като се съобразите с цялостния смисъл на текста, и
ще разберете как започва разказът. А как бихте го продължили?
щ
Момчето
от леглото и
ръцете си. Бързо
блузата и
стаята внимателно и
. Докато
по стълбите към кухнята, то
едно „добро утро“ и
до масата, защото
, че е много гладно.

Повествованието в текста

дънките си.
косата си.

Този текст е повествование.
В повествованието се проследяват последователни действия,
които са част от някаква случка. По тази причина в текста повествование има повече динамичност, настъпват промени във
времето и мястото на действието, включват се нови участници.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се припомни наученото за повествование
и да се разшири с информация за някои езикови
особености на този тип текст.
• Да се усъвършенства умението за извличане
на информация от повествователен текст.

Да се опитаме да открием особеностите на повествованието в следващия
текст. Авторът е съвременен български писател, който ни пренася в бъдещето – далечно или може би не толкова далечно. Прочетете го, за да
проследите какво се случва.
Нина прелетя няколко метра, преди да започне да пада, но пропусна края на отсрещния покрив и полетя надолу, като размахваше
ръце и крака и пищеше колкото Ӝ глас държи.
Миг по-късно летящият робот се стрелна покрай нея, отново
промени формата си и отвори въздушна възглавница, в която Нина тупна
меко като в памук. След това роботът постепенно намали скоростта на падането им, коригира посоката и в крайна сметка двамата се приземиха на
тротоара.
– Нина Армада? – каза роботът.
Тя отстъпи една крачка и го погледна подозрително.
– Честит рожден ден! – добави роботът.
После се обърна и излетя толкова бързо, че Нина дори не успя да му
благодари.
Тя остана сама, примигна и замислено разроши розовата си коса. После
се усмихна широко, златният Ӝ зъб проблесна и заслепи един случаен минувач, който се блъсна в конзолата за палачинки.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (9. урок)
При изпълнение на началната задача учениците трябва да попълнят подходящите глаголи,
като се съобразят с общия смисъл на текста.
Например: Момчето стана от леглото и протегна ръцете си. Бързо облече блузата и обу
дънките си. Огледа стаята внимателно и излезе. Докато слизаше по стълбите към кухнята, оправи косата си. Измърмори едно „добро
утро“ и седна до масата, защото усети, че
е много гладно. Приемливи са всички глаголи,
които не противоречат на цялостния смисъл на
текста. Ако има време, петокласниците може да
продължат текста, използвайки своето въображение. В рубриката ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
се припомня наученото до този момент за текста
повествование. Уточнява се, че той се отличава
с динамичност, с промяна във времето и пространството. Тези особености може да бъдат открити от петокласниците в изходния текст чрез
въпросите: Кое е основното действащо лице
в текста? Къде се намира момчето в началото на текста и къде – в края му? Кога оправя
косата си? Кога протичат действията? Кои
думи и изрази подсказват отговора на този въпрос? и др. под. След припомняне и разширяване на информацията за текст повествование се
работи върху откъс от книга на Б. Русев. Нина
Армада е необикновено момиче, което живее в
детски дом, има розова коса и мечтае да има златен зъб. В деня, за който се говори в текста, тя
става на 8 години (на 8 години всяко дете става пълнолетен гражданин на нейния кантон и на
планетата Земя) и бяга от детския дом, за да си
намери собствен космически кораб. Това бягство и преследването от робота е само началото
на поредица от нейни приключения из Вселената, по време на които намира верни приятели:
андроида Ефект, говорещия котарак Фрик, старата космическа лисица и капитан Тула Зак. За
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Из „Безкрайният път“, Богдан Русев

1. Защо тази случка се свързва с бъдещето, а не с днешния ден?
2. Кои са героите в откъса от книгата?
3. Защо Нина пищи колкото Ӝ глас държи? Какво означава този израз?
Може ли да го замените в текста с израза с всички сили? Дайте и други предложения за замяна. Какви са по смисъл всички тези изрази?
4. Къде се случва всичко в откъса от текста Безкрайният път? Посочете думите и изразите, които назовават конкретни места.
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учениците би било интересно да се прочетат и
други откъси от книгата, полезно е да се посочат други творби на същия автор, подходящи за
тях. Системата от задачи (1 – 5) с рецептивен
характер не само осигурява възприемането на
текста, но и насочва вниманието на учениците
към някои негови особености (Зад. 3 – колкото
сили има; с цяло гърло). Особено важно е изпълнението на зад. 4 и 5, които показват особености
на повествователния текст – в него се променят
времето и мястото на действието (зад. 4 – края
на отсрещния покрив; въздушна възглавница;
тротоара; зад. 5 – преди да; миг по-късно; след
това; в крайна сметка; после, после). След изпълнението на тези задачи естествено се стига
до следващия блок с важна информация, в който
се обобщава вече наблюдаваното в текста. Ако
все още не е работено по темата План на текста, в зад. 6 може да се използват термините
смислови части и подтеми. Изпълнението на
зад. 7 предполага използване на усвоената до
този момент информация. При зад. 8 е уместно
да се работи по групи, за да се стигне до извода,
че в повествователния текст е засилена употребата на глаголи. Ако вече познават трансформиращия преразказ като жанр, учениците може да
изпълнят зад. 9. Зад. 10 е с цел обогатяване на
ученическия речник, а зад. 11 играе ролята на
своеобразен мост към темата за текст описание.
В рубриката САМ ВКЪЩИ са предложени три

5. В каква последователност се извършват действията? Кои думи и изрази ви помагат да се ориентирате в тази последователност? Прочетете ги.
Важна роля в текста повествование имат думите и изразите,
показващи кога се осъществяват действията. Те помагат на
възприемащия да се ориентира в последователността на събитията. Характерна за този вид текст е и употребата на повече
глаголи.
6. Кой от двата плана съответства точно на съдържанието на текста?
План 1
1. Полетът надолу
2. Меко приземяване
3. Доволната усмивка

План 2
1. Нина пада надолу.
2. Роботът я приземява.
3. Момичето получава поздравление
за рождения си ден.
4. Нина е доволна и се усмихва.

7. Как ще докажете, че текстът за приключенията на Нина Армада е
повествование?
8. Открийте и запишете думите, с които в текста се назовават:
– действията на Нина
– действията на робота
Какви са тези думи като части на речта?
9. Преразкажете текста от името на Нина. Не забравяйте да преразкажете и пряката реч.
10. Във втория абзац на текста е употребен глаголът коригирам. Какво
означава той? С кой друг глагол може да го замените, без да се променя смисълът?

Пише се: корИгирам,
но корЕкция.

СА

М

11. Какво научаваме от текста за външния вид на Нина? Ако трябва да я
нарисувате или опишете, каква информация ви липсва? Използвайте
своето въображение и я нарисувайте така, както си я представяте.

ВКЪЩИ

1. В зад. 6 са дадени два плана, но единият от тях по-точно
съответства на съдържанието на текста за Нина Армада. Използвайте го, за да преразкажете целия текст.
2. Потърсете в тълковен речник значението на думата армада,
каквото е презимето на героинята от текста. Това презиме
не е случайно – то е свързано с мечтите на Нина и с нейното
бъдеще.
3. В края на текста е спомената конзолата за палачинки. Какво е това според вас? Как си го представяте?

Още задачи – в учебната тетрадка
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задачи: за преразказ на дадения в учебника текст
за Нина Армада, за лексикална работа, за създаване на описателен текст по въображение. Зад. 2
ще помогне на петокласниците да разберат, че
думата армада е от ж.р. и означава голяма военноморска или военновъздушна флота, по произход е испанска. Това се свързва с желанието
на Нина да стане космонавт, да лети на совалка
и да изследва космоса. Работата по тази задача е
удобен момент да се уточнят значението и произходът на думите космонавт (от гръцки през
руски език) и астронавт (от гръцки през немски и английски език) и да се запомни правописът им.
Учебна тетрадка по БЕ (6. тема)
В началото са предложени два кратки художествени текста, от които първият е повествование, а вторият – описание. Сравнението между
тях ще помогне да се откроят разликите между
двата типа. Подзадачи 1.2 и 1.3 са с лексикален
характер, думата зенит е употребена с първото
си значение (1.2) търсените в 1.3 думи са: боря
се, кула, обикаля, грохот. При работа върху 1.4
да се обърне внимание на използването на олицетворението в художествения текст. При сравняване на думите в зад. 2 да се обърне внимание
и на лексикалното им значение и на отнесеността им към определена част на речта. В първата

група са включени глаголи, с които се назовават
действия, резултатът от които е придобиване на
някакъв цвят. Във втората група са подбрани
прилагателни имена, с които се обозначава някакъв цвят. Допълнително може да се коментират
сложните прилагателни – образуване, правопис.
Тъй като в повествователния текст се употребяват много глаголи, третата задача дава възможност да се припомни и развиване на умението за
морфологичен анализ на глаголите от първия
текст. В зад. 4 е включен кратък разказ за Хитър
Петър, като първите две подусловия имат рецептивен характер. В началото учениците трябва да
запълнят празните места, като се съобразяват
с общия смисъл на текста; за верни се приемат
всички предложения, които са приемливи за текста. В оригиналния текст пропуснатите думи
са: отивал, изморил се, почине, взел, поогледал, чукнал, рекъл, не ражда. Възклицателното
изречение Каква неправда! е избрано за заглавие, тъй като синтезира основното послание на
текста. Второто подусловие дава възможност
учениците да се упражняват в преразказ на приказката. Допълнителни задачи, които могат да се
поставят към текста: Какво според вас означава думата „лозинка“? Запишете синоними на
думите „хубав“, „голям“, „паднал“. Кои от
записаните думи са подходящи за официално и
кои – за неофициално общуване? Подчертайте
онова изречение в текста, което съдържа поуката.

Електронни ресурси
• Повествование – задача за проверка на теоретичните знания
• Съставяне на текст повествование чрез допълване на пропуснати думи
• Повествованието в текста – свързване на
изречение със съответстващото му значение
• Правило за думите коригирам и корекция
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10.

ОПИСАНИЕТО В ТЕКСТА
Текст 1
Тюленово е село в Североизточна България, община Шабла, област Добрич. Намира се на
30 км от граничния пункт Дуранкулак и на 80 км от гр. Варна, близо до популярния Камен бряг.
Подобно на Камен бряг и на нос Калиакра, бреговете край Тюленово са стръмни, спускащи се на около 20 – 30 метра надолу към морето. Има множество красиви подводни пещери.
Пясък няма.
Особеностите на брега край Тюленово позволяват да се практикуват екстремни спортове:
скално катерене и подводно гмуркане. Това място е добро и за риболов.

Описанието в текста

Текстът, който прочетохте, е описание.

ЦЕЛИ НА УРОКА

Описанието е вид текст, в който се представят качества,
свойства, признаци на някакъв обект – човек, животно, растение, обстановка, предмет, природно явление. Някои описания
са предназначени предимно за осведомяване, а чрез други авторите показват и своето отношение, своята оценка.

• Да се припомни ученото за описание и да се
разшири с информация за някои езикови особености на този тип текст.
• Да се усъвършенства умението за извличане
на информация от описателен текст.
• Да се формира активно отношение към българската природа и нейната уникалност.

1. Кой е описваният обект? Каква информация се съобщава за него?
2. Каква е основната цел на текста?
а) Да въздейства на читателя.
б) Да представи оценката на автора.
в) Да информира читателя за обекта.
г) Да съобщи за актуално събитие.
3. Определете темата и подтемите в текста. Кое според вас е най-подходящото заглавие за този текст?
4. Следващият текст е откъс от книгата „101 отбивки“, с подзаглавие
„Идеи за пътешествия до малко познати места в България“. Каква информация според вас съдържа тази книга, като имате предвид нейното заглавие и подзаглавието Ӝ?

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (10. урок)
В тази урочна статия са използвани два основни текста, близки в тематично отношение. Идеята
е да се покаже, че дори когато са близки по смисъл, но са създадени с различна цел, текстовете
се различават по своето звучене и по използваните езикови средства. По традиция първите въпроси и задачи към двата текста имат рецептивен
характер. В центъра на вниманието е описваният обект и неговите характеристики (зад. 1 и 5).
Чрез някои задачи се затвърдяват усвоени вече
умения за откриване на подтемите и ключовите
думи (зад. 3 и 7). Зад. 2 и зад. 11 са с избираем
отговор и изискват определяне на целта, с която
е създаден всеки от текстовете (2 В, 11 Г). Зад. 4
насочва вниманието на учениците към заглавието и подзаглавието на книгата, от която е вторият
откъс, провокира ги да споделят очакванията си;
подобни задачи учат учениците да се вглеждат в
оформянето на текста, да обръщат внимание и на
заглавието, и на подзаглавията, което ще улесни
рецепцията на текста по-късно. Добре е да се коментира значението на думата отбивка. Във въведението към книгата авторите са написали: Ние
сме Иван и Елина, а „Отбивки“ е нашият блог за
бягства от ежедневието и за пътуването като
начин на живот. Това е нашият опит да разкажем за откритията, знаците и срещите по
пътя. И за отбивките от магистралата, които
винаги водят до интересни места. […] Те обаче
са достатъчно любопитни сами по себе си. […]
Т.е. авторите използват думата отбивки и с прякото Ӝ значение, но и в преносен смисъл – като малко известно или неизвестно място, което те отнася
в чуден природен свят и ти помага да избягаш от
сивотата и напрежението на ежедневието.
Задачите са така подбрани и подредени, че да
позволят на учениците да наблюдават и обработ58

Текст 2
Тюленово е малко селце в близост до град Шабла. Известно е с уникалния си скалист бряг,
подходящ както за гмуркане, така и за всякакви видове екстремни спортове.
Тук няма да видите хора, проснали хавлии на пясъка. По простата причина, че в Тюленово
няма пясък. Само скали. И то какви!
Ако веднъж сте видели крайбрежието тук, няма да го забравите за цял живот. Брегът е осеян с причудливи скални форми и пещери. Сред тях се откроява естествено оформена скална
арка, която е сред най-фотографираните обекти по Българското Черноморие. Недалеч от нея
е Самотната канара.
Из „101 отбивки“, И. Михалев, Е. Цанкова

5. Кой е описваният обект? Къде се намира той? В кое изречение от
текста е назован за първи път? С коя дума? Каква е тази дума като
част на речта?
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ват предложения езиков материал самостоятелно,
за да открият някои езикови особености на описателния текст. Те ще установят, че някои от
ключовите думи и изрази на двата текста съвпадат (зад. 7.): Тюленово, село/селце, няма пясък,
екстремни спортове, пещери и др. Причината за
това е тематичната близост на двата текста и фактът, че се описва един и същи обект. Зад. 8 и 9 са
с лексикална насоченост (8 Г; 9 – най-снимани;
неповторимия; рисковани; учудващи, странни;
покрит). Тяхната цел е учениците да се запознаят
със значението да думи и изрази, употребени във
втория текст. В зад. 9 се съчетават синонимна и
граматична работа, за да се усъвършенстват уменията за морфологичен анализ. Зад. 10 също е с
комуникативен характер; предполага се, че учениците ще открият умалителното съществително
селце, думите и изразите уникалния, причудливи,
няма да го забравите за цял живот; възклицателното изречение И то какви!; превъзходната
степен на думата най-фотографираните. Зад. 11
е с избираем отговор (верният отговор е Г), търси се най-пълният и точен отговор. Изпълнявайки
зад. 12, петокласниците ще синтезират общите и
различните черти на двата текста и ще стигнат до
извода, че те са близки в тематично и информативно отношение, а различията са породени от различната цел, с която са създадени текстовете – за
първия текст най-важното е информацията, а вторият текст трябва не само да информира, но и да

В текста описание преобладават:
• съществителните имена, чрез които се назовават обектите и
техните съставни части
• прилагателните имена, които дават характеристика или уточняват качествата, признаците на обектите и на техните детайли
6. Запишете в тетрадките си думите и изразите, които показват отличителните белези на този обект. Определете записаните от
вас думи като части на речта. Кои части на речта преобладават?
7. Запишете в тетрадките си ключовите думи от текст 1. Сравнете ги с
думите и изразите от зад. 6. Има ли съвпадения? Обяснете защо.
8. С кой от следните изрази може да замените израза естествено оформена в текст 2, без да се променя смисълът?
а) майсторски изградена
в) сполучливо построена
б) нарочно оформена
г) природно създадена
9. Посочете синоними на думите най-фотографираните, уникалния,
екстремни, причудливи, осеян. Какви са тези думи като части на речта? Препишете ги и определете граматичните им признаци.
10. Чрез кои думи, изрази и изречения авторите на текст 2 показват своето отношение към обекта, за който пишат?
11. С каква цел е създаден текст 2? Посочете вярното твърдение, като
имате предвид и подзаглавието на книгата.
а) Текстът трябва да съобщи подробна информация за географските
особености на Тюленово.
б) Информацията в текста не е важна, тя само трябва да развълнува
читателите.
в) Текстът има за цел само да осведоми къде се намира обектът и
какво може да се види в селото.
г) В текста се посочва най-интересното за обекта, за да се предизвика
интересът на читателите.

осея гл. Покривам,
посипвам предмет
или място с нещо.
екстремен прил.
Краен, извънмерен.
арка ж. Свод над
отвор в стена или
между две колони.
подзаглавие ср.
Допълнително,
уточняващо заглавие.

12. Кое е общото и кое – различното в информацията, която съобщават
двата текста? Коя е причината за разликите в информацията и в изграждането на двата текста?

СА

М

13. Кой от двата текста събуди любопитството ви? А ако искате да почивате в селото със своите родители, каква информация още ви е
необходима?

ВКЪЩИ

1. Потърсете в интернет повече информация за произхода на
името на селото – Тюленово. Напишете текст от 5 – 6 изречения за наученото и го представете пред съучениците си.
Ако имате възможност, направете презентация.
2. Опишете интересен географски или исторически обект,
който се намира близо до мястото, където живеете.
Още задачи – в учебната тетрадка
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въздейства, да предизвика емоции. Зад. 13 поставя
учениците в реална комуникативна ситуация и ги
подтиква да се замислят върху достатъчността на
информацията, с която разполагат, за да постигнат определена комуникативна цел. Те трябва да
съобразят, че ако ще почиват на това място, им
трябва информация и как могат да стигнат до селото, къде може да отседнат, какви са условията
за нощуване и хранене. И двете задачи, предложени в рубриката САМ ВКЪЩИ, са със засилен
творчески елемент, но ще събудят интереса на
учениците. Първата задача е свързана с произхода на името на село Тюленово. Първоначално то
се е казвало Калъч кьой (Село на сабята). През
1942 г. е преименувано на Тюленово, тъй като
скалите били обитавани от стада тюлени от вида
монах; днес те вече са изчезнали от Черно море,
само името на селото напомня за тях. Учениците
могат да намерят красиви снимки от този район и
да ги презентират пред останалите си съученици.
Красиви авторски снимки има и в книгата „101 отбивки“.
Идеи за допълнителни текстове, върху които да се работи: описание на герой от изучавана
литературна творба; описание от лирически текст
(напр. пейзажна лирика). Подборът на текстовете
предполага осъществяване на междупредметни и
вътрешнопредметни връзки с обучението по литература.

Учебна тетрадка по БЕ (7. тема)
Предложени са два кратки текста – първият е
художествен, а вторият – научен. Зад. 1 иска от
учениците да се замислят върху името на обекта,
описан в текст 1 – Дърволом, ще рече вятър, който
ломи, прекършва дърветата. Трудността на задачата е породена от необходимостта да се намери
пресечната точка между двата източника. Първото
подусловие предполага да бъдат записани думите
и изразите, които съдържат характеристики на
обекта, в случая – вятърът. Ако работата до този
момент е свършена добре, условието на зад. 1.2
няма да затрудни учениците. Третото подусловие
е за лексикална работа, търсените думи са: връхлитам, внезапно, следа, вихър, камшик, завистлив,
зловещ. Четвъртото подусловие на зад. 1 е върху
художественото олицетворяване на вятъра – той
има собствено име, завистлив е, иска да е единствен. В зад. 2 са включени три текста – откъс от
диалог, от листовка на лекарство и обява. Учениците трябва да подберат кои от посочените вдясно
характеристики се отнасят за тези текстове, т.е.
целта на тази задача е чрез практическа работа да
се затвърди наученото за текста и общуването до
този момент. Първият текст е диалог, неофициално общуване; има елементи на описание; цел – осведомяване и изразяване на отношение. Вторият
текст е от официалното общуване; описание; цел
– осведомяване. Третият текст – официално общуване, описание; цел – осведомяване. Зад. 3 изисква конструиране на описателен текст, като са
зададени няколко теми и ученикът може да избере
една от тях. По преценка на учителя може всички
да работят по една и съща тема или да бъдат разделени на групи. Може да се промени и изискването за обем на текста според възможностите на
конкретните ученици. Когато се обсъждат ученическите текстове, е добре да се коментира дали те
носят основните белези на типа текст. Възможно
е към тези текстове да се формулират допълнителни задачи – за анализ на употребените езикови
средства от гледна точка на тяхната правилност и
уместност за редактиране, като учителят се съобрази с потребностите на своите ученици.

Електронни ресурси
• Тестова задача (използва се текст 1)
• Описанието в текста – задача за проверка
на теоретичните знания
• Разпределяне на ключови думи за текст описание според темата
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11.

РАЗСЪЖДЕНИЕТО В ТЕКСТА
Сигурно сте чували, че през зимата мечките спят зимен сън. Това не се случва заради
студа, а заради храната.
Мечките се хранят основно с растителна храна, но както
всички знаем, през зимата тя се намира много трудно. Затова през лятото и есента, когато има всякаква храна, мечките се хранят обилно и натрупват много мазнина по тялото
си. Всъщност тази мазнина представлява техните запаси от
храна за зимата. А когато дойде зимата, те влизат дълбоко в
своите бърлоги и заспиват.
Докато мечките спят, животът на тялото им се поддържа
от мазнината, която са натрупали. По време на зимния сън
температурата на тялото им се понижава, дишането им се забавя, както и ударите на сърцето им. Така те оцеляват през
зимата, без да се хранят.
С настъпването на пролетта, когато усетят, че навън е
по-топло, мечките се събуждат, излизат от бърлогите си и
започват отново да се хранят нормално.

Разсъждението в текста
ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се осмисли същността на разсъждението
като тип текст, да се познават структурата му и някои негови езикови особености.
• Да се развива умение за възприемане и обработване на информация от текстове разсъждения.
• Да се използва наученото за текст разсъждение при структуриране на отговор на житейски въпрос.

1. На какъв въпрос дава отговор текстът, който прочетохте?
1.1. Коя е темата на текста?
1.2. Как бихте го озаглавили?
2. С какъв синоним може да замените думата обилно в текста?
Текстът, който прочетохте, е текст разсъждение.
Разсъждението е вид текст, в който се разкриват закономерности и логически връзки между предметите и явленията в природата и в обществото. В текста разсъждение се изказва определено
твърдение и се посочват доказателствата към него, мотивират се
идеи, обосновават се мнения, размишлява се върху проблеми.
3. Каква е зависимостта между храненето и зимния сън на мечките?
Запознайте се с информацията за някои особености в строежа на
текста разсъждение и потърсете тези особености в текста за зимния
сън на мечките.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (11. урок)
Основният текст дава отговор на въпроса защо
мечките спят зимен сън. Зад. 1 е рецептивна и насочва учениците към темата на текста (зимният сън
на мечките; може заглавието да се оформи и така,
и като въпросително изречение: Защо мечките
спят зимен сън?). Работата по зад. 1 и 3 е много
важна, защото ще насочи учениците към същността на текста разсъждение и ще ги улесни, когато
по-късно трябва да открият основното твърдение
и доказателствата (зад. 4). Думата обилно в текста
може да се замени със синонимите много, богато,
премного, изобилно, твърде много (зад. 2). След
тази подготвителна дейност се въвежда важна информация за същност и структура на текст разсъждение. Основното твърдение е разположено
във второто изречение, а доказателствата са свързани с начина на хранене на мечките и с това как
функционира организмът им по време на зимния
сън (зад. 4). Началното изречение има въвеждаща роля, а последното – завършваща (зад. 5).
Най-нова за петокласниците е информацията за
някои езикови особености на текста разсъждение,
а нейното прилагане се осъществява чрез зад. 6.
В текста са употребени следните думи и изрази:
всъщност, заради, както всички знаем, затова;
основното глаголно време е сегашно (спят, не се
случва, се хранят, знаем, се намира, има и т.н.);
от общо 10 изречения в текста 2 са прости, а 8 –
сложни. Рубриката КАК синтезира последователността от действия при определяне на строежа на
текста. Зад. 7 изисква прилагане на наученото към
нов текст, който е свързан с ежедневието на всеки
и търси отговор на въпроса как да прекарваме свободното си време. Допълнителните задачи улесняват изпълнението Ӝ. Основното твърдение се съдържа в първия абзац, следват доказателствата, а
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В строежа на всеки текст разсъждение може да се открият:
• твърдение
• доказателства в подкрепа на твърдението
В началото на текста може да има въвеждащо изречение, а в
края – извод, който обобщава казаното по темата.
4. Запишете в тетрадките си кое е основното твърдение на автора по
темата. След това отбележете доказателствата, които той привежда.
5. Каква е ролята на първото изречение в текста? А на последното?
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последният абзац представлява извод, обобщаващ
казаното по темата за свободното време. И в този
текст се откриват някои от посочените вече езикови
особености на текста разсъждение: думи и изрази,
на които е добре да се обърне внимание – коментира се, едни …, други …, трети …, следователно;
основното глаголно време е сегашно; от общо 12
изречения сложните са 8, а простите – 4. Обикновено бог Аполон е изобразяван като млад мъж със
стройно и красиво тяло, затова се употребяват и изразите тяло на Аполон, аполоновец, красив като
Аполон и др. под. (зад. 7.3, 7.4). Рубриката САМ
ВКЪЩИ предлага две задачи за домашна работа –
и двете са с цел конструиране на кратки текстове
разсъждения. Първият е за любимия цвят, петокласниците са отчасти улеснени от дадения модел.
Тази задача е по-лесна. Втората тема – за предпочитанието SMS или разговор на живо, те трябва да разработят самостоятелно, като се съобразят
със зададения обем. Възможно е всеки ученик сам
да избере по коя задача да работи. Избраните теми
и опитите за създаване на тези микротекстове ще
подпомогнат и подготвят предстоящата работа
върху отговор на житейски въпрос.
Урок за упражнение (12. /13. урок)
Основният текст посочва причините да забравяме. Предполага се, че тази информация ще е интересна и полезна за учениците. Първите осем задачи
са върху този текст. Една част от тях (зад. 1 – 4)

Ето и някои езикови особености на текста разсъждение:
• често се употребяват думи и изрази като всъщност, по тази
причина, защото, заради, тъй като, затова, знае се, следователно, от една страна, от друга страна (в текста за мечката
е употребен изразът както всички знаем)
• основното глаголно време е сегашно време
• често се използват сложни изречения
6. Кои от тези езикови особености откривате в текста за зимния сън на
мечките?
7. Защо следващият текст е разсъждение?
Всеки прекарва свободното си време по свой начин. И е убеден,
че това е най-правилният, най-добрият, най-подходящият начин.
Едни спортуват и се възмущават от тези, които не го правят.
Други прекарват часове във фитнеса, за да оформят своето тяло
като аполоновци. Трети смятат, че спортът е излишно губене на
време.
Едни обичат да ходят на кино, други предпочитат да обикалят
по магазините, трети използват всеки свободен миг, за да решават кръстословици.
Едни страдат, ако нямат в своята колекция определен предмет,
други не правят нищо.
Много често се коментира въпросът за пропиляването на свободното време. Мненията в тези спорове зависят от гледната
точка. Според някои една разходка е губене на време, според други – седенето пред компютъра. Следователно всеки разбира нещата по свой начин.
Как прекарваме свободното си време, зависи от възрастта, от
образованието, от характера, от средата, която ни заобикаля.

КАК

СЕ ОТКРИВАТ
ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ В
ТЕКСТ РАЗСЪЖДЕНИЕ

1. Определете темата на
текста.
2. Открийте основното
твърдение (много често
то е в първия или във
втория абзац на текста).
3. Установете доказателствата, които са използвани в подкрепа на това
твърдение.
4. Проверете дали има
въвеждаща част (тя се
намира преди основното
твърдение) и извод в края
на текста.

СА

М

7.1. Характеризирайте строежа на текста, като спазвате последователността, посочена в рубриката „Как“.
7.2. Кои езикови особености на разсъждението откривате в този
текст?
7.3. Как разбирате израза да оформят своето тяло като аполоновци?
7.4. Потърсете информация кой е Аполон и я представете пред своите
съученици.

ВКЪЩИ

1. Кой е вашият любим цвят? Защо? Запишете своя отговор и
обяснение по модела: Моят любим цвят е
. Аз го харесвам, защото
.
Открийте в своя текст кое е твърдението и кои са основанията ви за това твърдение.
2. Кое ще изберете – есемес или разговор на живо? Защо? Запишете своите размисли по този въпрос в рамките на 5 – 6
изречения. Какъв текст създадохте – описание, повествование или разсъждение? Защо?

запас м. Всичко,
което е натрупано
за резерв, събрано
за използване.
бърлога ж. Скривалище, леговище, жилище на някои хищници.

27

развиват уменията да се възприема, осмисля и обработва информация от текст разсъждение (1А;
глаголът изключва е употребен със значение не работи, блокира, т.е. с преносно значение и затова
глаголът е поставен в кавички; в зад. 3 са пропуснати думите причините, се изключва, игнорира,
неприятните; зад. 4 – второто изречение, което
изпълнява ролята на основно твърдение). Уменията, които изискват зад. 5 и 6, са насочени към анализиране на строежа на текста и вече са отработени
в някаква степен. Чрез зад. 7 също се затвърдява
формирано вече умение (друго възможно заглавие е Причини да забравяме). Зад. 8 е с по-висока
степен на трудност, затова е включена в рубриката
МОГА ОЩЕ. Тя изисква да се създаде текст, в който да се преподреди възприетата от основния текст
информация – да се формулират правила, които да
се спазват, за да не се забравят. Зад. 9 и 10 дават
възможност за усъвършенстване на уменията, отработени до този момент, но върху нови два текста,
вторият от които е по-голям по обем. В рубриката
САМ ВКЪЩИ са включени задачи за конструиране на кратки аргументативни текстове, като са подбрани теми, близки до ежедневието на петокласниците и до проблемите, които ги вълнуват.
Учебна тетрадка по БЕ (8. тема)
Работата е организирана около информацията
от два източника – текст и таблица. Първото подусловие съдържа рецептивна задача – дадени са

няколко въпроса, на които учениците трябва да
отговорят, като използват информацията от текста.
Задачата е сравнително лесна, тъй като търсената
информация присъства директно в текста. Чрез
второто подусловие се цели развиване на умението
да се определят темата на текста (например: природно бедствие или катаклизъм на Земята; възможни са и други варианти) и подтемите (например: 1. Причини за природното бедствие; 2. Последствия от промените). Третото подусловие
е насочено към информацията в таблицата, която
съдържа сведения и за други периоди, в които Земята е преживявала подобни катаклизми. В четвъртото подусловие трудността е по-голяма, тъй като
се търси връзката между информацията от двата
източника (в текста се дава информация за един от
периодите, включени в таблицата; описваните явления са се случили преди около 200 милиона години). Зад. 2 е с избираем отговор и съдържа различни твърдения за връзката между двата източника
на информация, като се търси кое от тях е невярно
(верен отговор Г). Основното твърдение в текста
(зад. 3) се съдържа в третото изречение. Зад. 4 – все
още търсят; според някои от тях, други смятат,
трети са привърженици на теорията; вероятно.
Зад. 5 има лексикален характер, развива уменията
за използване на информация от речникова статия
и за употреба на думи в подходящ контекст. Може
да се използва и следната допълнителна задача: Попълнете липсващата в изреченията информация,
като използвате своя личен опит.
Обичам да разговарям с ..., защото ...
Уважавам труда на ..., понеже ...
Харесвам компютърните игри, тъй като ...
Добре е да се обърне внимание на думите, свързващи простите изречения в сложно.
Повече задачи за развиване на формираните
умения, свързани с разпознаване и анализиране на
типовете текст и за съвместната им употреба, има
в урочната статия Описанието, повествованието
и разсъждението в текста (тема 14) и в учебната
тетрадка (тема 9).

Електронни ресурси
• Разсъждението в текста– задача за проверка на теоретичните знания
• Последователни стъпки при откриване на
основните части в текст разсъждение
• Разпознаване на основните части в текст
разсъждение
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15.

РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО
ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА
Прочетете текста и определете вида му – повествование, описание, разсъждение.

Речниково и граматично
значение на думата

Еделвайс
Еделвайсът е многогодишно тревисто растение, което се среща по труднодостъпните места във високите планини. Стъблото му е покрито с бели
власинки и е високо до 20 см. Листата му са тесни. Долните са по-големи,
а горните – по-дребни. Еделвайсът цъфти през лятото, в периода юни – август. Цветовете му приличат на сребристобели звезди с 10 – 12 листенца,
наредени в кръг.
Еделвайсът е включен в Червената книга като защитено растение, защото има опасност да изчезне от нашите планини.
Изображението на растението е емблема на Българския туристически
съюз.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се осмисли думата като единство от речниково и граматично значение, тъй като в началния
училищен период се акцентира само върху речниковото значение.
• Да се изяснят новите понятия многозначност
на думата и контекст, като се акцентира върху
значението на многозначните думи според контекста, в който са употребени.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците, като се проверява как се ориентират в информацията на даден
текст и как могат да я интерпретират.
• С въпроси за интерпретиране на научнопопулярния текст да се формира ценностна ориентация,
свързана с екологичната компетентност.

1. Като имате предвид факти от текста, обяснете може ли да срещнете
еделвайс в Дунавската равнина. А в планината Пирин?
2. Опишете как изглежда еделвайсът. Виждали ли сте това растение?
3. Представете си, че ваши близки ще ходят през юли на екскурзионно
летуване в Стара планина. Ще могат ли да видят цъфнал еделвайс?
Къде трябва да го потърсят? Ще им препоръчате ли да си направят
букетче?
От текста става ясно, че еделвайсът е емблема на Българския туристически съюз (БТС). Думата емблема означава знак, фигура, герб,
символ, отличителен белег. Това е нейното речниково значение.
Освен речниково, думата има и граматично значение.
Думата е единство от речниково и граматично значение.
• Речниково значение е названието, което думата дава на
нещата от действителността. То се представя в тълковен речник.
• Граматичното значение представя думата като част на
речта и съдържа нейните граматични признаци (род, число,
време и др.).
4. Запишете думите, с които са описани цветовете на еделвайса, и определете речниковото и граматичното им значение.
5. Направете справка в тълковен речник и определете речниковото значение на думите опасност и планина в изречението Има опасност
еделвайсът да изчезне от нашите планини.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (15. урок)
Задачата от рубриката АЗ ЧЕТА изисква определяне на вида на текста, за да се провери отработено ли е умението за разграничаване на текст
описание от останалите видове текстове. Проверката е мотивирана от предходния урок за обобщение на видовете текстове.
Следват три задачи, свързани с рецепцията на
научнопопулярния текст „Еделвайс“, но преди
това вниманието следва да се насочи към думите
власинка и емблема от рубриката РЕЧНИК, за
да се облекчи възприемането на съдържанието на
текста. Чрез речниковата работа не само се осигурява разбирането на текста, но се обогатява и речникът на учениците.
Зад. 1 изисква откриване на конкретна информация от първото изречение на текста. Еделвайсът
не може да се срещне в Дунавската равнина, защото расте по високите планини. От обучението по
география учениците знаят, че Пирин е висока планина, затова могат да отговорят положително на
въпроса Може ли да се срещне в Пирин планина?
Описанието на еделвайса, което учениците
трябва да направят в изпълнение на зад. 2, по същество означава да съсредоточат вниманието си
върху първия абзац на текста и след това да създадат собствен устен или писмен текст на аналогична
тема. Тук се очаква да се употреби и новата дума
власинки. Ако паралелката е силна, при описание62

то е добре да не се използва текстът от учебника.
На учениците, които се справят по-трудно, може
да се поставят диференцирани задачи: да открият в
текста описанието на еделвайса и да го препишат;
да запишат ключовите думи, с които е описан еделвайсът, да препишат онази част от текста, от която
става ясно какви са листенцата му, и пр.
Зад. 3 насочва към интерпретация на текста,
за да отговорят на въпроса дали в Стара планина
може да се види еделвайс. Очаква се разсъждение
от типа: За да видят еделвайс, трябва да са на
екскурзионно летуване по най-високите места в
Стара планина, и то на труднодостъпни места.
Това едва ли са обичайните места за екскурзионно летуване, но дори и да видят еделвайс, той е
защитено растение и не трябва да се бере, т.е.
няма да препоръчат да се направи букет от еделвайси.
Темата на урока се въвежда чрез обяснение на
речниковото и граматичното значение на думата
емблема. Специално внимание следва да се обърне на ЛУПАТА. Добре е написаното в нея да се
прочете от ученик/ученици. За да се осмисли подобре новото понятие граматично значение на
думата, може вниманието отново да се насочи към
думата емблема. В учебника граматичното Ӝ значение не е определено, затова е добре учениците
да направят това (устно или писмено).
Зад. 4 изисква определяне на речниковото и
граматичното значение на думи от текста. Така се

5.1. Запишете думите и определете граматичното им значение, тъй
като в тълковните речници тази информация може да бъде непълна.
5.2. С колко речникови значения е представена думата опасност в
тълковния речник, който използвахте?
5.3. В тълковния речник думата планина е представена със значенията:
1. Голямо земно възвишение. Стара планина. 2. Голяма купчина;
грамада от нещо; множество. Планина от книги.
С кое от тези значения тя е употребена в изречението?
Думата планина има две значения, но между тях има връзка (общото
в двете значения на думата е голяма височина). Такива думи се наричат многозначни думи.

власинка ж. Косъмче;
космовиден израстък.
емблема ж. Знак, фигура,
герб, символ, отличителен
белег.
речникова статия ж.
Отделна дума в азбучния
ред на речника.

Многозначна е дума, която има повече от едно значение. В
тълковен речник многозначните думи се записват с различните
си значения в една речникова статия.
Многозначната дума се проявява в едно или друго свое конкретно
значение според заобикалящите я думи в текста. Тези думи създават
нейния контекст.
Контекст – думи (част от изречение или текст), с които се
свързва конкретна дума, за да се прояви нейното значение;
ограждащ текст.
Да определим контекста на думата планина в изречението Еделвайсът е многогодишно тревисто растение, което расте на труднодостъпни места във високите планини.
Еделвайсът е растение, което вирее на много голяма височина. Следователно думата е употребена в първото си значение (голямо земно
възвишение).
6. Прочетете текста и обяснете защо еделвайсът е символ на туризма?
В много европейски страни наричат еделвайса бялата звезда
на планините. Той обикновено расте на най-високата скала в планината, затова се изисква голяма смелост, за да го видиш. Този
съсед на орлите разкрива своята красота и свежест само пред
най-опитните и смели туристи. Затова еделвайсът е приет за
символ на туризма.

СА

М

6.1. Определете речниковото и граматичното значение на думата
символ.
6.2. Подчертаните думи в текста са многозначни. Като имате предвид
контекста, определете с кое от значенията си са употребени думите.

ВКЪЩИ

1. Съставете план на текста „Еделвайс“. Ако имате нужда, направете справка в учебника как се прави план (стр. 129).
2. Споделете кои туристически обекти в България бихте искали
да посетите. Подгответе презентация за един от тях (за да се
справите, проверете в речник на чуждите думи какво означава думата презентация).

РЕЧНИК
НА
ЧУЖДИТЕ
ДУМИ
В БЪЛГАРСКИЯ
ЕЗИК

БЪЛГАРСКИ
ТЪЛКОВЕН
РЕЧНИК

ПРАВОПИСЕН
РЕЧНИК
НА БЪЛГАРСКИЯ
ЕЗИК

АЯ
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задълбочава осмислянето на информацията от текста за външния вид на еделвайса, а и двете думи
за назоваване на цвят (бели, сребристобели) могат
лесно да бъдат открити. Добре е да се прави справка в тълковен речник (в т.ч. – като се разреши
използване на смартфоните на учениците). Граматичното значение на двете прилагателни имена
няма да ги затрудни, защото като части на речта те
са изучени до 4. клас.
Зад. 5 разчита на работата с тълковен речник.
От описанието на речниковото значение на думата планина се стига до извода, че думите могат
да имат повече от едно значение. Така се въвежда многозначността на думата като нов термин.
Като естествено продължение на обяснението кои
думи са многозначни се въвежда понятието контекст, защото от употребата на думата в контекст
зависи с кое от значенията си е употребена дадена многозначна дума. Добре е учителят да насочи
вниманието към факта, че контекстът е ограждащ
текст, т.е. от това, което огражда думата, зависи с
кое от значенията Ӝ ще я възприемем.
Със зад. 6 се въвежда нов текст, но той тематично е свързан с изходния текст, като дообогатява информацията за еделвайса и едновременно
с това тренира разпознаването на многозначните
думи според контекста.
Задачите за домашна работа от САМ ВКЪЩИ
са тематично свързани с изходния текст, но предполагат трениране на усвоени до момента уме-

ния: зад. 1 – да се направи план на текст (това е
информация от предходен урок), и зад. 2 – да се
презентира предпочитан туристически обект, но
след справка за речниковото значение на думата
презентация. При проверка на домашната работа
може да се добавят задачи за уточнение на речниковото и граматичното значение на някои думи,
употребени от учениците, като се мотивира съответното значение с контекста.
Урок за упражнение (16./17. урок)
Първите четири задачи са свързани с разбирането на рекламен текст, който има прагматична
стойност за учениците – улеснява ги как да използват електронните ресурси за извличане на значението на думите.
Зад. от 5 до 12, както и зад. 1 и 2 от САМ ВКЪЩИ предполагат работа върху речниково и граматическо значение, в т.ч. и на многозначни думи.
Обръща се внимание, че речниковото значение на
думите и употребата им в преносно значение се
определя съобразно контекста. Груповата работа
в зад. 5 може да бъде съобразена с обема от примери, върху които ще се работи (напр. върху колко броя думи ще работят в зад. 5 и 5.2). Зад. 12 от
МОГА ОЩЕ изисква самостоятелно създаване на
текст, чийто контекст съответства на значението
на думата рекламация (пароним на реклама).
Зад. 10., както и зад. 3 от САМ ВКЪЩИ изискват създаване на кратки текстове. Очаква се текстовете да са с преобладаващо повествование, защото във формулировката на задачата е включен
глаголът разкажете. При проверката им може да
се коментира доколко текстът отговаря на темата;
правописът на думи със звукови промени, пунктуацията и пр.
Учебна тетрадка по БЕ (10. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: за рецепция на научнопопулярен текст (от 1 до 3; 16 и
19); за работа върху речниково и граматично значение на думата (5, 7, 9, 13); за употреба на думи
в преносно значение (15, 18); за откриване на дума
според описание на речниковото Ӝ значение в речник (12); за уточняване на правописа на думи (6, 11).
Електронни ресурси
• Речниково и граматично значение на думата – задача за проверка на теоретичните знания
• Речниково значение на думата гребен
• Речниково значение на думите скулптора-скулптура, образование-образувание
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18.

ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД РЕЧНИКОВОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ
И ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ. ОМОНИМИ

Видове думи според
речниковото им значение
и звуковия им състав.
Омоними

Прочетете ученическото съчинение и ще разберете кой е победителят в един ученически футболен мач.
Спомен от отминалото лято
През ваканцията за първи път бях на летен лагер. Настаниха ни в двуетажна вила. Градът
оставаше далече, но пък плажът беше близо. Делях стаята с Радо, ученик от девети клас. Макар че беше голям, той се държеше като шут на лагера. По цял ден се кикотехме.
Ръководителите ни организираха футболен мач. Разделиха ни на два отбора, а Радо предложи отборите да се нарекат „Нептун“ и „Посейдон“. Играта беше много оспорвана. Бях много горд, че с точен шут вкарах топката в противниковата врата. Учудих
се, когато Радо се провикна: „Който и отбор да победи, все морският цар печели!“.
Не разбрах какво иска да каже. Едва през есента научих от учителката, че древните гърци наричали бога на морето Посейдон, а древните римляни – Нептун.
1. Защо Радо се провиква, че който и отбор да спечели, победител ще
бъде морският цар?

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да осмислят новото понятие омоним.
• Самостоятелно да откриват и характеризират
омонимите и да мотивират употребата им.
• Да тренират работата с речник (речник на
омонимите, тълковен речник и др.).
• Да разграничават многозначните думи от омонимите.
• Да усъвършенстват рецептивните и репродуктивните си умения при работа с ученически разговорен текст, с акцент върху откриване на конкретна информация в текста (умение, което ги подготвя за цитиране в следващите класове).
• Да характеризират поетически текст с оглед
на употребата на антоними в него.
• Самостоятелно да търсят информация (от
библиотека, интернет), която би била полезна за
тях в обучението по другите учебни предмети –
литература, история.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (18. урок)
В рубриката АЗ ЧЕТА е представен ученически
(разговорен) текст, в който се съдържа любопитна
информация (как наричат бога на морето древните
римляни и гърци). Текстът е кратък, ненатоварен с
нова лексика, което го прави достъпен и за най-неподготвените ученици.
Задачите от 1 до 5 включително са рецептивни. Със зад. 1 се проверява осмислянето на новата за учениците информация, свързана с бога на
морето. Тъй като предполага интерпретиране на
текста, тя е подходяща за проверка на по-силните
ученици в класа. С тях е подходящо да се работи и върху зад. 2 – да се направи кратко описание
(Радо е по-възрастен и знае повече от петокласниците, но не го демонстрира; забавен е за околните;
находчив е – предлага подходящи имена на двата
отбора). При описанието може да се използва текстът от учебника, тъй като характеризирането на
персонаж (колкото и кратко да е то) изисква позоваване на целия текст, а не на откъс от него.
Зад. 3, 4 и 5 изискват откриване на конкретна
информация от текста, т.е. цитиране. В рецептив64

2. Опишете как си представяте Радо, съквартиранта на петокласника.
Усеща ли се голямата възрастова разлика между двамата?
3. Препишете в тетрадките си изречението, което показва, че петокласникът и Радо са се забавлявали. Определете речниковото значение на
глагола, употребен в изречението, и след това го заместете с негов
синоним (ако се налага, направете справка в синонимен речник).
4. Препишете изречението, от което става ясно какво извиква Радо.
Подчертайте синонимите в това изречение (ако е необходимо, направете справка в синонимен речник).
5. Запишете в тетрадките си изречението, от което става ясно къде е
разположен лагерът. Подчертайте антонимите, използвани в него.
Антонимите са думи, които са противоположни по значение.
6. Препишете думите първи, голям, печеля, противникова. Срещу всяка от тях запишете нейния антоним (ако е необходимо, направете
справка в речник на антонимите). Обяснете защо записаните от вас
думи са антоними.
В съчинението на петокласника думата шут се среща два пъти, но от
контекста става ясно, че това са две думи с различно значение.

шут

Човек, който се прави на смешен или глупав, за да разсмива другите;
смешник, палячо.
Същ. нар. име, м.р., ед.ч., нечл. (шут, шутове, шутът, шута, шутовете)
Силно ритане на топката (при футбол).
Същ. нар. име, м.р., ед.ч., нечл. (шут, шутове, шутът, шута, шутовете)
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ната част на тези задачи е подходящо да се работи с ученици, които се справят по-трудно (при
зад. 3 вниманието да се насочи към първия абзац,
а при зад. 4 може да се подскаже изразът Радо се
провикна). В трите задачи има и лингвистични въпроси, свързани с актуализация на изученото до
4. клас (антоними, синоними), но с препоръки да
се използват съответните речници. В зад. 4 синонимите са победи – печели, а в зад. 5 антонимите
са близо – далече.
Зад. 6 и 7 по своя характер са аналогични на
зад. 3 – 5. Те нямат рецептивно подусловие, но
примерите в тях са взети от изходния текст и отново изискват работа с речник на антонимите (първи
– последен; голям – малък; печеля – губя; противникова – приятелска). В зад. 7 се предвижда учениците сами да подберат подходящ контекст (изречение), в който да употребят омонимните двойки
на вила и на лагер.
Темата на урока се въвежда с т.нар. „свързващ
текст“, който обяснява речниковото значение на омонимите шут – шут в текста. Специално внимание
следва да се обърне на пиктограмата ЛУПА. Добре
е написаното в нея да се прочете самостоятелно от
всеки, но и да се чуе прочит от ученик/ученици, за
да се осмисли по-добре новото понятие омоним. Без
да се въвеждат термините пълен/непълен омоним,
вниманието трябва да се насочи към факта, че някои
омоними съвпадат във всичките си форми (шут), а
други – само в някои от формите си (пръст).

Първата дума шут в текста има значение смешник, палячо: Радо разсмива лагерниците. Втората дума шут е със значение силен удар:
С един шут момчето вкарва победния гол.
Извод: Двете думи шут имат един и същ звуков състав, но са различни по значение. Такива думи се наричат омоними.

творение, в което като изразно средство са използвани омоними. Омонимията по-лесно може да се
обясни, ако се използва рубриката РЕЧНИК.

Омонимите са думи, които имат еднакъв звуков състав, но
различно значение. Те могат да бъдат от една и съща част на
речта и да съвпадат във всичките си форми (шут), но могат
да съвпадат само с някои от граматичните си форми (пръст –
ж.р., и пръст – м.р.; шия – същ. име, и шия – глагол).
7. В текста са употребени думите: вила и лагер. Те имат омоними, които
можете да откриете в тълковен речник. Запишете омонимите по двойки. Съставете изречения, с които да докажете, че думите са омоними.
8. Направете справка в тълковен речник, за да нанесете думите глава,
град, шут, клас, курс, мост, суша, крак в таблицата. Работете в тетрадките си.
Многозначни думи
крак

Омоними
шут – шут

В тълковния речник
омонимите са представени в отделни речникови статии, за разлика
от многозначните думи,
чиито значения се откриват в една речникова статия.

СА

М

9. Една от думите в изречението Момчето неволно счупи стъкления
съд има омоним. Препишете тази дума в тетрадките си и запишете: речниковото и граматичното Ӝ значение; всичките Ӝ граматични
форми.
9.1. Запишете по същия начин нейния омоним, който не е употребен
в изречението.
9.2. Сравнете двата омонима, за да направите извод дали те съвпадат
във всичките си форми.

ВКЪЩИ

1. Потърсете в библиотеката или в интернет
информация за бога на морето в гръцката
митология.
2. Прочетете стихотворението и помислете
защо авторът е облякъл по този начин героя си.
Казва щъркът: „Ще пера
днеска своите пера.
Ще измия клюн и шия.
И пижама ще си шия –
та с пижама на карета
ще се возя на карета“.
„Щърк“, Иван Кръстев

2.1. Какво настроение създава облеклото на щърка?
2.2. Запишете омонимите по двойки и определете речниковото и граматичното им значение.

каре ср. (мн.ч. – карета).
Квадрат като шарка,
форма или знак.
карета ж. Луксозна
кола с пружини за
превозване на хора,
която се движи с конски
впряг.
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Акцент в урока е разграничаването на многозначните думи от омонимите. На това е посветена
зад. 8, а изпълнението Ӝ е подкрепено с рубриката
ЕЗИКОВО ПРАВИЛО. Учителят трябва да обърне
внимание, че най-често се греши при характеризиране на думата като многозначна или като омоним,
затова трябва да се проверява в тълковен речник.
Ако думата е описана в една речникова статия, тя е
многозначна, а ако има две отделни речникови статии за една и съща дума, става въпрос за омоними.
Правилото се използва при изпълнение както на
тази задача, така и в урока за упражнение.
Зад. 9 изисква самостоятелно откриване на
дума, която има омоним, т.е. контекстът не подсказва коя е тази дума. Тъй като речниковият фонд
на учениците не е богат, добре е те да се насочат
към проверка в тълковен речник, в т.ч. и електронен (тук учениците могат да се разделят на групи,
всяка от които ще проверява отделна дума от изречението, за да стигнат до извода, че думата съд има
омоним). За да се докаже това, трябва да се опишат
речниковото и граматичното значение на думата и
така да се тренира изученото в предходните уроци.
Зад. 1 от рубриката САМ ВКЪЩИ е тематично свързана с изходния текст, но насочва към
разширяване на фоновите знания на учениците за
древногръцката митология (тя се изучава в часовете по литература). Като изпълнение могат да се
представят и принтирани откъси от интернет. Със
зад. 2 се въвежда нов текст – хумористично стихо-

Урок за упражнение (19. урок)
Зад. 1, 2 и 3 от рубриката В ЧАС СЪМ са върху
съдържанието на текст, чийто хумор се основава
на употребата на омоними.
В зад. 4 – 7 се доказват лексикални връзки на
думи от изходния текст: в зад. 4. омонимите са бал
– бал; в зад. 5 бал трябва да се употреби със значение „качество на силата на природно явление“; в
зад. 6 бал е синоним на забава; в зад. 7 е синоним
на изчислява (напр. пресмята, а на умува – разсъждава).
Зад. 8 – 10 са организирани върху нов кратък
ученически текст. Те предполагат откриване на
омоними и разграничаването им от многозначните
думи в същия текст.
На по-бързо работещите зад. 11 от МОГА
ОЩЕ предлага да откриват думи омоними в изречение (преса и коса); да характеризират един от
омонимите като многозначна дума – зад. 11.2; да
систематизират в таблица характеристиките на
изучените думи, които имат помежду си някакви
лексикални връзки – зад. 12.
Първата задача от САМ ВКЪЩИ е подходяща
за слаби ученици (синонимът на клюн е човка), а
втората – за по-добрите (примерите с членуване на
думи омоними не са много трудни). От контекста
става ясно, че едната дума пръст е в ж.р., а другата
– в м.р., което предполага поставяне на различни
членни морфеми.
Учебна тетрадка по БЕ (11. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: за рецепция на хумористичен поетически текст (1.1); за
работа върху речниково и граматично значение на
думата (2, 3.2, 5, 6.1 и 6.2, 9, 10); за употреба на думи
в преносно значение (7, 8); за редактиране (10).
Електронни ресурси
• Омоними – задача за откриване и определяне на речниково и граматично значение на омоними
• Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав – задача за проверка на
теоретичните знания
• Откриване и свързване на антоними
• Правило за представяне на омоними и многозначни думи в речници
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20.

ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА
В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ
Прочетете какви колебания има Борко по време на тест по български език.

Правопис и правоговор на
думата в зависимост от
нейния морфемен строеж

Борко прехапа устни. Беше нервен и несигурен, защото последната задача от теста го затрудняваше.
„Коя дума е написана правилно: а) потписах, б) съжелявам, в) искачих, г) свещта?“
Колебаеше се между съжелявам и свещта, затова си направи проверка. Припомни си, че
думите жалба, жаля, жалост се пишат с А, затова не се колеба дълго. Огради отговор г) и
предаде теста си.

1. Справил ли се е Борко с последната задача от теста? С кои думи прави проверка и защо?

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да осмислят новите понятия: морфема, словообразувателна и формообразувателна морфема, морфемен анализ.
• Да правят морфемен анализ, като разграничават словообразувателни от формообразувателни
морфеми.
• Правилно да изговарят и пишат морфемите в
думата и да правят справки в правописен и в правоговорен речник.
• Да осмислят неизучаван лингвистичен текст,
свързан с правопис на думите, като използват познанията си за морфемния строеж на думата.
• Да създават собствен повествователен текст
по въображение.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (20. урок)
Текстът от рубриката АЗ ЧЕТА е лингвистичен по съдържание. Той е кратък, ненатоварен с
нова лексика, но за разбирането му са необходими
лингвистични познания. Това го прави подходящ
за оценяване на ученици, които успешно се справят с рецептивните задачи към него (1 – 3).
За да се реши правилно зад. 1, изпитаният
ученик трябва да намери конкретна информация
от текста, която съдържа подходящи примери за
проверка. Очаква се мотивирането на отговора
му да насочва към думи за проверка, в които след
съмнителния съгласен звук следва гласен (свещи),
т.е. изговорът и правописът на тези думи не будят
колебания.
В зад. 2 мотивирането на верния отговор
предполага обяснение на членуването на думи от
ж.р., ед.ч. (свещта завършва на щ, затова правилният правопис е свещ+та). Може да се изиска доказателство, че свещ завършва на щ, а не на шт.
Зад. 3 по същество е редакторска, но изисква
мотивиране на правописа на морфеми (поТписах –
в представката; съжЕлявам – в корена; иСкачих –
в представката).
Тъй като видовете морфеми (без термина морфема) вече са учени, те само се актуализират. За
улеснение на учениците са представени графични
знаци за отбелязване на морфемите, които се из66

2. Определете коя от думите в теста е написана правилно и обяснете
защо.
3. Кои са грешките в останалите три думи? Потърсете ги в представката или в корена на всяка от сгрешените думи. Редактирайте.
Сигурно се досетихте, че ще поговорим за най-малките значещи части на думата. Те се наричат морфеми.
Най-малките части на думата, които имат свое значение, се
наричат морфеми. Представката, коренът, наставката, окончанието и определителният член са морфеми (по-ред-иц-а-та).
Пример за графично означаване на морфемите

по
представка
Представките и наставките се пишат по един и
същ начин, независимо
как се изговарят. Например пишем изпит,
въпреки че изговаряме
испит.

ред

иц

корен

наставка

а
окончание

та
определителен член

Корен – морфема, която носи основното значение на думата.
Представка – морфема, която стои пред корена (или пред друга
представка) и служи за образуване на нови думи.
Наставка – морфема, която стои след корена (или след друга наставка) и служи за образуване на нови думи.
Окончание – морфема, която стои след корена или след наставката
и променя формата на думата.
Определителен член – морфема, която стои след корена (след наставката или след окончанието) и означава определеност.
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ползват по-нататък при морфемния анализ. Предложените знаци не са задължителни за учителя –
той може да си въведе други, но трябва да ги „договори“ с учениците си. Вниманието се насочва
към новия термин морфема.
Зад. 4 и 5 тренират умението да се разграничават отделните видове морфеми, за да се групират
в 2 групи: словообразувателни и формообразувателни (вж. втората ЛУПА). В зад. 4 трябва да се
открият представките из-, раз-, в-, а в зад. 5 трябва
да се стигне до извода, че няма дума без корен. За
да не сгрешат учениците при определяне на представките, встрани от основния текст е поместено
ЕЗИКОВОТО ПРАВИЛО, че представките и наставките винаги се пишат по един и същ начин, независимо как се изговарят.
Чрез зад. 6 се тренира умението за самостоятелно образуване на нови думи (от думата глас)
чрез добавяне на словообразувателни морфеми.
(Може да се припомни понятието сродни думи,
познато от 3. клас.) Промяната на формата на новите думи трябва да доведе до извода, че формата
се променя с формообразувателни морфеми, а значението на думите се променя чрез словообразувателни морфеми.
Следващите зад. 7 и 8 съсредоточават вниманието върху значението на новите термини (словообразувателна и формообразувателна) като
сложни думи, образувани от 2 корена, единият от
които е общ, т.е. двата термина се разграничават

4. По кои морфеми се различават думите изход, разход, вход, входен?
5. Думите могат да съдържат различни морфеми, но без коя не могат?
Морфемите са два вида: словообразувателни (морфеми, с
които се образуват нови думи) и формообразувателни (морфеми, с които се променя формата на думите).
Коренът, представката и наставката са словообразувателни
морфеми. Те променят значението на думата. Окончанието и
определителният член са формообразувателни морфеми. Те
променят само формата на думата и показват различни граматични признаци – род, число, лице, време, определеност.
6. Образувайте нови думи от думата глас с помощта на словообразувателни морфеми. След това променете формата на новите думи.
7. Препишете думите словообразувателна и формообразувателна
така, както се записват в речник (в м.р., ед.ч.). От колко корена е образувана всяка дума?
8. Каква е разликата между думите образувателен и образователен?
Направете проверка на значението и на правописа им.
9. Препишете вярно само сгрешените думи: затамнение, въспитание,
топлинна, корап, коренно, разписание, испит, претполагам, втурвам се, претговор. В кои морфеми са допуснати грешки? Как ще
направите проверка? Сверете работата си с правописен речник.
10. Членувайте правилно: Хлебар

пече хляб

в пещ

.

11. Запишете думата записките. Отбележете графично морфемите в нея.
Определете вида им. Вие направихте морфемен анализ на думата.
Морфемен анализ – думата се разделя на морфеми и се определя видът им.

СА

М

12. Препишете в тетрадките си думите училищен, родственик, презрамките и им направете морфемен анализ, като използвате графичния
модел за означаване на морфемите.

ВКЪЩИ

КАК

МОЖЕ ДА СЕ ПРАВИ
МОРФЕМЕН АНАЛИЗ

1. Означете формообразувателните морфеми
(по-ред-иц-а-та).
2. Определете корена, като
потърсите сродни думи –
ред, редя, наредба
(по-ред-иц-а-та).
3. Открийте представките –
те се намират пред корена
(по-ред-иц-а-та).
4. Открийте наставките –
те са разположени между
корена и окончанието
(по-ред-иц-а-та).

1. Явор твърди, че в думата безпомощен има само словообразувателни морфеми. Направете Ӝ морфемен анализ, за да
проверите дали разсъждава правилно.
2. Съставете кратък текст на тема: Ето какво ми се случи веднъж в училище.
3. Представете си училището на бъдещето. Как според вас ще
проверяват знанията на учениците в него? Разкажете.
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по първия си корен. В зад. 8 и 9 се работи върху
правопис на думите, като се препоръчва работа с
правописен речник. Вниманието към правописни
особености остава и в зад. 9 – за членуване на имената. Добре е да се добави, че членната морфема
променя само формата на думата, т.е. тя е формообразувателна морфема.
Новото понятие морфемен анализ се въвежда
чрез зад. 11 и 12 и е подкрепено с графичното обособяване на различните видове морфеми. Специално внимание трябва да се отдели на рубриката
КАК, в която е представен алгоритъмът на морфемния анализ.
Зад. 1 от рубриката САМ ВКЪЩИ е подходяща за домашна работа на всички ученици, защото изисква писмен морфемен анализ (безпомощен
съдържа само словообразувателни морфеми). Зад.
2 и 3 могат да се предложат за работа по избор.
При проверка на съчиненията следва да се коментира не само съдържанието на текста, но и правописните особености на някои думи, особено ако
морфемният анализ ще помогне за мотивиране на
правилния правопис.
Уроци за упражнение (21./22. урок)
Първите четири задачи от рубриката В ЧАС
СЪМ са върху съдържанието на познат художествен текст. Зад. 1 и 2 проверяват усвоеното за речева ситуация (на основата на този текст), а отговорите на въпросите в зад. 3 и 4 предполагат интер-

претация на текста, т.е. подходящи са за проверка
на по-силни ученици. Морфемният анализ на имената на героите Смехурко и Патиланчо може да се
съсредоточи върху значението, което носят корените им, както и върху умалителните наставки.
Всички останали задачи работят с примери от
изходния текст или с такива, които са свързани с
него.
В зад. 5 сродните думи на Патиланчо са изпатих, патило, Патилане. Граматичният анализ на
глагола и съществителните имена няма да затрудни учениците, а за морфемния анализ те могат да
си помогнат с предходната задача – в нея вече има
такъв анализ на Патиланчо.
Зад. 6 – 8 са за правопис на думи (в т.ч. и сродни думи) и насочват към работа с речник.
Формулировката на зад. 9 насочва към изученото за антоними, но всъщност основните дейности
изискват работа с формообразувателни морфеми
(окончанието О е еднакво за бяло и черно, защото
и двете прилагателни имена се съгласуват по род с
мазило; при мн. ч. отново се променя окончание).
Добре е да не се пропуска изпълнението на зад.
9.3 (бело или бяло), защото в някои говори се допуска тази правоговорна грешка.
Зад. 11 и 12 от МОГА ОЩЕ са за редактиране
и за систематизиране на грешки в зависимост от
морфемата, която е сгрешена.
Зад. 1 и 2 от САМ ВКЪЩИ е добре да се предложат за домашна работа по избор, а при проверката – да се изиска мотивировка на правописа/правоговора.
Учебна тетрадка по БЕ (12. тема)
Задачите в учебната тетрадка са аналогични на
задачите от уроците за упражнение – изискват редакторска работа, морфемен разбор за проверка на
правописа и систематизиране на грешки, допуснати при изписване на различни морфеми.

Електронни ресурси
• Правопис и правоговор на думи в зависимост от морфемния им състав – съставяне на
думи с определени морфеми
• Модел за графично означаване на морфемите в думите, представен като мисловна карта
• Правопис на думи с представки – откриване
на грешки
• Правило за правопис на представки и наставки
67

24.

ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ. ПОДВИЖНО Ъ
Прочетете текста, за да разберете как общуват двама братя.
– Батко, ще ми помогнеш ли да си вържа връзките на обувките?
– Време ти е вече да си ги връзваш сам. И като съм ти казал да мълчиш, трябва да млъкнеш. Зает съм с домашното.
– И на тебе ти казаха да не бъркаш в буркана със сладко, а ти бръкна. Казаха ти и да не
дърпаш котката за опашката, а ти я дръпна.

Звукови промени.
Подвижно Ъ

1. С коя от посочените пословици може да се илюстрира основното
внушение на текста? Обяснете защо.
Каквото повикало, такова се обадило.
Двама се карат, третият печели.
2. В текста са употребени думите: вържа, мълча, бъркам, дърпам. Запишете ги в тетрадките си заедно с техните сродни думи от текста и
наблюдавайте какво е мястото на звука Ъ в думите.

ЦЕЛИ НА УРОКА

Виждате, че в някои от думите гласната Ъ се появява или пред, или
след съгласните Р и Л. Такава гласна се нарича подвижно Ъ.

• Да се осмисли новото понятие подвижно Ъ.
• Правилно да се изговарят и пишат думи с подвижно Ъ.
• Да се редактират правоговорни и правописни грешки (в т.ч. свързани с подвижно Ъ), като се
тренира умението за работа с правописен и правоговорен речник
• Да се усъвършенстват рецептивните умения
при работа с ученически разговорен текст чрез извличане на основното послание, което носи той.

Подвижно Ъ има тогава, когато гласната Ъ мени мястото си
спрямо съгласните Р и Л, но винаги остава в думата. С подвижно Ъ се оформят групите РЪ, ЛЪ и ЪР, ЪЛ, за изписването и
изговора на които има правила.

РЪ, ЛЪ

След
С
лед групата има 2 съгласни
дръжка, глътна
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ЪР, ЪЛ

След
С
лед групата има 1 съгласна
държа, гълтам

За едносричните думи правило няма: връх, плъх, но и хълм, жълт.
Изключение правят глаголите, образувани с наставка -вам, в които
се изговаря ЪР, ЪЛ пред две съгласни: забързвам, нагълтвам.
При съмнение в изговора или в правописа на думи, които съдържат подвижно Ъ, направете справка в правописен и в правоговорен
речник.
3. Подчертайте групите РЪ/ЛЪ; ЪР/ЪЛ в сродните думи, които записахте в тетрадките си, и обяснете правописа на думите.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (24. урок)
Изходният текст в рубриката АЗ ЧЕТА е разговорен ученически текст. Той е кратък, ненатоварен
с нова лексика, т.е. достъпен е за всички ученици.
Върху съдържанието му е поставен само 1 въпрос
(вж. зад. 1), но той изисква интерпретиране на текста и мотивиране на избора на пословицата „Каквото повикало, такова се обадило“. За да отговорят правилно, учениците трябва да съставят текст
разсъждение с аргументи от типа: По-малкият брат
очаква помощ, но не я получава; не е доволен от
отговора на брат си, затова му напомня, че и той не
прави това, което се очаква от него.
Останалите задачи в урока са езикови, две от
които са върху примери от текста (зад. 2 и 3).
В зад. 2 учениците наблюдават думи от текста
с подвижно Ъ и от тях образуват сродни думи.
Задачата е преходна към изясняване на новото
понятие за часа – подвижно Ъ. Информацията
за него е поднесена по различен начин: в ЛУПА
е представена семантиката на понятието (тук е
добре да се акцентира, че Ъ мени мястото си, но
винаги остава в думата – информация, по която
ще разграничават подвижното от непостоянното
Ъ); има схема на правописно правило (тя може да
облекчи откриването на групите РЪ, ЛЪ / ЪР, ЪЛ
в думите); има описание на изключенията от това
правило (те трябва да се запомнят). В контекста
на езиковото правило и изключенията от него изрично се препоръчват справките в правописен и
правоговорен речник, като се обръща внимание,
че такива справки са обичайни в речевата практика на всеки човек.

или

4. Образувайте умалителни съществителни от следните думи: връв,
дърво, зърно, кълбо. При кои думи записахте повече от една умалителна форма? Направете изводи за мястото на звука Ъ спрямо Р и Л.

46

Сродните думи от зад. 2 са в основата на зад. 3
– търси се подвижно Ъ в тях. Тъй като за учениците усвояването на лингвистична информация за
подвижно Ъ има най-вече прагматична мотивировка, в тази и в останалите задачи от урока има допълнителни изисквания за обяснение на правописни особености. Например, ако сродните думи са:
връзка (на вържа), млъквам (на мълча), бръквам
(на бъркам), дръпвам (на дърпам), мястото на подвижното Ъ се определя от броя на съгласните след
групите ЪР, ЪЛ / РЪ, ЛЪ. Добре е учителят да насочи учениците да ползват схемата от учебника, за
да могат по-лесно да обяснят правописа на новите
думи. Той следва да се съпостави с правописа на
думите от текста, за да се стигне до извода как да
се процедира, когато има колебание как се пишат
думи с подвижно Ъ.
Зад. 4 предполага аналогични действия на тези
от зад. 3 – търсят се групите ЪР, ЪЛ / РЪ, ЛЪ, но в
примери извън изходния текст, като едновременно
с това се преговаря изученото до 4. клас за умалителни думи.
Зад. 5 е традиционната задача за редактиране.
Подбрани са примери с правописни грешки при
употреба на подвижно Ъ, но те едновременно
илюстрират правоговорни грешки в някои райони
на страната. С правоговорни грешки е свързана и
зад. 6, която е в тестова форма. Целта е учениците
да тренират решаването на тестови задачи, които са
в основата на външното оценяване. Важно е да се

5. В кои думи от изреченията откривате грешки? Препишете изрече ния та, като поправите грешките. Обяснете редакторската си
работа.
Трънокопът е сечиво, с което копаят места, обрасли с търни.
Освен грънета гърнчарите изработват и други съдове от глина.
На празника Върбница в черквата раздават клонки от връба.
Баба клъцаше месото, за да направи някакво ястие по гърцки.
6. В кой ред има неправилен изговор на подвижно Ъ?
а) довръшвам
б) хлътвам
в) гръмлив
г) гръбнак
7. В някои езици съгласните Р и Л могат сами да образуват сричка. В
българския език обаче трябва да се добави гласната Ъ. Къде ще я
поставите в изброените географски наименования, като знаете правилата за подвижно Ъ? Запишете и изговорете съответните думи.
Brno (град в Чехия), Vltava (река в Чехия), Vrbnik (град в Хърватия),
Krstac (планина в Сърбия), Trnava (град в Словакия).

СА
М

Vrbnik

ВКЪЩИ

Brno

Vltava

1. Забавлявайте се! Три букви в изреченията са заменени с цифри.
Възстановете ги на съответните места, като имате предвид, че:
1 е Р; 2 е Л; 3 е Ъ. Препишете в тетрадките си правилните изречения.
Д23жник е човек, който д32жи па1и на някого.
Да се изкачиш на най-високия в13х е в31ховно постижение.
Официалният език на Г31ция е г13цки, а на С31бия – ср13бски
език.
Б31зият в2ак п1истига на п31ви коловоз, а пътническият –
на четв31ти.
2. Прочетете как една петокласничка разказва за раздялата с приятелката си: Врътна се и си тръгна!
2.1. Обяснете чрез синоними речниковото значение на първия
глагол.
2.2. В кои от синонимите на първия глагол откривате подвижно Ъ?
Още задачи – в учебната тетрадка
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акцентира върху разсъждението кое е вярно според
спецификата на подвижното Ъ и кое не е вярно.
Зад. 7 има занимателен характер, но едновременно с това обогатява знанията на учениците за някои
географски обекти в Европа (снимките им помагат
за това). Имена на известни градове, реки и планини
са написани с латиница (както се изписват в съответната държава). Очаква се учениците да ги запишат на български език (т.е. да използват кирилица),
което ще провокира употреба на подвижно Ъ (Бърно, Вълтава, Връбник, Кръстач, Търнава). Задачата
изисква географски познания, затова е по-подходяща за работа със силните ученици от класа.
На занимателността разчита зад. 1 от рубриката САМ ВКЪЩИ. Верни отговори:
Длъжник е човек, който дължи пари на някого.
Да се изкачиш на най-високия връх е върховно
постижение.
Официалният език на Гърция е гръцки, а на
Сърбия – сръбски език.
Бързият влак пристига на първи коловоз, а
пътническият – на четвърти.
Зад. 2 изисква работа със синоними (на глагола
врътна), в някои от които има подвижно Ъ. Тя е
по-лесна, затова е подходящо да се остави възможност за избор при изпълнение на домашната работа.
Урок за упражнение (26. урок)
Урокът има характер на подготовка за класна
работа на тема „Правопис и правоговор на думи-

те“ и е планиран след урока за нови знания на тема
„Непостоянно Ъ“. Подготовката включва задачи
върху преговора за звукови промени и върху новите знания за подвижно и непостоянно Ъ. Тъй
като урокът е за преговор, в упражненията освен
задачи, свързани със звукови промени, има и допълнителни условия, чрез които се преговаря речниковото и граматичното значение на думата (5,
6.3, 9.2, 12).
Основният текст за рецепция съзнателно е с
правописни грешки, които са резултат не само от
неусвоени знания за подвижно и непостоянно Ъ.
Зад. 1 изисква редактиране на текста и едва след
това се преминава към задачи, провокиращи осмислянето му, защото рецепцията на текст с грешки обективно е затруднена. Съдържанието на изходния текст не е трудно – прогноза за времето.
Целта е учениците да се научат да се ориентират в
информацията, която ги заобикаля в ежедневието.
Тематично свързан с изходния текст е и текстът
от зад. 6, но жанровите му характеристики са различни. Тук се работи с анекдот, отново в контекста
на ежедневието, за да се тренира умението на учениците да извличат причината за хумористичния ефект
в този тип текстове. Има се предвид, че осмислянето
на анекдот е трудна рецептивна дейност – тя изисква
тълкуване на факти от текста, които предлагат информация, непряко изказана в анекдота.
Задачата, която е свързана и с подвижно Ъ, е
7. Тя изисква по същество редакторска работа:
Прав си, че нашият състезател никога не
може да се класира пръв.
Магазинът на краставичаря се намира точно
на кръстопътя.
За зимата ще ти трябва горна дреха от
по-плътен плат.
На лъжата краката са къси.
Учебна тетрадка по БЕ (14. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: за рецепция на художествен текст (зад. 1, 2); за откриване на думи с подвижно Ъ и подбор на думи за
проверка (зад. 3 и 4); образуване на сродни думи
и мотивировка на употребата на подвижно Ъ в тях
(зад. 5).
Електронни ресурси
• Откриване на подвижно Ъ в думи
• Подвижно Ъ – тестова задача
• Правопис на подвижно Ъ в названия на географски обекти от чужд произход
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25.

ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ. НЕПОСТОЯННО Ъ
Прочетете текста и ще си припомните приказката, от която е откъсът.
Един старец отишъл на воденица, за да смели брашно. Като се връщал, минал покрай
реката и наловил риба. Видяла това една хитра лисица, легнала на пътя и се престорила на
мъртва. Старецът я метнал в колата, а тя изхвърлила рибата и слязла от колата.
Влязъл старецът през портата и извикал: „Бабо, донесъл съм ти и брашно, и риба, и кожа“.

Звукови промени.
Непостоянно Ъ
ЦЕЛИ НА УРОКА

1. Какво се случило след това?
2. Преразкажете писмено случката, като размените ролите на бабата и
на дядото.

• Да се осмисли новото понятие непостоянно Ъ.
• Правилно да се изговарят и пишат думи с непостоянно Ъ, като се използва алгоритъм за проверка на правописа им.
• Да се трансформира неизучаван, но познат
фолклорен текст със задача за смяна на ролите на
герои от текста (трансформацията предполага промяна в съгласуването по род и е много полезна при
работа с билингви).

3. Ако сте спазили правилата за съгласуването по род и число, думите отишъл, връщал, минал, наловил, метнал, влязъл, извикал, донесъл ще бъдат заменени с отишла и т.н. Посочете останалите форми.
(Думите, които използвахте при преразказването, са ви познати от
приказките, митовете и легендите. Те се наричат причастия, но за тях
ще учите по-късно.)
Вече сте забелязали, че в отишъл, влязъл, донесъл гласната Ъ присъства в една от формите на думите, а в другите – липсва. Такава
гласна се нарича непостоянно Ъ.
Непостоянно Ъ има в думи, в които гласната Ъ изпада (липсва)
при образуване на форми на думата (щедър – щедри) или на сродни думи (храбър – храброст). Непостоянно Ъ се среща в различни
части на речта: съществителни имена (бинокъл – бинокли), прилагателни имена (хитър – хитра), местоимения (какъв – какви),
причастия (отишъл – отишла).
4. В текста са употребени две прилагателни имена, в чиито форми се
среща непостоянно Ъ. Запишете ги в основната им форма заедно с
формите им, които доказват тази звукова промяна. В кои форми присъства и в кои изпада непостоянното Ъ?

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (25. урок)
В рубриката АЗ ЧЕТА за изходен текст се използва откъс от популярна, но неизучавана приказка. Текстът е кратък и в него няма непозната
лексика. Ако се работи с ученици билингви, вниманието може да се съсредоточи върху речниковото
значение на думите престорила и метнал. Върху
съдържанието на текста е поставен само 1 въпрос
(вж. зад. 1). Той не изисква коментар на изходния
текст, а припомняне на глобалното съдържание на
приказката. Ако учениците нямат спомен как завършва историята, учителят трябва да е готов или
да разкаже края на приказката, или да го прочете.
Зад. 2 изисква трансформация на изходния текст
със смяна на героите. Трансформацията може да е
дословна, но може да бъде изпълнена и като трансформиращ преразказ (ученикът има право на избор, защото няма уточняващо условие каква да е
формата на трансформацията). Добре е да стимулира трансформиращото преразказване, защото
този вид преразказ се изучава в 5. клас. Каквато и
форма на трансформация да се използва, ще се наложи вместо употреба на причастни форми за м.р.
да се използват същите причастия (или техни синоними) в ж.р. В резултат на тази трансформация
се появяват форми с непостоянно Ъ, което е и мотивът за поставяне на трансформационната задача
и за насочване на вниманието към причастията с
непостоянно Ъ в зад. 3. Във връзка с нея се въвежда и новото понятие непостоянно Ъ, като в лупата
се посочват примери от различни части на речта.
Следващите задачи (4, 5, 6) изискват откриване
на думи с непостоянно Ъ в различни части на речта
и в различни техни форми. В подкрепа на тази дей70

5. Образувайте съществителни имена от записаните прилагателни. Направете извод за присъствието или отсъствието на непостоянно Ъ в
сродните думи.
6. Начертайте в тетрадките си таблицата и я попълнете. Отговорете на
въпросите след нея.
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ност е рубриката КАК, в която е предложен алгоритъм за откриване на непостоянното Ъ чрез последователността от действия, когато се колебаем дали
имаме непостоянно Ъ, или не. В зад. 4 се търсят две
прилагателни имена от текста с непостоянно Ъ: хитра и мъртва – хитЪр, мъртЪв. Ако учениците се
затруднят, може да им се предложи да заменят героя
лисица с вълк, за да се наблюдава непостоянно Ъ.
Зад. 5 е тясно свързана с предходната, защото изисква образуване на съществителни имена от прилагателните хитър и мъртъв (например хитрец,
хитрина, хитрост; мъртвец), доказващи наличието на непостоянно Ъ. Правилните форми на съществителните имена от зад. 6 са: динозавър – динозаври, динозавърът; тигър – тигри, тигърът; театър
– театри, театърът; косъм – косми, косъмът; пламък
– пламъци, пламъкът. Изводът, който трябва да направят учениците, е, че в динозавър, тигър, театър,
косъм има непостоянно Ъ (звукът Ъ изчезва в някои
от формите), а в пламък има постоянно Ъ (звукът Ъ
се запазва във всички форми на думата).
Зад. 7 и 8 са тестови. Верните им отговори са:
– за зад. 7 – отговор В (чадър, проверка – чадъри),
– за зад. 8 – отговор Б (правописна грешка има
в изречението Палноводието на реките се дължи
на обилните дъждове). Като доказателство може
да се използва думат пълен като дума за проверка.
Редакторската работа е в основата на зад. 9 и
10, но в учебника е предложено правописно пра-

Дума

Част
на речта

Форма
за мн.ч.

Членувана
форма

динозавър
тигър
театър
косъм
пламък
6.1. Подвижно Ъ или непостоянно Ъ има в посочените думи?
6.2. В коя форма гласната Ъ се запазва и в коя изпада?
6.3. Коя дума прави изключение? (Като нея има и други съществителни имена – камък, ремък, замък и т.н.)

КАК

СЕ ОТКРИВА
НЕПОСТОЯННО Ъ

1. Образувайте формата на
думата за множествено
число.
2. Ако гласната, за която
не сте сигурни, изпада,
правилно е да се пише ъ:
еднакъв – еднакви, ъгъл –
ъгли, топъл – топли.
3. Ако гласната не изпада,
се пише а: тромав –
тромави, бухал – бухали,
бягал – бягали.

7. В коя дума НЯМА непостоянно Ъ?
а) вихър
в) чадър
б) литър
г) оркестър
8. В кое изречение има правописна грешка? Докажете!
а) Продължителна суша застрашава реколтата.
б) Палноводието на реките се дължи на обилните дъждове.
в) Сърповидната луна бързо се скри зад облаците.
г) Климатът в нашите планини е особено здравословен.
9. Препишете правилно прилагателните имена зъл, добър, мъдар, подъл,
топал, остар и образувайте от тях сродни думи. Изяснете:
9.1. Какви части на речта са сродните думи?
9.2. Какви звукови промени наблюдавате при тях?
9.3. Непостоянно Ъ или подвижно Ъ има в думите. Защо?

СА
М

10. Препишете посочените думи, като изберете вярната буква:
ъ
ъ
ъ
ъ
ъ
п _ тепис, гр _ маж, п _ стърва, б _ ркотия, кр _ водариа
а
а
а
а
ъ
тел, г _ сталак. Срещу всяка дума запишете форма за проа
верка на правописа.

ВКЪЩИ

1. Решете занимателната задача: Буквите а и ъ са заместени с
цифри. Отгатнете на коя цифра коя буква отговаря. Препишете изреченията, като заместите цифрите с избраната буква. Изяснете мотивите си за избор на а или ъ.

Гласните а и ъ се различават ясно само когато
са в сричката, върху която е ударението: лак и
лък, кӚса и кӟса. В срички без ударение гласните
не се различават ясно –
ъ
ъ
л _ кирам, ск _ сявам.
а
а
Ако се колебаете за правописа, намерете форма
на думата или сродна
дума, в която гласната е
ъ
под ударение: д _ рвӝ –
а
дӟрвен.

П2пр2тите виреят при особен клим2т.
Няког2 риц2рите живеели в з2м1ци.
Този ч2д1р е толков2 д1л1г, че не може д2 се побере и в
н2й-големия куф2р.
К2бинет1т на лек2ря е в цент1р2 на гр2д2.
2. Запишете думите, с които може да проверите правописа
на буквите а и ъ в думите: дъждовен, гласувам, първенец,
гъбар, гръмотевица, мътилка, кръстопът.
Образец: дъждовен – дӟжд
Още задачи – в учебната тетрадка
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вило, което може да улесни учениците при определяне на правописа на неударени гласни (а/ъ). В
зад. 9 верният правопис се проверява по модела
на проверката за непостоянно Ъ или подвижно
Ъ – например зъл, злина; добър, добрина; мъдър, мъдрост; подъл, подлец; топъл, топлина,
остър, острилка. Изводът е, че в тези думи има
непостоянно Ъ. За изпълнението на зад. 10 вниманието трябва да се насочи към правописното
правило, записано в рубриката ЕЗИКОВО ПРАВИЛО. За да изберат А или Ъ, в думите за проверка ударението трябва да пада върху ъ/а: пътепис – пӟт, грамаж – грӚм, пъстърва – пӟстър,
бъркотия – бӟркам, кръводарител – крӟв, гъсталак – гӟст.
Зад. 1 от рубриката САМ ВКЪЩИ е занимателна: буквата Ъ е заменена с цифрата 1, а буквата
А – с цифрата 2. От учениците се очаква да препишат вярно изреченията, като проявят досетливост,
а след това и да обяснят избора си на буква. Зад. 2
е по-лесна – на учениците може да се препоръча да
направят проверката си, като използват правилото
от учебника за правописа на Ъ/А в зависимост от
ударението на думата.
Урок за упражнение (26. урок)
Урокът има характер на подготовка за класна работа и е планиран след урока за нови знания на тема
„Непостоянно Ъ“. Подготовката включва задачи върху преговора за звукови промени и върху новите зна-

ния за подвижно и непостоянно Ъ. В упражненията има задачи върху: правопис на думи със звукови
промени; определяне на речниковото и граматичното
значение на думата; подвижно и непостоянно Ъ (1, 2,
6.2, 6.3, 8, 9.1, 10, 11,13). Акцентът в урока е върху
редактиране на грешки, като в основния текст те не
са свързани единствено с подвижно и непостоянно
Ъ. При рецептивната задача е използван по-нетрадиционният подход – допуснати са грешки, които учениците трябва да редактират, и едва тогава се включват
задачи за проверка на осмислянето на текста. Това е
възможно, тъй като съдържанието на изходния текст
е прогноза за времето, а тя не затруднява учениците.
През следващите няколко дена ни очаква типично есенно време. Не се очертава рязка промяна в денонощния ход на температурите. Облачността ще бъде по-значителна в източните райони. Там не са изключени валежи, които в ранните следобедни часове постепенно ще спират. В
близост до големите водни басейни са възможни
мъгли. Ветровете ще бъдат умерени в равнините,
а в планините – силни, с временни затихвания.
Добре е вниманието да се съсредоточи върху
необходимостта от правилно маркиране на края
на изреченията в текста, защото от това в голяма
степен зависи ориентирането в информацията от
синоптичната прогноза.
Задачата, която е свързана с непостоянно Ъ,
е 13. и изисква по същество редакторска работа,
но в обратна последователност – търсят се примери за грешки, които илюстрират даденото езиково
правило. Този подход е по-труден, затова задачата
е в рубриката МОГА ОЩЕ.
Учебна тетрадка по БЕ (15. тема)
Всички задачи в учебната тетрадка изискват откриване на думи с непостоянно Ъ. Редакторска работа е заложена в зад. 2 и 3, като в първата задача
се коригират правописни грешки, а във втората –
грешки в съдържанието на текста.
Електронни ресурси
• Откриване и разпознаване на думи с непостоянно Ъ
• Задача за определяне на правилната последоватилност на стъпките за откриване на непостоянно Ъ
• Непостоянно Ъ – тестова задача
• Разпознаване на грешки при правопис на
непостоянно Ъ и др.
• Правило за правопис на думи със звук А
или Ъ
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27.

ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА
Прочетете текста, в който може би ще откриете любопитна информация.
Числото 13

Изменяеми части на речта

Отношението към числото 13 е противоречиво. Някои го смятат за положително, позитивно число, а за други то е негативно и дори фатално.
За ацтеките например, които някога населявали част от територията на днешната държава Мексико, 13 е свещено число, защото те почитат 13 богове.
Други народи свързват числото 13 с лоши събития. Например Филип Македонски наредил да прибавят статуята му към шествието на 12-те богове, но
скоро след това бил убит. Древните римляни също смятали тринадесетия ден
от месеца за злощастен.
Суеверният страх пред числото 13 е развит и днес. В света много от небостъргачите нямат 13-и етаж. В някои самолети няма място с номер 13.
Каюта с такъв номер няма и на някои кораби. А много френски улици нямат
табелки с номер 13.
Не е ли смешен този суеверен страх? Помислете!

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се осмислят новите понятия изменяеми
части на речта и морфологичен анализ.
• Да се разпознават изменяемите части на речта.
• Да се прави морфологичен анализ на изучените части на речта.
• Да се тренират уменията за създаване на
текст – преразказ и отговор на житейски въпрос.

1. За какво се разказва в текста? Каква любопитна информация получихте от него?
2. За какви други суеверия сте чували?
3. Открийте в текста сродна дума на думата суеверие. Запишете тази дума
във всичките Ӝ форми и отбележете формообразувателните Ӝ морфеми.
Ако сте работили правилно, сте установили, че прилагателните имена
могат да променят формата си: те се изменят по род, число, могат да се
членуват. Затова прилагателните имена са изменяеми части на речта.
Изменяеми части на речта са думи, които могат да променят граматичната си форма и да изразяват различни граматични
значения. Изменяемите части на речта са 5: съществително име
(каюта), прилагатателно име (малка), числително име (една),
местоимение (тя) и глагол (имам).

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (27. урок)
Подборът на изходния текст в рубриката АЗ
ЧЕТА е мотивиран от любопитната информация
за суеверието, свързано с числото 13. Текстът е
кратък, но има непозната лексика, която е уточнена в рубриката РЕЧНИК. След изясняване на
непознатите думи е добре текстът отново да се
прочете и тогава да се задават въпросите към него,
включени в зад. 1, 2, 8.1, 8.2. Върху конкретното
съдържание на текста е поставен само 1 въпрос
(вж. зад. 1). Той изисква репродуциране на текста,
затова е добре с него да се проверяват по-слабите
ученици. Зад. 2 предполага формиране продуктивните умения на учениците – да създадат текст на
тема „Суеверията“. За да им се помогне, добре е те
да се насочат към възможността да използват всеки от изучените видовете текстове: описание (ако
изброяват характеристиките на дадено суеверие),
повествование (ако разкажат случка, свързана с
някое суеверие), разсъждение (ако използват аргументи, доказващи отношението им към суеверието, и др.). Зад. 8.1 и 8.2 целят усъвършенстване
на репродуктивните умения на учениците, защото
изискват възпроизвеждане на изходния текст с
опора върху схема, насочваща към отделни части
на текста с техните ключови думи. Подобно членение на текста вече е изучавано в 5. клас в уроците
за строеж на текста, затова дейността преразказване по ключови думи не е нова, а е организирана
като тренировка.
Останалите задачи в урока (в т.ч. и зад. 8)
са езикови, всички върху примери от изходния
текст. Такава е например зад. 3. Сродната дума е
суеверен, а формите Ӝ са: суеверен, суеверният,
суеверния; суеверна, суеверната; суеверно, суеверното; суеверни, суеверните. Коментират се
формообразувателните морфеми: окончание и, определителен член – я, ят, та, то ,те.
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4. Какви са според речниковото си значение употребените в текста
прилагателни имена позитивно и негативно? А негативно и фатално?
4.1. Кой е антонимът на прилагателното положително?
4.2. Докажете, че тези прилагателни имена са изменяеми части на
речта, като запишете в тетрадките си различни форми за всяко от тях.
5. В текста има засилена употреба на числителни имена. Открийте ги,
наблюдавайте граматичните им форми и докажете, че числителните
имена са изменяеми части на речта.
6. Запишете речниковото значение на думите позитивен, негативен,
шествие, каюта (от речника) и определете граматичните им признаци.

52

Тъй като всички неизменяеми части на речта
все още не са изучени, акцентът е поставен върху
трениране на лингвистичните умения за: откриване и характеризиране на различните изменяеми
части, употребени в текста. Нова лингвистична
информация за часа е обобщението, че изучените до момента части на речта променят формата
си, затова се наричат изменяеми части на речта
(вж. първата ЛУПА), а когато се определят граматичните им признаци (нещо, което е учено до 5.
клас), се прави морфологичен анализ (вж. втората ЛУПА). Актуализира се писменото оформление
на морфологичния анализ с общоприети съкращения, както и алгоритъмът му, предложен в рубриката КАК. Така ще бъдат улеснени учениците в
изпълнението на лингвистичните задачи в урока,
а те актуализират изученото за всяка изменяема
част на речта.
Тъй като тази информация не е трудна, в зад. 4
първо се актуализира изученото за лексикалните
характеристики на думата: откриване на антоними (в текста са употребени антонимите позитивно-негативно, а антоним на положително е отрицателно), на синоними (негативно, фатално).
След това трябва да се докаже, че прилагателните
имена са изменяеми части на речта (защото променят формата си: положително – положителна;
фатално – фатален, и пр.).
Аналогична е и зад. 5 – тя изисква да се открият числителните имена, употребени в текста (13,

Ако сте работили правилно, вие сте направили морфологичен анализ.
Морфологичният анализ изисква думата да се определи като
част на речта и да се изредят граматичните Ӝ признаци.
7. От изречението Други народи свързват числото 13 с лоши събития
препишете изучените изменяеми части на речта и им направете морфологичен анализ.
Когато се прави морфологичен анализ, за улеснение се използва общоприето съкращаване на думите, които назовават граматичните признаци.
При писмен морфологичен анализ съкращаваме, както следва:
Съществително име – вид съществително име (същ. собств./същ.
нар.); род (м.р./ж.р./ср.р.); число (ед.ч./мн.ч.); членуване (чл./нечл.)
Прилагателно име – прилагателно име (прил.); род (м.р./ж.р./ср.р.);
число (ед.ч./мн.ч.); членуване (чл./нечл.); степенуване (степ./нестеп.)
Числително име – вид числително име (числ. бр./ред.); членуване (чл./
нечл.); род (м.р./ж.р./ср.р.); число (ед.ч./мн.ч.)
Лично местоимение – вид местоимение (лично мест.); лице (л.), число
(ед.ч/мн.ч.), род (м.р./ж.р./ср.р.)
Глагол – глагол (гл.); лице (л.) число (ед.ч./мн.ч.), време (сег.вр./мин.
вр./бъд.вр.)
8. Разгледайте схемата. Какви са като части на речта думите, използвани в нея? Направете им морфологичен анализ.

8.1. Защо думите и словосъчетанията са разделени на две групи? Кое
ги разграничава в текста?
8.2. Преразкажете началния текст, като си помагате със схемата.

СА

М

9. Съществителното, прилагателното и числителното име настояват,
че са роднини, защото имат обща фамилия и общи белези. В същото
време запазвали и своята индивидуалност, тъй като по някои белези
се различават. Съгласни ли сте? Коя е общата им фамилия? По кои
белези си приличат и по кои се различават съществителните, прилагателните и числителните имена?

ВКЪЩИ

1. В изречението има допуснати грешки. Редактирайте ги и направете морфологичен анализ на употребените имена.
Инженера разгледа девете по високи згради.

КАК

СЕ ПРАВИ
МОРФОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗ

1. Определете думата като
част на речта (същ., прил.,
числ., мест., гл.).
2. Определете вида на думата: съществително
име (собствено, нарицателно), числително име
(бройно, редно).
3. Определете граматичните
признаци на съответната
част на речта (напр. род,
число, членуване, степенуване, лице, време и др.).
Пример: числото – същ.
нар. име, ср.р., ед.ч.,
членувано.

позитивен прил. Положителен.
негативен прил. Отрицателен, обратен.
шествие ср. Тържествено
придвижване, процесия.
каюта ж. Отделно помещение, стая за пътници или
команден състав на кораб.
почитам несв. Изпитвам
или проявявам почит към
някого или към нещо; уважавам.

2. В края на текста „Числото 13“ в урока е употребено въпросително изречение. Отговорете писмено на поставения въпрос. Не забравяйте да проверите и редактирате текста си.
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12-те, тринадесетия, 13-ти), и да се докаже,
че те са изменяеми части на речта (и двата вида
числителни имена могат да се членуват).
Морфологичен анализ изискват зад. 7 и 8: в
зад. 7 – на изменяемите части на речта от едно изречение, а в зад. 8 – на изменяемите части на речта, използвани в схемата за структурата на текста
„Числото 13“.
Зад. 9 е с повишена трудност, защото изисква
обобщаване на общи признаци на тези три изменяеми части на речта. Общата фамилия на съществителното, прилагателното и числителното
име е имена, те имат общи белези: род, число,
могат да се членуват, но запазват и своята индивидуалност (същност, видове, степенуване). На
учениците, които работят по-бързо, може да се
постави допълнителна задача да оформят таблица, в която да маркират общите и различните белези на имената.
В рубриката САМ ВКЪЩИ са включени 2 задачи с различна степен на трудност. Зад. 1 е за редактиране и за морфологичен анализ на имената.
В редактираното изречение Инженерът разгледа
деветте по-високи сгради имената са инженерът, деветте, по-високи, сгради. Морфологичният анализ не е труден, особено ако се напомни кои
алгоритми от учебника могат да бъдат в помощ, но
редакторската работа може да затрудни някои ученици (членуването с пълен член в думата инженерът и членуването на числителното бройно име

девет). Характер на отговор на житейски въпрос
има зад. 2 (Не е ли смешен този суеверен страх?).
Тя е трудна, но този вид ученически текст се учи
в 5. клас, затова задачата е подходяща за домашна
работа.
Урок за упражнение (28. урок)
За да решат логическата зад. 2 от рубриката В
ЧАС СЪМ, учениците внимателно трябва да разчетат текста. Не е изключено първо да се насочат
към име, в което гласният звук е У (той липсва в
имената на момичетата), затова в 2.2 е предложена
помощ – отново да прочетат първото изречение,
тъй като там е написано името на петата дъщеря –
Мари. Езикови са задачите до 6-та включително – изискват откриване и характеризиране (чрез
морфологичен анализ) на различни части на речта
от текста.
За усъвършенстване на правописните умения
способстват зад. 7 и 8.2, а на редакторските умения – зад. 8, 8.1, 8.3, 10 и 11.
На по-бързо работещите рубриката МОГА
ОЩЕ предлага да решат една кръстословица –
зад. 12 (верните отговори са: числително име; имена; прилагателни имена; съществителни имена), в
резултат на което се получава думата чипс. С нея
е свързана тематично и зад. 2. от рубриката САМ
ВКЪЩИ, тъй като чипсът е нездравословна храна, а зад. 2 изисква съставяне на кратък текст за
нездравословното хранене (препоръчва се да се
потърси допълнителна информация от интернет).
Първата задача от САМ ВКЪЩИ е по-лека, защото
морфологичният анализ на думите от изречението
не би трябвало да затрудни и най-слабите ученици.
С урока за нови знания и с този урок се цели да
се затвърди наученото до 4. клас за имената, тъй
като в следващите класове не се работи с тях.
Учебна тетрадка по БЕ (16. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: за редактиране (5 и 9); за лингвистичен анализ (3, 4.1, 7,
9.1, 9.2); за превод на чужд език (4.2); за частичен
текстолингвистичен анализ на анекдот (9.3).

Електронни ресурси
• Задача за правопис на думи, които завършват на И и Й
• Изписване на числителни имена с думи
• Задача за разпознаване на имена в текст и
определяне на граматичното им значение
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29.

ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
МЕСТОИМЕНИЕ
Прочетете текста и предложете как да го озаглавим.

Изменяеми части на речта.
Местоимения

Вечерта аз реших да спя на тревата, за да поопъна малко схванатия си гръб. Легнах,
изпънах се, но ми беше твърдо, обърнах се на една страна и земята под мен не стана
по-мека, но затова пък пред лицето си видях змия, която беше колкото ръката ми.
– Добър вечер! – казах Ӝ, та да е наясно, че не съм кой да е.
– Здрасти! – изсъска тя. – Момче, не си ли чувало поговорката: „Не лягай на студената
земя, че ще те ухапе по-лошо от змия“?
И се засмя змийски.
– Лека нощ! – казах и се върнах в нашия джип, в който спяха другите двама.

ЦЕЛИ НА УРОКА

Из „Спасяването на африканските диаманти“, Весел Цанков

1. Откривате ли нещо необичайно в речевото общуване? Докажете с
примери от текста.

• Учениците да разпознават местоименията
като изменяеми части на речта.
• Да разпознават местоименията като заместващи и свързващи думи в изречението и в текста.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и
обработване на информация от текст.

2. Какво е поведението на героя, когато вижда пред себе си змия? Как
разбирате думите та да е наясно, че не съм кой да е?
3. Какво според вас означава изразът засмя се змийски?
4. Кои са участниците в общуването? Запишете съществителното име, с
което се назовава всеки от тях. Определете граматичните му признаци.
5. Освен съществителни имена в текста има и други изучени изменяеми
части на речта. Открийте ги и ги попълнете в таблицата. Работете в
тетрадките си.
Пример от текста
за изменяема част на речта

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (29. урок)
Водещият текст в урочната статия изисква и изпълнение на предварително зададената задача – за
озаглавяване на текста. Не би трябвало учениците
да се подвеждат от заглавието на романа. Добре би
било да се чуят предложенията на повече ученици
и да се коментират по посока подходящо/неподходящо. Възможни заглавия биха могли да бъдат:
момче и змия; разговор със змия; неочакван събеседник и т.н.
Първите четири въпроса изискват осмисляне на
текста и извличане на информация от него, насочваща към съдържанието и героите, както и тълкуване
на словосъчетания от текста. Необичайното в речевото общуване е един от героите – змията, която
(както в приказките) говори и има човешки качества.
При нейното появяване момчето запазва самообладание и даже я иронизира, присмива Ӝ се. Посоченият израз трябва да покаже неговото превъзходство,
силата на човека. При тълкуването на израза засмя
се змийски нека се тръгне от разбирането във фолклора и в митологията за образа на змията – въплъщава лукавост, хитрост, подмолност и т.н.
Зад. 4 е с ниска степен на трудност и участниците лесно ще се определят със съществителните
нарицателни – момче, змия. И определянето на граматичните признаци не би затруднило учениците
Зад. 5 осъществява връзката с изучените части
на речта и съотнасянето на местоимението към изменяемите части на речта. Припомнянето може да
става и под ръководството на учителя, като всеки
ученик попълва таблицата в тетрадката си. Местоимението се разглежда в този урок само като родово понятие. Следващи уроци ще въвеждат поетапно видове местоимения. А в 6. клас ще се завърши
тяхната парадигма.
Зад. 6 е с по-висока степен на трудност и трябва
74

Вид
на изменяемата част

Морфологичен
анализ

В текста са употребени и други изменяеми части на речта, които
насочват към героите и заместват съответното съществително име.
Това са местоимения.
Местоимението:
• е изменяема част на речта
• замества имена (съществителни, прилагателни, числителни)
• осъществява връзка между изреченията в текста
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да се работи чрез инструкции, зададени от учителя.
Трябва да се групират местоименията, заместващи
разказвача, и тези, които заместват змията. Затова е
необходимо първо да се посочат тези двама герои.
В израза от зад. 7 трябва да се преобразува местоимението кой в коя и да се докаже, че местоимението
като част на речта може да се изменя по род. Не
трябва да се посочва видът на местоименията, тъй
като някои от тях ще се изучават в 6. клас, както е в
случая с това въпросително местоимение.
Зад. 8 и 9 представят местоимението като
свързваща дума между простите изречения в
сложно изречение. Освен това на практическо равнище насочват към пунктуацията. Затова трябва да
се работи с правилото, изнесено в дясното поле на
страницата.
... и се върнах в нашия джип, в който спяха
другите двама. Това е част от другото сложно
изречение, в което местоимение с предлог служи
за връзка между простите изречения в състава
на сложното изречение. Тъй като за предлог ще
се говори по-късно според учебното съдържание,
не използвайте понятието, а го представете с
правилото в учебника.
Зад. 10 насочва към съгласуването по род и по
число и към членуването на някои видове местоимения. Когато се преобразува изречението без
това местоимение, се акцентира на определителния член на съществителното джип – кратък член.
Не трябва да се говори за служба в изречението,

Има различни видове местоимения: лични (аз, тя, мен, ù ), притежателни (нашия), възвратни лични (себе си, се), възвратни притежателни (свой, си), въпросителни (кой), относителни (която,
който) и др.
6. В текста са подчертани някои местоимения. Запишете в две колони
само тези от тях, които заместват всеки от участниците в историята.
7. Ако случката се разказва от момиче, как ще се промени изразът: та
да е наясно, че не съм кой да е? Докажете, че местоимението е изменяема част.
8. Второто изречение в текста е сложно, а последните две прости изречения в състава му са: … затова пък пред лицето си видях змия,
която беше колкото ръката ми.
8.1. За какво служи подчертаното местоимение която?
8.2. С коя дума и от кое просто изречение се съгласува по род и по
число?
9. Открийте и прочетете друго сложно изречение от текста, в което е
употребено местоимение за връзка между прости изречения в състава на сложното изречение. Как е съгласувано това местоимение?
10. Кое съществително име пояснява местоимението нашия в изречението Лека нощ! – казах и се върнах в нашия джип, в който спяха другите двама. Запишете изречението без местоимението нашия. Каква
промяна настъпва във формата на съществителното име? Защо?
11. В кой ред има само местоимения?

Изреченията, свързани с местоименията
който, която, което,
които в сложно изречение, се отделят със
запетая. Когато пред
тези местоимения има
думи като: с, в, на,
при и т.н., запетаята се
пише пред тази дума.
Пример: Говорех за
начина, по който ще
изпълним проекта.

a) нас, вас, пас
б) той, кой, брой
в) горе, вие, шише
г) то, ние, той

СА

М

12. Посочете какви видове местоимения вече познавате в чуждия език,
който изучавате. Сравнете някои от тях с познатите ви местоимения
в българския език.

ВКЪЩИ

С употребата на местоимения може да се избягват излишни
повторения, а такива има в текста на петокласник. Редактирайте
текста, като не забравяте да поправяте правописните и пунктуационните грешки на ученика.
Аз имам брат. Моя брат е по голям с две години. Уж сме
братя а сме много различни. Аз обичам да си поспивам до късно
за разлика от моя брат, които става рано, за да тича в парка.
Аз съм по мързеливите занимания. Аз чета, рисувам. Моя брат
пък спортува и участва в всички састезания в училище.

Още задачи – в учебната тетрадка
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тъй като темите за части на изречението ще се изучават по-късно през учебната година.
Зад. 11 е тестова с един верен отговор – Г). Работи се устно и се коментират всички отговори,
за да се достигне до верния. Уместно е всяка дума
да се определи като част на речта. Така учениците
придобиват умения и сами да анализират тестови
задачи, без да налучкват отговора. Зад. 12 е с междупредметен характер. Тъй като учителят знае какъв чужд език изучават учениците му, може и той
да подпомага отговорите.
Задачата за домашна работа е писмена. Целесъобразно е да се провери в следващ час, като се
четат варианти на отделни ученици и се коментира
изпълнението Ӝ от други ученици, а учителят обобщава изводите.
Учителят би могъл също така да провери писмено изпълнението на задачата от всички ученици
и да направи изводи пред класа, като представи и
най-успешно представилите се. Добре е учителят
да обобщи типовете грешки, които се допускат, и
да работи в тази посока за отстраняването им.
Редактиран вариант:
Имам брат. Той/който е по-голям от мене с
две години. Уж сме братя, а сме много различни.
Обичам да си поспивам до късно за разлика от
брат ми, който става рано, за да тича в парка.
Аз съм по мързеливите занимания – чета, рисувам. Той пък спортува и участва във всички училищни състезания.

Учебна тетрадка по БЕ (17. тема)
Задачите от учебната тетрадка произтичат от
два текста с обща тема и биха могли да се отработват и в самостоятелен час за упражнение. Текст 1
е ученически преразказ. Той се нуждае от редактиране на различни видове грешки, което трябва да
се изпълни в зад. 6. Текст 2 е научен/научнопопулярен. Първите две задачи са тестови с един верен
отговор, докато следващите две задачи са с кратък
свободен отговор и подготвят за изпитните тестови формати и за международните изследвания на
четивната грамотност. Възможен отговор на зад.
3 е Общото между двата текста е темата за
ламята, халата. Необходимо е да се подчертае,
че отговорът трябва да се оформи в изречение.
Зад. 4 изисква записването на една дума или на израз – по един от всеки текст. Напр. от текст 1 – нощем краде златната ябълка; напада пазителя на
ябълката; от текст 2 – вредоносна и опасна. Зад. 5
и 7 задълбочават знанията и формират уменията
на учениците да доказват, че местоименията имат
заместваща и свързваща функция. Те са с по-ниска
степен на трудност и биха били добра основа за
индивидуално оценяване. Подусловията на зад. 6
насочват към типове грешки, свързани с изучени
звукови промени в думата, както и към правилата
за отстраняване на такива грешки. Зад. 8 е с повишена трудност и насочва към формиране на усет
у учениците за откриване и за избягване на двусмислици при употреба на местоимения, когато има
повече от една дума в изречението с един и същи
род/едно и също число. В зад. 9 лесно се открива
повторението на най-малкия брат. Синоним може
да е момъкът. Тази задача има отношение към цялостното редактиране на текста, което вече е изпълнено в зад. 6. Ето защо може да се отработи
преди зад. 6 или заедно с нея.

Електронни ресурси
• Местоимения – задача за проверка на теоретичните знания
• Определяне на думи като части на речта
• Заместване на думи в изречения с подходящи местоимения
• Правило за пунктуация при употреба на
местоименията който, която, което, които
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30.

ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ
Прочетете откъса от ученически преразказ.
Той е Малчо и не идва от Страната на приказките. Живее сред хората, както и аз.
Знае, че някои не го обичат, но не се сърди. Отвръща им със същото, понякога даже
става по-лош и от тях. На тези, които го уважават, обещава да прави само добрини и
така да бъде запомнен.
Останалото за него може да се научи от приказките.
Ако ти потрябва, не го търси при Хитър Петър или при Настрадин Ходжа. Не че не
се разбира с тях, но просто не обича да бъде наемател – в чужди приказки да живее.

Лично местоимение

1. Приказен герой ли е Малчо?

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се разпознава личното местоимение и да се
определят граматичните му признаци.
• Правилно да се използват формите на личното
местоимение в речевата практика на учениците.
• Да се използват лични местоимения като заместващи думи в изреченията и в текстовете, които създават учениците.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и
обработване на информация от текст.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (30. урок)
Първите два въпроса изискват осмисляне на
текста и извличане на информация от него, насочваща към героя. За първата задача отговорът е в
първото и във второто изречение. Отговорът на
втория въпрос има опори в трето, четвърто и пето
изречение от текста. Добре би било да се чуе мнението на повече ученици и учителят да обобщи,
без да определя кое е правилно, кое – неправилно.
Зад. 3 осъществява прехода към новата тема
и отново потвърждава заместващата функция на
местоименията. Задачата може да се изпълнява под
ръководството на учителя, като ученик записва на
дъската съответните местоимения, а именно – той,
го, него. Уместно е тук да се включи и домашната
работа от предишния урок 29, за да се види кои лични местоимения са употребили учениците за избягване на повторения в текста. Зад. 4 има приложен
характер и изисква изследване на приложение 6 за
формите – кратки и пълни, и за граматичните признаци на личните местоимения. Подпомага изпълнението на следващите задачи. Преди изпълнението на
зад. 5 е целесъобразно да се прочете и коментира
рубриката КАК. Образецът към задачата насочва
към правилни отговори на въпросите с точните местоимения според контекста на преразказа. Не акцентирайте върху падежни форми и не изяснявайте това
понятие – не е необходимо на практическо равнище
и не присъства в учебната програма. Отработвайте
така, както се открива подлогът – с въпросите кой? и
кого? Възможно е да се използвате падеж само ако
учениците изучават чужд език с падежна система
и вече са запознати с понятието. Зад. 6 предполага
записване на изреченията в тетрадките и едновременно попълване на подходящо местоимение. Необ76

2. Как се отнася Малчо към недобронамерените хора и как към ония,
които го харесват?
3. Кои са местоименията, с които е заместено съществителното собствено име Малчо?
Тези местоимения се наричат лични местоимения.
Личните местоимения:
• заместват име на лице
• изменят се по лице (1, 2 и 3 л.) и число (ед. и мн.ч.). Формите за
3 л., ед.ч. се менят и по род (той, тя, то).

КАК

СЕ ОТКРИВАТ
ЛИЧНИТЕ
МЕСТОИМЕНИЯ

1. Определете коя дума
заместват.
2. Задайте въпроси:
● Кой? Коя? Кое? Кои?
На тези въпроси отговарят личните местоимения,
които се използват като
подлози: аз, ти, той, тя,
то, ние, вие, те. Напр.
Кой не идва от Страната на приказките? Той
не идва.
● Кого? На (за, с и др.)
кого? На тези въпроси отговарят формите на личните местоимения мене
(ме), на мене (ми), тебе
(те), на тебе (ти), нея
(я), на нея (Ӝ), него (го),
на него (му), нас, на нас
(ни), вас, на вас (ви), тях
(ги), на тях (им) и др.

Само местоименията за 3 л. могат да заместват както лица, така и предмети и могат да служат за връзка между изреченията в текста:
Брат ми е спортист. Той тренира баскетбол.
Имам нов телефон. Той е по-модерен от стария.
4. В приложение 6 (в края на учебника) е таблицата на личните местоимения. От нея ще разберете, че те имат пълни и кратки форми. Използвайте я, за да откриете личните местоимения в текста.
5. Отговорете на следващите въпроси с лично местоимение от текста.
На кого отвръща със същото?
От кого понякога става по-лош?
За кого може да се научи от приказките?
Образец: За кого може да се научи от приказките? За него.
6. Препишете в тетрадките си изреченията, като на мястото за писане
поставите подходящо лично местоимение.
а)
настояваха да участват в предстоящия празник на училището.
б) Калина беше недобронамерена към
, но лошото настроение
вече
мина.
в) Асен умее да се разбира с хората и затова всички
обичат.
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ходимо е да се обърне внимание на изречение б), в
което първото местоимение може да е мене, тебе,
него, нас, вас, тях. Изяснява се правописът на второто местоимение – Ӝ, и се разграничава от Ӝ. Тази
задача може да се работи и за време, определено от
учителя – със състезателен характер. Дава възможности за индивидуално оценяване. Зад. 7 може да
се изпълнява и в таблица, която да се начертае на
дъската, а последователно да се попълва от отделни
ученици, докато другите работят в тетрадките си. И
тук може да се поставят оценки. Зад. 8 е с по-висока
трудност и има за цел да обърне внимание на правоговорни особености при личните местоимения, от
които зависи умението ни да общуваме в речевата
си практика. Работи се устно и се изпълняват последователно подвъпросите. Да се обърне внимание на
правописа на кратките форми – винаги отделно от
другите думи. Зад. 9 изисква разсъждаване върху
твърдение от текста. Тъй като учителят вече познава
възможностите на учениците, би могло изпълнението да се възложи на такива, които се справят по-бързо и успешно. Останалите биха могли да коментират създадените текстове и да изразят съгласие или
несъгласие с определени твърдения на съучениците
си. Вариант за работа е и предварителен коментар
по посока на: използване на речниковото обяснение
на думата наемател; в пряко или в преносно значение е употребена в израза от текста; героят настоява
на своята самобитност, иска да бъде разпознаван, а
не да го оприличават на други приказни герои и т.н.

г) Претърсиха езерото за ранената птица, но не успяха да
намерят.
д) От сутринта мене
боли главата.
е) Кукери има из цяла България, но в различните краища
наричат по различен начин.
ж) Новият наемател е от хората, които спазват традициите,
учат се от
и
опознават.
Изяснете устно правописа на едно от местоименията, които записахте в изречение б).
7. Препишете от текста всички лични местоимения и им направете морфологичен анализ.
Образец: го – лично местоимение, 3 л., ед.ч., м.р. (замества лицето
Малчо).

КАК

СЕ ПРАВИ
МОРФОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗ НА ЛИЧНО
МЕСТОИМЕНИЕ

1. Определете лицето и числото на местоимението.
2. Ако формата е в трето
лице, определете и рода.

8. Прочетете внимателно двете изречения.
Него чувам по-ясно.
Не го чувам по-ясно.
8.1. Различават ли се по смисъл? На кои части на речта се дължи тази
разлика?
8.2. Поставете логическото ударение във всяко изречение така, че да
подчертаете смисловите различия.
8.3. Какви правописни грешки може да се допуснат? Изяснете правилата, с които трябва да се съобразявате.

СА

М

9. Как разбирате думите за Малчо: Не обича да бъде наемател – в
чужди приказки да живее. Запишете отговора на въпроса в обем от
5 – 6 изречения.

ВКЪЩИ

Преразкажете писмено една приказка/анекдот, в която герои са
Хитър Петър и Настрадин Ходжа. Открийте кои лични местоимения сте употребили, препишете ги и им направете морфологичен анализ.

наемател м.
Човек, който живее под
наем; квартирант.

Още задачи – в учебната тетрадка
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Задачата за домашна работа е писмена, но има и
изследователски характер за намиране на информация от различни източници. Учителят може да
подпомогне учениците, като им посочи книга/книги
от училищната или от друга библиотека, търсене по
ключови думи в интернет и др. Целесъобразно е да
се провери в часа за упражнение върху лично и възвратно лично местоимение, като се четат варианти
на отделни ученици и се коментира изпълнението
от други ученици, а учителят да обобщи изводите.
Урокът за упражнение (32. урок)
Съвместява придобитите нови знания и за възвратно лично местоимение – тема 32. Затова тук
ще коментираме само задачите за лично местоимение, а в темата за възвратно лично местоимение
– тези, които се отнасят към възвратното лично
местоимение.
Първите три задачи са рецептивни и изискват
осмисляне и коментиране на смислови акценти
от текста. Необходимо е предварително учителят
да уточни, че учебните предмети преди години са
били с различни от сегашните наименования и затова действието може да се съотнесе към час по
география, по физика и астрономия или по човекът
и природата. Хумористичният ефект, който носи
текстът, трябва да се докаже с комичната ситуация
– учебен час, а се изпълняват роли като в театър,
при това трудни за постигане от човек (превъплъщение в планета). Необходимо е по подходящ на-

чин да се използва речникът в този урок. Зад. 3
и 4 са с по-ниска степен на трудност и се очаква
учениците да се справят с тях. Попълването на
таблицата може да става с работа и на дъската от
различни ученици, а останалите да работят в тетрадките си. Личните местоимения от текста са:
ни, той, нас, ти, аз, мен, нея, ние, ви. Уточнява се
да не се записват повтарящите се форми.
Зад. 6 акцентира върху заместващата функция
на личното местоимение и трябва да приучи учениците да се вглеждат в текста, защото формата
ние замества веднъж Сретен, Живко и разказвача,
а в другия израз – децата от класа. Зад. 8 насочва
към правописа на учтивата форма и е уместно да
се работи заедно с правилото в полето на урочната
статия. При отговора на зад. 9 е добре да се изясни, че в първото изречение употребата на лични
местоимения затруднява осмислянето на текста,
тъй като текстът е откъс. Контекстът на следващите части доизяснява разбирането и на първото, и
на последното изречение.
Учебна тетрадка по БЕ (18. тема)
Работата върху лично местоимение се обогатява със задачите от учебната тетрадка, които
произтичат от два текста с обща тема. Текст 1 е
откъс от художествен текст, а текст 2 – с научнопопулярен характер, медиен или от енциклопедия.
Видът на текстовете обаче не е обект на коментар
от учениците.
Задачите от 1 до 4 вкл. изискват извличане
и обработване на информация от двата текста и
добре би било да се проверят отговорите на повече
ученици. Зад. 5 и 6 задълбочават знанията за лично местоимение и формират уменията на учениците да доказват, че местоименията имат заместваща
и свързваща функция. Те са с по-ниска степен на
трудност и някои от подусловията може да послужат за индивидуално оценяване. Зад. 7 актуализира знания от урока за самопредставяне и представяне и може да се постави за домашна работа.
Електронни ресурси
• Лично местоимение – задача за проверка на
теоретичните знания
• Личните местоимения – приложение 6 от
учебника
• Въпроси за откриване на лични местоимения – задача за свързване със съответстващите
им лични местоимения
• Употреба на лични местоимения – допълване на текст с подходящи форми на личното
местоимение
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31.

ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ
Прочетете откъса от текст на петокласник и определете темата на текста.
Аз толкова се вълнувам от предстоящата екскурзия, че не мога да мисля за нищо
друго. Върша си всекидневните неща, но от време на време се чувам да говоря на глас.
Сам на себе си. Стоя си пред учебниците, а всъщност оглеждам стаята какво най-необходимо да сложа в раницата и в същото време нищо да не ми липсва. Ако ме гледа някой
отстрани, ще си помисли, че нещо е станало с главата ми. Пък аз просто съм нетърпелив
да дойде дългоочакваният ден на заминаването.

Възвратно лично
местоимение

1. Ако сте били в подобна ситуация, опишете я.
2. Докажете, че текстът е монолог.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се разпознава възвратното лично местоимение и да се определят граматичните му признаци.
• Правилно да се използват формите на възвратното лично местоимение.
• Учениците да умеят да редактират свои и чужди грешки при употреба на форми на възвратни
лични местоимения.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и
обработване на информация от текст.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (31. урок)
Текстът в началото на урока предполага да се
чете първо за изпълнение на комуникативната задача, а примерна тема на текста би могла да бъде
вълнения преди екскурзията. Зад. 1 предполага
индивидуални кратки отговори по желание на ученици, които са имали такива вълнения. Зад. 2 трябва да изведе от текста примери за монолог – вътрешните мисли на героя, аз-формата. Възможно е
да се обвърже с допълнителния въпрос от зад. 3 за
личните местоимения в 1 л., ед.ч.
Зад. 3 припомня вече изучените лични местоимения, като в текста са употребени формите аз,
ми, ме. Осъществява и прехода към новата тема.
Задачата може да се изпълнява устно. Преди зад. 4
трябва да се работи с разясненията от ЛУПА, за
да се ориентират учениците кои са формите на
този вид местоимение. След това да запишат употребените в текста форми на възвратното лично
местоимение – си, се, себе си. Трябва да се достигне до извода, че по-често в речевата практика
се срещат кратките форми. При изпълнението на
зад. 5 е необходимо да се подчертае, че редуването на двете форми – пълна и кратка, позволява
на текста да звучи свободно в потока на речта и
изказът се разнообразява. Изречението в зад. 6 е:
Ако ме гледа някой отстрани, ще си помисли...
Тази задача дава възможности и за индивидуално
оценяване. Преди зад. 7 е задължително да се чете
и коментира правилото в полето. Така учениците
ще разберат неправилната замяна на възвратното
лично местоимение с лично местоимение, което е
често срещана грешка в речеви изяви. Верният от78

3. Кои лични местоимения заместват разказвача в текста? В кое лице и
число са те? Има ли значение фактът, че текстът е монолог?
В текста освен лични местоимения са употребени и възвратни лични местоимения.

Възвратното лично местоимение:
• замества лице (или предмет), върху
което действието се връща. Местоимението показва, че вършителят и
получателят на действието съвпадат

Ива смята себе си за най-умна. (Вършител и получател на действието съвпадат). Ива смята нея за най-умна.
(Вършител и получател на действието
не съвпадат).

• притежава пълна форма (себе си) и Аз харесвам себе си. Аз се харесвам.
Аз говоря на себе си. Аз си говоря.
кратка форма (се, си)

4. В текста подчертайте възвратните лични местоимения с една права
линия. Коя форма преобладава – пълната или кратката?
Неправилно е възвратното лично местоимение да се замества с
лично.
Неправилно:
Говоря сам на мене си.
Правилно:
Говоря сам на себе си.
Пълната форма на възвратното лично местоимение винаги включва
и кратка форма си.

5. Заменете кратките форми на възвратните лични местоимения в текста
с пълната форма. Как звучат двата варианта – тромаво, свободно, логично, неестествено или по някакъв друг начин?
6. Запишете в тетрадките си изречение от текста, в което възвратното
лично местоимение замества не разказвача, а друго лице.
7. Посочете изречението, в което е възможна употребата и на двете местоимения, макар и с различно значение:
а) Не трябва да се тревожиш само за тебе/себе си.
б) Аз вярвам единствено на мене/себе си.
в) От тебе/себе си е невъзможно да скриеш истината.
г) Той се гордее с/със него/себе си.
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говор е г) и е необходимо да се изведат смисловите разлики в резултат от употребата на двата вида
местоимения. Изрично да се подчертае грешката,
ако се употреби него си. Редактираните изречения
в зад. 8 са: Ти си доволен от себе си. Всеки дядо
очаква внукът му да бъде кръстен на него. Полицаят спря шофьора и го извика при себе си. Има
такива дни, в които тя сама себе си не разбира. Да се коментира двусмислицата във второто
и в третото изречение. Да се обърне внимание на
правописа на кратките форми – винаги отделно от
другите думи, като се използва правилото в полето. Зад. 9. изисква писмено изпълнение. Проверката Ӝ може да бъде в урок за упражнение или за
обобщение. Трябва да се напомня на учениците да
спазват изискването за обем на текста, когато това
е посочено в условието на задачата.
Задачата за домашна работа е писмена, с междупредметен характер. Необходимо е учениците
да се насочат към припомняне на изискванията за
текст разсъждение или от уроците на с. 26 и 28,
или от приложение 16. Предварително може да се
коментира разликата във формулировките на двата варианта за начало – какво означава около себе
си и какво – около нас; кой насочва към по-голяма лична отговорност; кой е с по-широк обхват на
мерките за опазване на природата и т.н.
Както вече изяснихме, урокът за упражнение (32. урок) съчетава работа и върху лично
местоимение. Тук ще разясним само онези зада-

8. Прочетете изреченията и открийте допуснатите грешки, свързани с:
– употребата на местоимения
– правопис
– пунктуация.
а) Ти си си доволен от себеси.
б) Всеки дядо очаква внукът му да бъде кръстен на себе си.
в) Полицаят спря шофьора и го извика при него.
г) Има такива дни, когато тя сама нея си неразбира.
Препишете в тетрадките си редактирания вариант на всяко изречение.

Кратката форма на възвратното лично местоимение винаги се пише
отделно от другите думи
в изречението.

СА

М

9. Напишете отговор на въпроса Какво обичам да правя в свободното
си време? в обем до 1 страница.
9.1. Ако сте употребили местоимения, проследете правилно и точно
ли сте ги използвали като заместващи и свързващи думи в текста.
9.2. Направете писмен морфологичен анализ на употребените от вас
местоимения.

ВКЪЩИ

Запишете личната си позиция по един от двата варианта за
начало на текст разсъждение: Да пазим природата около
себе си, защото
или Да пазим природата около нас,
защото

Внимавайте за правилната употреба на възвратните лични и на
личните местоимения в текста, който създавате.
Не забравяйте да редактирате написания текст.

Още задачи – в учебната тетрадка

61

чи, които насочват към възвратното лично местоимение. В таблицата от зад. 3 трябва да се запишат възвратните лични местоимения се, себе
си, си. Ненужно е тяхното многократно изписване само защото в текста се употребяват повече
от един път. В зад. 7 трябва да се коментират
смисловите различия, които се дължат на употребата на двата вида местоимения. Да се изясни за
всяко изречение кой е вършител и кой – получател на действието.
В зад. 10 трябва да се внимава с кратката форма на възвратното притежателно местоимение си,
която е омоним на възвратното лично местоимение. Възможно е тези думи на Левски някои ученици да са виждали изписани с мене си вм. себе
си. Затова учителят трябва да има готовност да
обясни, че във времето преди Освобождението
все още не е имало общи правописни правила, a
писането се е ръководело от устната речева практика.
Рубриката САМ ВКЪЩИ е организирана с възможност за избор на задача, върху която ще се работи. Препоръчва се учениците сами да определят
предпочитанията си, а не учителят да обособява
групи по негова преценка. Предполага се, че зад. 1.
ще предпочетат ученици с творчески наклонности
(задачата изисква въображение), докато зад. 2. е
по-лека, т.е. подходяща за повече ученици, защото
преразказването се тренира не само в 5. клас, но и
в периода 2. – 4. клас.

Учебна тетрадка по БЕ (19. тема)
Работата по тази тема за възвратно лично местоимение се обогатява със задачите, които са предимно за прилагане на вече придобитите знания за този
вид местоимение и произтичат от ученически текст
с допуснати грешки. Ето и редактирания текст:
Опитваш се да търсиш промяната навсякъде
около себе си. Така се убеждаваш, че тя може
да внесе повече светлина в живота ти. И ще
те завладее приятно усещане, че преоткриваш
себе си. Не се колебай да се довериш на интуицията си.
Посоченият брой грешки дисциплинира учениците да не редактират самоцелно. Насочването
към определени типове грешки – в членуването,
пунктуацията, правописа, определено има обучителен характер. Зад. 2 е тестова, със структурирани отговори, като верният е г). Уточняваме, че
се броят всички местоимения, независимо че някои форми се повтарят. При изпълнението на зад.
3 трябва да се подчертае още веднъж правилото
за разделно писане на кратките форми на местоименията, както и разделното писане на думата не.
Зад. 4 e с по-ниска степен на трудност и учениците
биха се справили без проблем. Въпреки това работата може да се подпомага от приложения 7 и 8 в
учебника. Зад. 5 би могла да бъде за индивидуално
изпълнение от ученици, които се справят по-бързо. Изясняването на значението на фразеологизма
още в условието на задачата подпомага нейното
изпълнение, тъй като все още не са изучени словосъчетанията от този вид. Освен това подсказва определена речева ситуация – когато си бил в стрес в
резултат на нещо неочаквано, което те е извело от
душевно равновесие. Написаните текстове е добре
да се прочетат и да се чуе мнението на други ученици. Задачата може да се изпълни и за домашна
работа, а също би могла да послужи за отговор на
житейски въпрос и да се разработи в час за развиване на комуникативните комепетентности.
Електронни ресурси
• Употреба на възвратно лично местоимение – избор на правилната форма
• Възвратно лично местоимение – задача за
проверка на теоретичните знания
• Правопис на възвратните лични местоимения – редактиране на изречения
• Правило за замяна на възвратно лично местоимение с лично
• Възвратни лични местоимения – приложение 7 от учебника
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33.

ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
Прочетете откъса със заклинанията от „Легенда за рома“ и си припомнете кои заклинания са на цар Баба и кои – на царица Дай.

Притежателно местоимение

(Ром – синът на цар Баба и царица Дай, нарушил предначертаната му от боговете
съдба и избягал при хората, където се влюбил в чудно красива девойка. Цар Баба бил
разярен от непокорството на сина си, а царицата – притеснена за детето си. И двамата
изричали заклинания за влюбените.)
– И никога да няма място под слънцето за тях и поколенията им наред. […]
– И хубаво да пеят, и най-хубавите танци да са техни.
– Орисах ви аз, царят на орисниците, и това да е съдбата ви, защото, сине мой, ти не
послуша волята на боговете.
– Орисах ви аз, царицата на орисниците, знайте, че моята любов ще ви закриля по
вашите пътища тежки, че всеки дъжд са моите сълзи, че слънцето е моята усмивка, навсякъде ще бъда с вас.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се разпознава притежателното местоимение и да се определят граматичните му признаци.
• Да се използват притежателните местоимения
като заместващи думи в изреченията и в текстовете, които създават учениците. Правилно да ги
изговарят и пишат.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и
обработване на информация от текст.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (33. урок)
Текстът в началото на урока е познат на учениците от часовете по литература. Отговорът на
първия въпрос може да се изведе от речниковото
значение на думите проклинам и благославям. Вторият въпрос може да се обвърже с формата за 2 л.,
мн. ч. на личното местоимение – ви, с личното местоимение тях, както и с обръщението сине. Тази
задача би могла да се изпълнява заедно с третата.
Зад. 3 чрез работата с познатите вече форми на лични местоимения трябва да покаже връзката между
смисловото и граматичното единство в текста. Задачата може да се изпълнява самостоятелно и да се
оценят отделни ученици, тъй като е с преговорен
характер. Чрез рубриките ЛУПА и КАК се изяснява същността на притежателното местоимение, разглеждат се последователните практически стъпки за
различаването му от другите видове местоимения.
Едва тогава се пристъпва към зад. 4, която има за
цел да провери дали учениците вече разпознават
формите на притежателното местоимение в текста.
Моделът, който трябва да се приложи, е в рубриката КАК. Зад. 5 изисква устно изпълнение и е добре
да се чуят повече ученици, като учителят следи за
вариантите на отговорите и оценява с качествена
оценка. Като извод трябва да се посочи, че редуването на притежателни местоимения с думата, която
заместват, носи по-голямо речево разнообразие и
е за предпочитане. Зад. 6 може да се работи и за
време, определено от учителя – със състезателен
характер. Дава възможности за индивидуално оценяване. Възможна е и работа по групи, като едната
записва пълните форми, а другата – кратките форми
от текста. Таблицата в приложение 8 също подпомага точното изпълнение на задачата.
Зад. 7 може да се изпълнява и в таблица, която
да се начертае на дъската, а последователно да се
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1. Защо едните заклинания може да се определят като проклятия, а другите – като благословии?
2. За кого са предназначени заклинанията? Назовани ли са получателите
им в този текст?
3. Кои лични местоимения са употребени за получателите на заклинанията? Запишете ги и им направете морфологичен анализ.
В текста освен лични местоимения има употребени и притежателни
местоимения, които са подчертани.

КАК

СЕ ОТКРИВАТ
ПРИТЕЖАТЕЛНИТЕ
МЕСТОИМЕНИЯ

1. Задайте въпросите:
Чий? Чия? Чие? Чии?
(напр. Чия любов ще ви
закриля? Моята, т.е.
любовта на царицата.
2. Определете коя дума замества – в случая моята
замества царицата на
орисниците, т.е. на говорещото лице.
3. Определете коя дума пояснява – моята пояснява
любов и се съгласува с
тази дума по лице, число
и род.

Притежателното местоимение:
• е вид местоимение, което означава отношение на притежание
• има пълни форми (техни, мой, моята, моите, вашите) и
кратки форми (ни, ви, им)
• пълните форми могат да се членуват като прилагателни имена
(спазва се правилото за членуване на имената в м.р., ед.ч.)

4. Препишете и другите подчертани притежателни местоимения от
текста и по представения модел срещу всяко от тях запишете въпроса,
с който го открихте, и думата, която замества.
5. Прочетете текста, като вместо притежателните местоимения използвате съответната дума, която заместват. Кой от двата варианта ще
предпочетете и защо?
6. Открийте в текста притежателните местоимения, употребени с пълна
и с кратка форма. Запишете ги. Може да си помогнете с таблицата в
приложение 8.
7. Направете морфологичен анализ на всички притежателни местоимения от началния текст.
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попълва от отделни ученици, докато другите работят в тетрадките си. И тук може да се поставят
оценки. Зад. 8 има връзка със зад. 3 и с формата на личното местоимение ви. Възможно е да се
направи извод за омонимията при кратките форми
на притежателните и на личните местоимения и
така да се продължи със зад. 9. Зад. 10 отработва
правоговорни и правописни особености на някои
форми на притежателни местоимения и дава възможност за две посоки на изпълнение:
– изговаряне и изписване на мой – мои и наблюдения от учениците за буквите/звуковете, с които
завършват двете форми; обобщение от учителя за
разликата в правописа и в правоговора на формата
за 1 л., ед.ч., м.р. и на тази за 1 л., мн.ч., м.р.
– запознаване на учениците с правилото, поместено след задачата, и наблюдение на формите
на притежателни местоимения в текста.
Първата задача за домашна работа е писмена и
насочва към правописните особености на учтивата форма на притежателните местоимения, които
в текста на поздравителната картичка трябва да се
изпишат с начална главна буква. Освен това има
грешки и при членуването на една от формите на
притежателно местоимение. Втората задача може
да се изпълни и чрез електронно писмо, като всеки ученик изпрати такава картичка на електронния
адрес на учителя. Целесъобразно е да се провери в
часа за упражнение върху лично и възвратно лично местоимение, като се четат варианти на отдел-

8. В текста се срещат форми на местоимения ви от двата вида. Вече
установихте, че едната форма е на притежателно местоимение. Определете вида на другата форма и нейните граматични признаци.
9. Разгледайте кратките форми на притежателните местоимения в приложение 8. Направете изводи кои от тях имат същия звуков състав
като друг вид изучено местоимение.
10. Каква правописна и правоговорна особеност има във формите мой и
моите?

СА

М

Формите на притежателното местоимение за 1 и 2 л., ед.ч., м.р. –
мой, твой, се пишат и се изговарят с Й.
Формите на притежателното местоимение за 1 и 2 л., мн.ч., м.р. –
мои, твои, се пишат и се изговарят с И. Когато се членуват, И се
запазва – моите, твоите, а НЕ – мойте, твойте.

ВКЪЩИ

КАК

СЕ ПРАВИ
МОРФОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗ НА
ПРИТЕЖАТЕЛНО
МЕСТОИМЕНИЕ

1. Определете каква е формата на местоимението –
пълна или кратка.
2. Определете лицето, числото, а за 3 л. и рода.
Ако формата е пълна,
проверете дали е членувана.

1. Знаете, че личните местоимения имат форма за учтивост.
Такава форма имат и притежателните местоимения. Това са
формите за 2 л., ед.ч. – Ваш, Ваша, Ваше, Ваши, Ви. Тези
форми на местоименията също се пишат с главна буква. Като
имате предвид това правило, редактирайте текста на поздравителната картичка от петокласници до техния класен ръководител.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Уважаеми
господин Милев!
Поздравяваме ви за
вашият рожден ден и
ви пожелаваме здраве,
лично щастие и много
успехи в благородната
ви професия.
От признателните ви
ученици от Vа клас

2. Напишете в тетрадките си текст за електронна картичка до
вашия класен ръководител, за да го поздравите за предстоящ празник.

Още задачи – в учебната тетрадка
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ни ученици и се коментира изпълнението от други
ученици, а учителят обобщава изводите.
Урок за упражнение (35./36. урок)
Предвиден е след урока за нови знания върху
възвратно притежателно местоимение и съвместно
упражнява знанията и уменията върху двата вида
местоимения. По този начин по-задълбочено ще се
осмислят отношенията на притежание, означени чрез
местоимения в текста. В този урок текстът е свързан с комичните ситуации в едно семейство, в което
попада извънземното Алф. Героят може да е познат
на някои ученици от телевизионния сериал и това да
предизвика някои коментари или да провокира предварителни въпроси от страна на учителя. Препоръчваме в такива случаи, когато учениците искат да
споделят впечатления от текст или от друг източник
на информация, учителят да „освободи“ време в часа
за подобни спонтанни речеви изяви. Те също трябва
да бъдат с обучителна цел, без това да се натрапва –
редактиране на правоговорни грешки, неточности в
структурата и в смисъла на изреченията и т.н.
Задачите в урока за упражнение в по-голямата
си част са за прилагане на знанията, за анализ с цел
осмисляне от учениците на смисловото и граматичното единство на текста. Зад. 3 например трябва да
акцентира върху притежателни местоимения като
мой (приятел), моя („брат“), които да се прочетат
със съответната интонация и с логическо ударение
върху тях. Зад. 4 е с по-ниска степен на трудност

и би могла да послужи за основа на индивидуално
оценяване. Зад. 5 акцентира върху правописа и членуването на притежателното местоимение за ж.р.,
ед.ч. – неин; нейният. Важно е да се запомни правописът на двете форми и за това помага и правилото,
изведено в полето на статията. Зад. 6 също е с правописна насоченост. Трябва да се посочат формите
мой – моите. Зад. 7 вече самостоятелно отработва
правописните правила при притежателните местоимения и също може да е основа за оценяване. Зад. 9,
10, 11 насочват към стилистичната функция на думата брат и на притежателни местоимения.
Домашната работа може да се провери и в часа
за обобщение върху местоимения. Възможни са
различни варианти на изпълнение – върху постер,
като комикс, самостоятелен текст описание, диалог, интервю и т.н. Учителят би могъл да подскаже
различни варианти на учениците и всеки да избере
един от тях или да се групират според конкретната
форма на изпълнение.
Учебна тетрадка по БЕ (20. тема)
Работата по тази тема за притежателно местоимение се обогатява със задачи, които произтичат
от два текста с обща тема. Текст 1 е ученическо
съчинение, а текст 2 – речникова статия. Видът на
текстовете е обект на коментар от учениците при
изпълнението на зад. 3, която е тестова със структурирани отговори.
Първите две задачи са рецептивни, със средна
степен на трудност и изискват извличане и обработване на информация от двата текста. Зад. 4
припомня наученото за видовете местоимения и
е основа за изпълнението на следващата задача.
Зад. 5 има за цел да открои притежателните местоимения сред вече изучените други видове местоимения, като добавя и прилагането на морфологичния анализ в хода на упражнението. Зад. 6
насочва към заместващата и свързващата функция
на този вид местоимение и е с по-висока степен на
трудност. Възможно е да се работи по групи.
Електронни ресурси
• Притежателно местоимение – задача за
проверка на теоретичните знания
• Използване на форми за учтивост при притежателните местоимения
• Членуване на притежателни местоимения –
задача за редактиране на изречения с членувани
форми на притежателни местоимения
• Притежателни местоимения – приложение 8 от учебника
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34.

ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
Прочетете текста и ще разберете за кой обичан герой от известен детски роман се
разказва в откъса.

Възвратно притежателно
местоимение

Астрид Линдгрен е популярна детска писателка, а нейните герои са обичани от децата по
цял свят. По време на своите срещи с малките си читатели тя често споменава, че е написала
някои от книгите си, докато е разказвала забавни истории на болната си дъщеря.
Шведската писателка признава, че има любимци сред своите герои, а симпатичният
палавник с перка на гърба си е един от тях. Той е „красив, умен, прилично дебел мъж в
разцвета на силите си“, както сам обича да се представя. Зает е постоянно да устройва някакви щури изненади на своя приятел Дребосъчето и никога не спира с
пакостите и лудориите си. Често води малкия си приятел в своята къщичка на
покрива, за да се забавляват заедно. Обича да си похапва кифлички с какао
и често прелита до кухнята на Дребосъчето, за да засити глада си и да „гнервира“ Носорога.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се разпознава възвратното притежателно
местоимение и да се определят граматичните му
признаци.
• Да се използва възвратното притежателно
местоимение като заместваща дума.
• Правилно да се изговаря и да се пише възвратното притежателно местоимение.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и
обработване на информация от текст.

1. Познахте ли кой е героят и от коя книга на Астрид Линдгрен е?
2. В последното изречение на текста една дума е поставена в кавички. В
книгата това е нова дума, измислена от главния герой. Какъв смисъл
влага той в тази дума? Отгатнете от кои две думи е образувана.
3. Кои лични местоимения са употребени в текста? Кои думи заместват те?
4. Открийте притежателното местоимение в текста и му направете морфологичен анализ.
В текста има подчертани и други местоимения. Те са възвратни
притежателни местоимения.
Възвратното притежателно местоимение е вид местоимение, което означава притежание на вършителя на действието.
Възвратното притежателно местоимение има пълни форми
(свой, своя, свое, свои) и кратка форма (си).
Първото възвратно притежателно местоимение в текста е своите
(срещи). То се открива със същите въпроси (Чий? Чия? Чие? Чии?),
с които се откриват притежателните местоимения, но зададени към
вършителя на действието (от предходното изречение в текста става
ясно, че вършител на действието е Астрид Линдгрен).
Чии срещи? – своите (на Астрид Линдгрен) срещи.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (34. урок)
Текстът в началото на урока ще заинтригува учениците със загадката в условието за кой герой се отнася. Първият въпрос към текста може да отключи
разговор за приключенията на Карлсон и както вече
уточнихме, това също трябва умело да се използва от учителя с обучителна цел. Вторият въпрос е
с лексикална насоченост и на практика показва как
може да се измислят нови думи от вече съществуващи в езика – думата гнервира в текста напр. е образувана от гневя се и нервирам се/изнервям се.
Зад. 3 и 4 изискват работа с познатите вече форми на лични и на притежателни местоимения. С тях
се осъществява плавен преход към новия за учениците вид – възвратно притежателно местоимение. Задачите може да се изпълняват самостоятелно и да се
оценят отделни ученици, тъй като имат преговорен
характер. Може да се използва и фронтална беседа.
Чрез ЛУПА се изяснява същността на възвратното притежателно местоимение и се разглеждат
последователните практически стъпки за разпознаването му в изречението и в текста. Коментира
се образецът за разпознаване чрез задаване на въпроси към подходящата дума. Едва тогава се пристъпва към зад. 5, която има за цел да провери дали
учениците се разбрали начина за разпознаване на
формите на възвратното притежателно местоимение. Работи се по образеца към задачата. Въпросите едва ли ще затруднят учениците, но трябва да се
акцентира върху разпознаването на думата, с която
е назован вършителят на действието – в текста възвратните притежателни местоимения са групирани
около Астрид Линдгрен/писателката и Карлсон.
Зад. 6 изисква изпълнение след внимателно осмис82

5. Запишете от текста останалите подчертани възвратни притежателни
местоимения заедно с думата, която поясняват. Срещу всяко от тях
посочете въпроса, с който го открихте, и думата, която назовава вършителя на действието.
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ляне на обясненията в рубриката КАК. Тази задача
е с по-висока степен на трудност и може да се работи на дъската от различни ученици под ръководството на учителя. Преди зад. 7 или едновременно
с нейното изпълнение трябва да се обърне внимание на правописното и правоговорното правило в
полето на урочната статия. При замяната на пълни
с кратки форми на местоименията в първите две
изречения настъпват промени в предлозите с и в.
Уместно е учениците да посочат правилото, на което се подчиняват тези промени. Отново напомняме,
че понятието предлог ще се изучава по-късно като
ново учебно съдържание, но до 4. клас на практическо равнище правописът е отработен по отношение
на с/със и в/във. Зад. 8 може да се работи и за време,
определено от учителя – със състезателен характер.
Дава възможности за индивидуално оценяване. а) –
неговия; б) – моя; в) – свой; г) – своите; д) – своята. Задължително е да се провери и правописът на
местоименните форми свой, своите, своята. Зад. 9
е с по-висока степен на трудност и изисква езиков
усет. В първото изречение употребата на притежателното местоимение неговия подсказва, че велосипедът не е притежание на Иво, а го е взел от друг
човек. Във второто изречение употребата на възвратното притежателно местоимение своя насочва
към притежание на Иво. В това изречение трябва да
се открият две грешки – при членуването и в предлога с. Обясненията на грешките е идентично с насоките, дадени в зад. 7. Зад. 10 обобщава ролята на

Образец:
своите (срещи) – чии срещи? своите (на Астрид Линдгрен) срещи.
си (читатели) – чии читатели? (своите) си (на Астрид Линдгрен)
читатели.
6. Заменете използваните кратки форми със съответната пълна форма
на възвратното притежателно местоимение.
6.1. Направете им морфологичен анализ.
6.2. Докажете, че и този вид местоимение е изменяема част на речта.
7. Препишете изреченията, като попълните липсващата буква в съответното възвратно притежателно местоимение.
а) Всеки със сво
те грижи.
б) Най-добре е, когато сме в сво
води.
в) Ясно беше, че се рее в някакво сво
пространство.

КАК

СЕ ПРАВИ
МОРФОЛОГИЧЕН
АНАЛИЗ НА ВЪЗВРАТНО
ПРИТЕЖАТЕЛНО
МЕСТОИМЕНИЕ

1. Определете каква е формата на местоимението –
пълна или кратка.
2. Ако формата е пълна,
определете лицето, числото и рода. Проверете дали
местоимението е членувано.
Имайте предвид, че
кратката форма си се използва за всички родове
(мъжки, женски и среден)
и числа (единствено и
множествено).

7.1. В първите две изречения заменете пълните форми на възвратните
лични местоимения с кратки форми.
7.2. Обяснете промените, които настъпиха.
8. Попълнете пропуснатите местоимения в изреченията, като се съобразите с уточненията в скобите. Извадете местоименията в колона и им
направете морфологичен анализ.
а) Баща ми взе
билет. (Билетът е на приятеля му.)
б) Сестра ми с радост получи
подарък. (Подаръкът е мой.)
в) Асен го смята за
приятел. (Приятелят е на Асен.)
г)
пари Ирина не искаше да харчи. (Парите са на Ирина.)
д) Младен поздрави
приятелка. (Приятелката е на Младен.)
9. Обяснете чий е велосипедът според смисъла на всяко изречение.
а) Иво дойде днес на училище с неговия нов велосипед.
б) Иво дойде днес на училище с своят нов велосипед.
В кое от изреченията са допуснати грешки и кои правила са нарушени?

СА

М

10. Заменете в текста употребените възвратни притежателни местоимения със съответните притежателни местоимения и обяснете недоразуменията, които се получават.

ВКЪЩИ

Задачи по избор
1. Четенето според едно изказване на българския писател Йордан Радичков дава възможност с лекота да се издигаш до
звездите или да се спускаш до дълбините на световния
океан. Напишете в обем до една страница текст разсъждение, с който да подкрепите или да отхвърлите това твърдение. Дайте подходящи примери от прочетени книги.

Формата на възвратното притежателно местоимение за м.р., ед.ч.
се пише с Й – своЙ.
Формата на възвратното притежателно местоимение за мн.ч. се
пише с И – своИ.
Трябва да се изписват и
да се изговарят правилно и формите за ж.р. и
за ср.р., ед.ч. – своЯта,
своЕто, а НЕ –
свойта/ свойто.

2. Ако сте прочели книгата на Астрид Линдгрен, за която се
говори в началния текст, преразкажете писмено една случка
с известния Ӝ герой. Ако сте употребили местоимения, проследете дали правилно и вярно сте направили това.
Не забравяйте да редактирате написания текст.
Още задачи – в учебната тетрадка
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възвратните притежателни местоимения в текста и
чрез замяната им с притежателни местоимения още
веднъж показва на учениците богатите възможности на българския език.
Задачите за домашна работа действително трябва
да бъдат по избор на ученика, тъй като първата от
тях е с висока степен на трудност. Възможно е учителят да посочи определени ученици, чиито интереси
познава. Независимо дали ще бъде избрана за работа
тази задача, учителят трябва да коментира примерните посоки за размисъл – четивата (книгите) са с
разнообразно съдържание и всеки може да намери
себе си в някоя книга. Светът на книгите е необятен,
няма граници като в реалността (човек може да бъде
астронавт и дълбоководолаз, без да има необходимата подготовка и качества за това). Книгите отварят
пътя към един различен и интересен нов свят.
Втората задача е с по-ниска степен на трудност. Целесъобразно е изпълнението и на двете
задачи за домашна работа да се провери в часа за
упражнение върху притежателно и възвратно притежателно местоимение, като се четат варианти на
отделни ученици и се коментира изпълнението от
други ученици, а учителят обобщава изводите.
Урок за упражнение (35./36. урок)
Предвиден е за работа в два учебни часа след
урока за нови знания върху възвратно притежателно местоимение и упражнява знанията и уменията върху двата вида местоимения. По този начин

по-задълбочено ще се осмислят отношенията на
притежание, означени чрез местоимения в текста.
Тъй като в по-голямата си част задачите от този
урок за упражнение вече бяха разяснени в разработката на урока за нови знания за притежателно
местоимение, тук ще се спрем само на някои задачи,
свързани с възвратното притежателно местоимение.
Зад. 4 изисква попълване в таблицата и на този
вид местоимения, употребени в изходния текст. Не
трябва да се изписват многократно едни и същи
форми, когато се повтарят в текста. В зад. 8 първото изречение дава възможност за употреба на притежателни и на възвратни притежателни местоимения.
Необходимо е да се има предвид съответен контекст
на употреба. Във второто изречение правилно е само
възвратно притежателно местоимение към нова рокля. Така е и в третото изречение в словосъчетание с
приветствие, докато към гост контекстът позволява и своя, и нашия. В зад. 11 учениците ще открият
омонимията в кратките форми на възвратните местоимения – лични и притежателни. Необходимо е да
се акцентира върху прилагания вече в предишните
урочни занятия модел за различаване.
Учебна тетрадка по БЕ (21. тема)
Работата по тази тема за притежателно местоимение се обогатява със задачи, които произтичат от
един кратък текст. Зад. 1, 2 и 3 са рецептивни и не
биха затруднили учениците. Затова може да проверят отговорите на повече ученици. Зад. 4 е с тестов
характер със структурирани отговори. Необходимо е не просто да се налучква отговорът, а да се
посочат местоименията в текста и така да се докаже
броят им. Зад. 5 е с по-ниска степен на трудност
и може да се даде за изпълнение на определени
от учителя ученици, които се справят по-трудно.
Зад. 6 е изцяло с приложен характер и би било
добре да се отработва освен писмено и с коментар
на възможни грешки при местоименни форми.
Електронни ресурси
• Възвратно притежателно местоимение –
задача за проверка на теоретичните знания
• Правило за правопис на формите за м.р.,
ед.ч. и м.р., мн.ч. на възвратното притежателно
местоимение
• Възвратно притежателно местоимение –
тестова задача
• Правопис на възвратно притежателно местоимение – допълване на липсваща буква в
текст
• Възвратни притежателни местоимения –
приложение 9 от учебника
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38.

ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. ГЛАГОЛ
Прочетете текста и определете вида му – повествование, описание, разсъждение.
Родителите ми ме записаха да тренирам тенис. В началото знаех само, че се играе на
правоъгълна площадка, наречена корт. Използват се тенис ракета и малка топка, която се
бие диагонално над мрежа, разположена по средата на игралното поле.
Запознах се с треньора и започнах. Най-напред се научих да държа
правилно ракетата, да удрям топките. На корта се събирахме много деца,
но треньорът ни обясни, че тенисът е индивидуален спорт, защото се
решава от индивидуални мачове.
Постепенно научих правилата на играта и се запознах с основните понятия в тениса. Разбрах, че четвъртата точка отбелязва един гейм, а един
играч трябва да има шест победни гейма, за да спечели един сет. Няма да
обяснявам правилата, има ги в интернет.
Чрез тренировките поддържам спортна форма. Закалявам се, не боледувам както преди. На корта много се забавлявам. Мечтая да побеждавам
и да стана известен.

Изменяеми части на речта.
Глагол
ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се разпознава глаголът като изменяема
част на речта и да се употребява правилно при създаване на собствен текст.
• Да се определя основната форма и спрежението на глагола.
• Да се откриват и редактират грешки при употребата на глагола (например във формите за 1 л.,
мн.ч., в зависимост от спрежението на глагола).
• Да се проверява осмислянето на неизучаван
текст чрез определяне на темата му и изработване
на плана му.
НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (38. урок)
Ученическият разговорен текст от рубриката
АЗ ЧЕТА обогатява информацията за играта на
тенис. Текстът е натоварен с терминологична лексика за този спорт, затова може да се допълни с
още информация за правилата на играта (ако има
интерес). Ако не се налагат допълнения, след изясняването на значението на новите думи може текстът още веднъж да се прочете, за да го разберат
учениците.
Зад. 1 и 2 са рецептивни, но осмислянето на
текста се проверява чрез прилагане на частичен
текстолингвистичен анализ: изисква се определяне на вида на текста, на темата и подтемите му и
оформяне на плана му (вж. зад. 1). Когато се коментира темата на текста (Тренировки по тенис;
Моите тренировки и др.), е добре да се обърне
внимание, че тази тема е разгърната с подтеми,
които са относително самостоятелни, защото
представят информация за различни особености
на спортната игра тенис на корт. Може да се зададат допълнителни въпроси, за да се провокира
възпроизвеждане на информацията от текста. Например:
1. Какво предварително знае героят за играта
на тенис?
2. Какво научава при първите тренировки?
3. Кои са основните правила в тениса според
текста?
4. Защо героят предпочита да тренира тенис?
Възможните отговори са от типа:
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1. Определете темата на текста и запишете подтемите му (така ще направите план на текста).
2. Прочетете още веднъж текста и открийте в коя подтема се съдържа
информация, че тенисът е индивидуален спорт. Препишете в тетрадките си изречението, което дава отговор на този въпрос.
2.1. Определете вида на изречението по състав.
2.2. Препишете в колонка глаголите от изречението и определете лицето, числото и времето им. Докажете, че глаголът е изменяема част
на речта.
Когато търсите глагол в речниците на българския език, ще го намерите с неговата основна форма.

КАК

СЕ ОТКРИВА
ОСНОВНАТА ФОРМА
НА ГЛАГОЛА

1. Преобразувайте глагола в
1 л., ед.ч., бъдеще време:
ще печеля, ще запиша.
(Използва се формата за
бъдеще време, защото
има глаголи, които не се
използват в сегашно време – напр. купя, реша.)
2. Отстранете ще, за да получите основната форма
на глагола: печеля, запиша.

Основна форма на глагола е формата за 1 л., ед.ч., сегашно
време (играя, следя, плувам).
3. След граматичните признаци на глаголите от зад. 2.2 запишете
основната им форма. Изяснете устно как се ориентирахте.
4. Запишете в тетрадките си глаголите от всяка подтема на текста
и определете граматичните признаци и основните им форми.
Образец: печели – гл., 3 л., ед.ч., сег. вр.; печеля
5. Редактирайте грешките в морфологичния анализ:
наблюдавахте – гл., 3 л., мн.ч., мин.вр.; наблюдавах
счупи – гл., 3 л., ед.ч., мин.вр.; счупи
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1. Играе се на корт, разполовен от мрежа; използват се тенисракета и малки топки.
2. Научава как да държи ракетата и да прехвърля топките (може да се цитира дословно от текста).
3. Един гейм има 4 точки; 1 сет се печели след
6 победни гейма.
4. Тренировките му помагат да се закалява, интересно му е на корта; мечтае да стане известен.
След припомняне на съдържането трябва да се
състави планът на текста, който може да има следния вариант:
1. Предварителна информация за тениса
2. Начални тренировки
3. Основни правила и понятия в тениса
4. Мечтата на малкия тенисист
Зад. 2 предполага търсене и извличане на конкретна информация – факт от втората част на
текста. Изречението, което съдържа тази информация (На корта се събирахме много деца, но
треньорът ни обясни, че тенисът е индивидуален
спорт, защото се решава от индивидуални мачове.), е обект на лингвистични процедури, свързани
с характеризирането му като сложно изречение
(вж. 2.1) и с морфологичен анализ на глаголните
форми се събирахме, обясни, е, решава, употребени в него (вж. 2.2).
Новата информация за часа (основна форма и
спрежение) е обособена в двете рубрики ЛУПА
и в двете рубрики КАК. Практическата работа с
основната форма и спрежението е организирана с

Дума

Част
на речта

Форма
за мн.ч.

Членувана
форма

динозавър
тигър
театър
косъм
пламък
6.1. Подвижно Ъ или непостоянно Ъ има в посочените думи?
6.2. В коя форма гласната Ъ се запазва и в коя изпада?
6.3. Коя дума прави изключение? (Като нея има и други съществителни имена – камък, ремък, замък и т.н.)

КАК

СЕ ОТКРИВА
НЕПОСТОЯННО Ъ

1. Образувайте формата на
думата за множествено
число.
2. Ако гласната, за която
не сте сигурни, изпада,
правилно е да се пише ъ:
еднакъв – еднакви, ъгъл –
ъгли, топъл – топли.
3. Ако гласната не изпада,
се пише а: тромав –
тромави, бухал – бухали,
бягал – бягали.

7. В коя дума НЯМА непостоянно Ъ?
а) вихър
в) чадър
б) литър
г) оркестър
8. В кое изречение има правописна грешка? Докажете!
а) Продължителна суша застрашава реколтата.
б) Палноводието на реките се дължи на обилните дъждове.
в) Сърповидната луна бързо се скри зад облаците.
г) Климатът в нашите планини е особено здравословен.
9. Препишете правилно прилагателните имена зъл, добър, мъдар, подъл,
топал, остар и образувайте от тях сродни думи. Изяснете:
9.1. Какви части на речта са сродните думи?
9.2. Какви звукови промени наблюдавате при тях?
9.3. Непостоянно Ъ или подвижно Ъ има в думите. Защо?

СА
М

10. Препишете посочените думи, като изберете вярната буква:
ъ
ъ
ъ
ъ
ъ
п _ тепис, гр _ маж, п _ стърва, б _ ркотия, кр _ водариа
а
а
а
а
ъ
тел, г _ сталак. Срещу всяка дума запишете форма за проа
верка на правописа.

ВКЪЩИ

1. Решете занимателната задача: Буквите а и ъ са заместени с
цифри. Отгатнете на коя цифра коя буква отговаря. Препишете изреченията, като заместите цифрите с избраната буква. Изяснете мотивите си за избор на а или ъ.

Гласните а и ъ се различават ясно само когато
са в сричката, върху която е ударението: лак и
лък, кӚса и кӟса. В срички без ударение гласните
не се различават ясно –
ъ
ъ
л _ кирам, ск _ сявам.
а
а
Ако се колебаете за правописа, намерете форма
на думата или сродна
дума, в която гласната е
ъ
под ударение: д _ рвӝ –
а
дӟрвен.

П2пр2тите виреят при особен клим2т.
Няког2 риц2рите живеели в з2м1ци.
Този ч2д1р е толков2 д1л1г, че не може д2 се побере и в
н2й-големия куф2р.
К2бинет1т на лек2ря е в цент1р2 на гр2д2.
2. Запишете думите, с които може да проверите правописа
на буквите а и ъ в думите: дъждовен, гласувам, първенец,
гъбар, гръмотевица, мътилка, кръстопът.
Образец: дъждовен – дӟжд
Още задачи – в учебната тетрадка
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примери от текста и е обект на зад. 3, 4, 7. При
изпълнение на зад. 3 от всички основни форми на
глаголите от 2.2. (събирам, обясня, съм, решавам)
ще се наложи да се дадат допълнителни обяснения
за основната форма обясня, тъй като глаголът е от
св. вид и учениците често го бъркат с глагола от
несв. вид обяснявам. Наложително е при отговорите да се извърши цялата процедура за определяне на основната форма, уточнена в рубриката
КАК (в 1 л., ед.ч., бъдеще време глаголната форма
обясни ще стане ще обясня. Като махнем ще, остава основната форма обясня). Зад. 4 дава възможност да се обособят групи, всяка от които да работи върху глаголните форми от една подтема. Като
имат предвид плана на текста от зад. 1, учениците
записват глаголите, употребени в съответната подтема, определят граматичните им признаци и основната им форма.
Към усвояване на правописни правила, свързани с употребата на глаголни форми (за отрицателната частица НЕ; за формите на глагола за 1.л.
мн.ч.), насочват зад. 8, 9, 10. В таблица са представени глаголи от трите спрежения и трябва да
се наблюдават окончанията им, за да се осмисли,
че само в трето спрежение глаголите в мн.ч .имат
окончание –ме. Учениците проверяват тази зависимост при глаголите от текста.
И в този урок за нови знания са предвидени
задачи за редактиране. Грешките при морфологичния анализ в зад. 5 са: при лицето и основната

форма на глагола наблюдавахте; при основната
форма на глагола счупи. В зад. 10 са сгрешени
следните глаголи: получиме, неможа, незнаеме.
Има и грешки при членуването на съществителните имена: от учителят (в първото изречение) и
тенисиста (от третото изречение).
Зад. 1 от рубриката САМ ВКЪЩИ е рецептивна – от същия тип като зад. 2. Ако са работили правилно върху зад. 2, вкъщи лесно ще се
ориентират как да открият думата ракета. Зад.
2 от рубриката за домашна работа е творческа,
но не се изключва възможността да се ползва
допълнителна информация за любимата игра от
различни източници, в т.ч. и електронни. При
проверка на домашната работа след коментар на
съдържанието може да се изиска морфологичен
анализ на употребените глаголи в ученическия
текст.
Учебна тетрадка по БЕ (23. тема)
В учебника не е предвидено упражнение върху глагол, затова се разчита на задачите от учебната тетрадка. Те са ориентирани към употребата на глагола в собствен текст и към определяне
на новоизучените му характеристики – основна
форма, спрежение, морфологичен анализ. Формулировката на зад. 1 е подбрана така, че текстът да
предполага засилена употреба на глаголни форми. Предполага се, че основното глаголно време
ще бъде сегашно, а това би улеснило учениците
при определяне на основната форма и спрежението на глаголите от текста (зад. 4, 5.2). Специално
внимание следва да се обърне на зад. 2, тъй като
засилената употреба на глаголи обикновено е повод текстът да се характеризира като повествование, докато тук се очаква създаване на текст
описание (на процес).

Електронни ресурси
• Задача за определяне спрежението на
глаголи
• Задача за правопис на отрицателната
частица с глаголни форми
• Правопис на глаголи – попълване на
липсваща буква О или У
• Разпознаване на различни форми на глаголи
• Задача за определяне на основната форма
на глаголи от текст
• Правило за окончанието на глаголите от 3.
спр. в 1 л., мн.ч.
• Глагол – приложение 10
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39.

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА.
МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ
Прочетете текста и помислете дали и вие сте изпадали в подобна ситуация.

Време на глагола.
Mинало свършено време

По стълбите го настигна звънецът за започване на втория час.
– Чакай, Стойчо, да влезем заедно! – чу той познат глас и вдигна глава. Пред него стоеше учителката по география.
– Аз… ме боли коремът! – смънка Стойчо, спомнил си тутакси съвета
на Ванката.
– Така изведнъж? – усмихна се учителката. – Та преди миг ти тичаше
по коридора като истински шампион!
– Тичах, ама… от болки…
Стойчо се сви като ер голям.
– Съчувствам ти… – каза учителката. – Щом те боли, тебе ще изпитам
най-напред от всички, а после ще те пусна да си идеш у дома.
Устните на Стойчо затрепериха като от студ и той едвам изрече:
– А не ммможе ли… най-напред да… си ида вкъщи, а после Вие да ме
изпитате?

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да разпознават формите на минало свършено
време.
• Да образуват правилно формите на това глаголно време.
• Да употребяват правилно формите на глаголното време в речевата си практика.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрез извличане и
обработване на информация от текст.

Из „Географски корем“, Антон Антонов – Тонич

1. Забавна ли е тази история? Защо?
2. Според вас какъв съвет е дал Ванката на Стойчо, за да не го изпитват,
когато е неподготвен?
3. Каква грешка в употребата на лично местоимение допуска Стойчо?
Поправете го и обяснете отговора си. А защо друго лично местоимение в текста е написано с главна буква?
4. Какъв е видът на текста – описание, повествование или разсъждение?
Докажете.
5. Кои глаголни времена са употребени в текста? Посочете примери.
Основното глаголно време е минало свършено време.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (39. урок)
Водещият текст в урочната статия подтиква и
към споделяне на личен житейски опит от учениците. Първите два въпроса изискват осмисляне на текста и извличане на информация от него, насочваща
към съдържанието и героите. За да се отговори на
зад. 2, е необходимо вниманието на учениците да
се насочи към израза …смънка Стойчо, спомнил си
тутакси съвета на Ванката. Зад. 3 насочва към
местоименната форма аз в изречението Аз … ме
боли коремът!, където вярната форма е мене/мен,
тъй като не замества подлога в изречението. В последното изречение от текста е употребена учтивата
форма на личното местоимение Вие, което винаги
се пише с главна буква. Зад. 4. е с ниска степен на
трудност и учениците лесно ще определят, че видът
на текста е повествование. При зад. 5 се изисква да
се посочат изучените до 4. клас глаголни времена – в
текста това е сегашно време. Биха се появили и отговори, свързани с минало свършено време.
След това се преминава към ЛУПА и чрез
анализа на изречението от образеца се изясняват
особеностите на минало свършено време. Таблицата с формите за мин. св. вр. на глагола настигна и рубриката КАК подпомагат изпълнението на
зад. 6. Записването на глаголите от текста може да
става под ръководството на учителя или самостоятелно от учениците, а след това да се проверят
отговорите чрез беседа. Изреченията от зад. 7 е
възможно да се изписват на дъската от конкретни
ученици и да бъде основа за индивидуално оценяване. Зад. 8 изисква самостоятелна работа, след
като е коментирана информацията в ЛУПА преди
нея. Грешката в употребата на времената в текста
е свързана с неточното използване на сегашно
време в първото изречение. Уместна е употребата
86

Глаголът в минало свършено време означава действие, което
е завършено преди момента на говоренето.
Миналият момент е ясно определен и може да се посочи.
За да разберете тези особености, ще анализираме изречението:
По стълбите го настигна звънецът за започване на втория час.
Звънецът е настигнал момчето преди момента на говоренето и е спрял
да бие в миналия момент – началото на втория час.
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на сегашно време в последното изречение. Зад. 9
насочва към често срещан неправилен изговор на
формите на глаголите в минало свършено време.
Препоръчително е да се акцентира върху правоговорното правило в полето.
Задачата за домашна работа е писмена. Тук предварително би могло да се уточни, че всеки избира
да разкаже за онзи рожден ден, който най-много го
е впечатлил, тъй като се очаква, че някои ученици
още не са празнували своя рожден ден за годината. На подвъпросите може да се отговори писмено
или учителят да изиска отговор при проверката на
домашната работа. Целесъобразно е да се провери
в следващ час, като се четат варианти на отделни
ученици и се коментира изпълнението Ӝ от други
ученици, а учителят обобщава изводите. Учителят
би могъл също така да провери писмено изпълнението на задачата от всички ученици и да направи
изводи пред класа, като представи и най-успешно
представилите се, да обобщи типове грешки, които
се допускат, и да работи за отстраняването им.
Урок за упражнение (41./42. урок)
Тази урочна единица може да се използва от
учителя или цялостно, или подпомагащо работата
в предхождащите уроци за нови знания за двата
вида минали глаголни времена. Задачите са предимно с практическа насоченост и упражняват
правописни и правоговорни особености при формите на глаголите за мин. св. и мин. несв. време.

Форми на глагола (да) настигна за минало свършено време
Ед. число

Оконч. за ед.ч.

Мн. число

Оконч. за мн.ч.

1 л. настигнах

-х

1 л. настигнахме

-хме

2 л. настигна

-

2 л. настигнахте

-хте

3 л. настигна

-

3 л. настигнаха

-ха

КАК

Повече примери има в приложение 12 на учебника.
6. Запишете и другите глаголи от текста в минало свършено време и им
направете морфологичен анализ.

СЕ ОТКРИВАТ
ГЛАГОЛИТЕ В
МИНАЛО СВЪРШЕНО
ВРЕМЕ

За да определите времето
на глагола, задайте един
от въпросите:
правих
прави
прави
Какво
правихме
правихте
правиха

7. Препишете изреченията, като използвате минало свършено време на
посочения в скобите глагол.
а) Котката (събудя се), (протегна се) и пъргаво (скоча) на прозореца.
б) Децата (вървя) с бодра крачка по пътеката и шумно (разговарям).
в) Аз (мушна се) в топлото легло, (сгуша се) и веднага (заспя).
г) Слънце (покажа се) иззад хълма, птички (зачуруликам), заек (подскоча).
Минало свършено време е основното разказвателно време. То
се използва за предаване на последователно извършени действия, т.е. с него се проследява случката, за която се разказва.
8. Препишете текста и редактирайте допуснатите грешки по отношение
на употребата на глаголните времена, правописа и пунктуацията.
Преди два месеца ми подаряват малко кученце което очудващо
бързо свиква с опстановката у дома. Вече си играехме заедно аз го
извеждах на расходка а то любопитно подушваше всеки миновач.
Много е интересно с него.

СА

М

9. Прочетете редактирания текст, като внимавате къде поставяте ударението на глаголите от минало свършено време.

ВКЪЩИ

Правилно е глаголите в
минало свършено време
да се изговарят разкàзах,
а НЕ разказàх; напùсах, а
НЕ написàх, кàзах, а НЕ
казàх.

Напишете кратък отговор (до 1 страница) на въпроса Как
празнувах рождения си ден? Проверете:
– какво преобладава в текста – описание, повествование или
разсъждение
– кое е основното глаголно време.
Не забравяйте да редактирате създадения текст.

Още задачи – в учебната тетрадка
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Първите три въпроса са рецептивни и насочват не само към осмисляне на съдържанието на
текста, но и провокират въображението на учениците. Зад. 3 е в пряка връзка с урочната тема и е
преход към употребите на двете минали глаголни
времена – разказвателно и описателно. Въведен е
един нов акцент в урочната статия в ЛУПА, където са обобщени най-често срещаните употреби на
тези глаголни времена. Уместно и целесъобразно
е тази информация да се използва преди зад. 6, тъй
като едно от нейните условия е именно коментар
на стилистичната употреба на мин. несв. време.
Това ще подпомага и по-нататъшната работа на
учениците, както и в часовете по литература, за
осмисляне и коментиране на ролята на глаголните
времена в различни видове текст.
Интересни и успешни за речевата практика на
учениците са задачите, които изискват трансформации на глаголни времена или създаване на кратък текст по дадено начало. Разбира се, присъства
и задача за редактиране на грешки в ученически
текст, която упражнява прилагането на знанията
за двата вида глаголни времена, но същевременно
провокира и езиковия усет у учениците. Зад. 10 за
редактиране и задачите по избор от САМ ВКЪЩИ
може да бъдат за домашна работа, като учителят
диференцира изпълнението им към отделни ученици, чиито възможности познава.
Тематично е съотнесен към проблемите на съвместната употреба на изучените глаголни времена

и урокът за упражнение (43./44.), който актуализира и обобщава усвоеното за сегашно, за бъдеще,
за минало свършено и за минало несвършено глаголно време.
*По-детайлно този урок за упражнение, както и тема 26. от учебната тетрадка ще разгледаме при коментара на урока за нови знания за
минало несвършено време.
Учебна тетрадка по БЕ (24. тема)
Пет от задачите в учебната тетрадка произтичат от кратък откъс от разказа на Й. Йовков „Шибил“. Не е необходимо да се познава целият текст,
за да се изпълни рецептивната първа задача. Важно
е учениците да се приучват да се вглеждат в детайлите от текста и да правят изводи на тяхната база.
При зад. 2 трябва да се откроят елементите на
описание в иначе преобладаващото повествование. Зад. 3 е с по-ниска степен на трудност и лесно
ще се определи минало свършено време като основно в текста. Тъй като в последното изречение
на откъса има и форми на минало несв. време, това
може да е преход към следващата тема за минало
несв. време. Зад. 4 изисква да се открият глаголните форми в сегашно време. Зад. 5 задълбочава знанията и формира уменията на учениците да откриват формите на мин. св. време в текст, актуализира
знания за основна форма на глагола и упражнява
алгоритъма на морфологичен анализ на глагол. Тя
е с по-ниска степен на трудност и би била добра
основа за индивидуално оценяване. Подусловие
5.2. ще диференцира оценяването.
Зад. 6 може да се изпълни по време на урочното
занятие, а може да се предвиди и за домашна работа. При проверката Ӝ в следващ час някои текстове,
в които има употребено минало несв. време, биха
послужили за отправна точка към новата тема. Допълнителният въпрос обвързва вида на текста – в
случая би трябвало да е повествование, с основното разказвателно време – минало свършено време.
Електронни ресурси
• Минало свършено време – задача за проверка на теоретичните знания
• Граматично значене на глаголи – задача за
разпознаване на граматичното значение, съответстващо на глаголните форми
• Употреба на минало свършено време – редактиране на текст
• Правило за ударението в някои форми за
минало свършено време на глагола
• Минало свършено време – приложение 12
от учебника
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40.

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА.
МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО ВРЕМЕ
Прочетете текста, който представя една случка с младия Марк Твен – автора на
„Том Сойер“.

Време на глагола.
Минало несвършено време

Времето беше мразовито и по улицата не се виждаше жив човек. Вятърът навяваше сух
сняг по земята, вдигаше го на вихрушки и правеше какви ли не фигури от него, но на човек
му ставаше студено само като ги гледа. Подгонена от този вятър, край мен подхвръкна
д р
някаква хартийка и се спря
р в стената на една къща. Нещо привлече вниманието ми в нея и
аз я прибрах.
р р Беше петдесетдоларова банкнота! За първи път в живота си виждах такова
чудо, толкова пари накуп.
Из „Автобиография“, Марк Твен

ЦЕЛИ НА УРОКА

1. Защо банкнотата от 50 долара за малкия Марк Твен е „чудо“?
2. Какво според вас е направил писателят с банкнотата?

• Учениците да разпознават формите на минало
несвършено време.
• Да образуват правилно формите на това глаголно време.
• Да употребяват правилно формите на глаголното време в речевата си практика.
• Да се усъвършенстват рецептивните и репродуктивните умения на учениците чрезизвличане и
обработване на информация от текст.

3. А вие какво бихте сторили, ако намерите голяма сума пари?
4. Запишете в колонка глаголите, които проследяват действията на
вятъра.
Глаголите, които записахте, са в минало несвършено време.
Глаголът в минало несвършено време означава действие,
което е започнало преди определен минал момент и продължава
да се извършва в него.

За да разберете тази особеност, ще сравним по смисъл двете изречения:
След като се върнахме, вятърът навя сух сняг.
Когато се върнахме, вятърът навяваше сух сняг.
В първото изречение глаголът навя е в минало свършено време,
защото действието се е извършило преди момента на говорене и е
напълно завършено в миналия момент (момента на връщането).
Във второто изречение глаголът навяваше е в минало несвършено
време, защото действието е започнало преди момента на говорене и
продължава да се извършва в миналия момент (момента на връщането).

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (40. урок)
Началният текст в урочната статия би бил интересен за учениците, тъй като е свързан с Марк
Твен, когото те познават като автор на „Том
Сойер“. Разбирането на текста се обвързва и с думите от речника на с. 77 от учебника. Ако има и
други непознати думи, трябва да се изясни и тяхното речниково значение.
Първите два въпроса изискват осмисляне на
текста и извличане на информация от него, насочваща към съдържанието и героя. На зад. 2 е необходимо да се чуят повече отговори, тъй като провокира въображението на учениците във връзка
със случката. Зад. 3 насочва към споделяне на
лични предпочитания, пречупени през призмата
на разказаната ситуация. Зад. 4 е с ниска степен
на трудност и учениците ще запишат трите глагола от второто изречение. Трябва само да се обърне внимание, че глаголът ставаше (студено) не е
свързан пряко с действията на вятъра.
Чрез ЛУПА и чрез анализа на изреченията от
образеца се изясняват особеностите на минало
несвършено време. Сравняват се форми на двете
минали времена, като се започва от вече усвоеното – мин. св. време. Таблицата с формите за
мин. несв. време на глагола навявам и рубриката КАК подпомагат изпълнението на зад. 5 и 6.
Записването на глаголите от текста може да стане под ръководството на учителя или самостоятелно от учениците, а след това да се проверят
отговорите чрез беседа. Добре би било да се подпомагат учениците от таблицата в приложение 13
към учебника. Зад. 7 не би трябвало да затрудни учениците при определяне на отрицателните
форми на глаголите в мин. несв. време, както и
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А сега разгледайте всички форми за минало несвършено време на глагола навявам, като обърнете внимание на глаголните окончания:
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в обяснението на правилото за разделно писане.
Зад. 8 изисква сравняване на формите за двете
минали времена според таблиците в приложения
12 и 13 от учебника. Необходимо е да се акцентира при изводите на т. 2 от рубриката КАК. Зад.
9 е с повишена трудност и насочва към употреба
на глаголи с т.нар. несамостойно сегашно време.
Зад. 1 за домашна работа е писмена и е подходяща за изпълнение от всички ученици или от
учениците, които се справят по-трудно. Зад. 2 и
3 трябва да бъдат по избор от всеки ученик в зависимост от това дали ще отговори положително,
или отрицателно бил ли е в подобна на разказаната
ситуация в зад. 1. Целесъобразно е да се провери
в следващ час, като се четат варианти на отделни
ученици и се коментира изпълнението Ӝ от други
ученици, а учителят обобщава изводите.
Урокът за упражнение (41./42.) вече бе коментиран в насоките по темата за минало свършено време и затова е необходимо да използвате
препоръките, дадени за тема 39. Урокът за упражнение за съвместна употреба на изучените
глаголни времена (43./44.) от учебника бе само
схематизиран в насоките по темата за минало
свършено време и тук ще се спрем на някои детайли при изпълнението на задачите.
Този урок е предвиден за два учебни часа.
Зад. 1 изисква извличане на информация от съдържанието на текста и елементи на преразказ от

Оконч. за ед.ч.

Мн. число

Оконч. за мн.ч.

1 л. навявах

Ед. число

-х

1 л. навявахме

-хме

2 л. навяваше

-ше

2 л. навявахте

-хте

3 л. навяваше

-ше

3 л. навяваха

-ха

Повече примери има в приложение 13 на учебника.
5. Кои други глаголни форми в текста са в минало несвършено време?
Запишете ги.
6. Направете морфологичен анализ на глаголите от текста, които записахте. Изяснете как е образувана формата им за минало несвършено
време, като си помагате и с таблицата в приложение 13.
7. Кой от записаните глаголи е в отрицателна форма? Каква правописна
особеност има в тази форма?
8. Разгледайте таблиците в приложения 12 и 13 и направете изводи формите за кои лица и числа на глаголите са еднакви за минало свършено
и за минало несвършено време.

СА

М

9. В текста са подчертани три глагола. В кое време са те? Запишете
изречение с основната форма на всеки от тях. Може ли да се употребяват такива глаголи в 1 л., ед.ч., сегашно време, без думата да
пред тях? Опитайте да образувате формата им за минало несвършено време.

ВКЪЩИ

КАК

СЕ РАЗПОЗНАВА
ГЛАГОЛ В МИНАЛО
НЕСВЪРШЕНО ВРЕМЕ

1. За да определите времето
на глагола, задайте един
от въпросите.
правех
правеше
правеше
Какво
правехме
правехте
правеха
2. При някои глаголи формите за мин.св. и за мин.
несв. време съвпадат. Ако
се колебаете в кое време е
глаголът, преобразувайте
го в 3 л., ед.ч. Само формата за мин. несв. време
завършва на -ше.

1. Препишете глаголите от текста и им направете морфологичен
анализ.
Митко си тръгна ядосан след тренировката. Той се чудеше как да обясни на родителите си причината за своето
закъснение. Защо не ги предупреди по-рано, за да не се тревожат? Сигурно ще го накажат и ще са прави. Знаеше, че
е виновен.
2. Ако и вие сте били в подобна ситуация, разкажете я.
3. Ако не сте участвали в подобна ситуация, напишете диалог
между Митко и майка му, когато ученикът се прибира вкъщи
със закъснение.

дòлар м. Паричната
единица на С
Съединените
американски щати.
банкнота ж. Книжен
паричен знак с определена
стойност.

Още задачи – в учебната тетрадка
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учениците. Тълкуването на фразеологично словосъчетание се улеснява от употребата му в определен контекст, макар че учениците не са учили за
този вид словосъчетания. Не е необходимо да се
употребява терминът. Зад. 3 е с ниска степен на
трудност и учениците лесно ще открият преобладаващите елементи на повествование с елементи
на разсъждение. Изпълнението на зад. 4, 5 и 6 изискват рутинни действия от страна на учениците
за разпознаване на глаголни форми за изучените
до момента глаголни времена, за морфологичен
анализ и за обяснение на правописа при отрицателните форми на глагола.
Както показва включването на зад. 7 и 8 в
рубриката МОГА ОЩЕ, те са с по-висока степен
на трудност и затова може да се определят ученици за индивидуално изпълнение или да се работи
по групи. При втория тип организация е добре
учителят да наблюдава как работят отделни ученици в групите и да дава общи насоки чрез подвъпросите. Към задачите за домашна работа може да се
подходи, като например зад. 1 да е задължителна
за всички ученици, а зад. 2 – по избор на самия
ученик.
Учебна тетрадка по БЕ (25. тема)
Всичките пет задачи в учебната тетрадка
произтичат от кратък художествен текст. В него
има места с пропуснат текст и там трябва да се запишат изрази според условието на задачата. Ва-

жно е да се обърне внимание на правописа – Дядо
Коледа. Може да се обясни чрез препратка към
подобното словосъчетание Баба Марта, а може
и да се приложи обяснението от Официалния правописен речник на българския език.
При изпълнението на рецептивните задачи –
1 и 2, е важно учениците да се приучват да се
вглеждат в детайлите от текста и да правят изводи на тяхната база. Тези умения подпомагат и
създаването на кратък текст в зад. 2. Зад. 3 е с
по-ниска степен на трудност и лесно ще се определи минало несвършено време като основно в
текста. Изпълнението Ӝ може да е обратна връзка с учениците, за да се провери усвояването на
формите на мин. несв. време. Зад. 4 изисква да се
обърне внимание на последния абзац от текста,
в който има форми на минало св. време. Може
да се изиска разясняване за стилистичната функция на мин. св. време, с което тук се проследяват
действията на героя – основното разказвателно
време.
Зад. 5 изисква създаването на трансформиращ
преразказ. Може да се изпълни по време на урочното занятие, а може да се предвиди и за домашна
работа. Проверката Ӝ в следващ час е възможно да
се обвърже и със знанията за този вид преразказ,
предвиден за усвояване в уроците за развиване
на комуникативните умения на учениците според
учебната програма по литература. Трябва също
така вече да е преподадено основното за трансформиращ преразказ от името на герой. В противен
случай тази задача може да се остави за изпълнение при друг подходящ случай, когато учениците
са придобили основни умения за създаване на този
вид преразказ.
Тема 26 от учебната тетрадка дава допълнителни възможности за проверка (и за оценяване)
на придобитите знания и умения във връзка с изучените глаголни времена.

Електронни ресурси
• Употреба на минало свършено време –
използване на форми за минало несвършено
време в изречения
• Минало несвършено време – задача за
проверка на теоретичните знания
• Граматично значене на глаголи – задача
за разпознаване на граматичното значение,
съответстващо на глаголните форми
• Минало несвършено време – приложение
13 от учебника
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45.

НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ (ПРИЧАСТИЯ).
УПОТРЕБА НА МИНАЛО СВЪРШЕНО И НА МИНАЛО
НЕСВЪРШЕНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ В ТЕКСТА

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

Прочетете двата преразказа на приказката „Магаре и кон“ от А. Каралийчев.
Текст 1
Един човек имаше магаре и кон. Веднъж той натовари магарето и тръгна към воденицата. Изстрадалото магаре едва вървеше, преплиташе крака. Каза на коня да помоли човека да
раздели поравно товара им, но конят си правеше оглушки. На едно каменисто място магарето се строполи и не се повдигна вече. Тогава стопанинът премести чувалите на гърба на
коня, шибна го с камшика и продължиха напред. Конят погледна към магарето и съжали, че
не послуша молбата му по-рано.
Текст 2
Един човек имал магаре и кон. Веднъж той ги подкарал към воденицата. На магарето
сложил товара, а конят вървял празен. Изстрадалото магаре се чувствало зле, усетило, че
ще падне. Обърнало се към коня и го помолило да накара човека да раздели товара поравно.
Конят не го сторил. Когато магарето паднало на земята и не станало повече, господарят
взел товара му и го сложил на гърба на коня. Ударил го с камшика си и продължили. Тогава
конят се упрекнал, че не помогнал на магарето, но било късно.
1. Какво означава изразът правя си оглушки? Кога е уместно да бъде
употребен?
2. Каква е поуката от приказката?

ЦЕЛИ НА УРОКА

3. Кой от двата текста отговаря на изискванията за преразказ? Защо?
4. Да сравним граматичните признаци на първите глаголни форми от
двата преразказа.

• Учениците да разпознават неличните глаголни форми (минало свършено и минало несвършено
деятелно причастие) в текст.
• Да образуват и разграничават миналото свършено и миналото несвършено деятелно причастие.
• Да използват възможностите на минало свършено деятелно причастие и на минало несвършено
деятелно причастие при трансформация на текст.

имаше – глагол, 3 л., ед.ч., минало несвършено време, осн. форма
имам, 3 спр.
имал – глаголна форма, м.р., ед.ч.
Общото между двете форми е, че са глаголни форми в ед.ч. Глаголът имаше е в 3 лице, докато глаголната форма имал няма лице
(тя има род – м.р.). Такива глаголни форми, които нямат лице, се наричат
нелични глаголни форми. Една от тях е причастието.
Неличните глаголни форми са форми на глагола, които не
се менят по лице. Те са преход между глагол и друга част на
речта.
Причастието е дума, образувана от глагол, която означава
признак (изстрадало магаре). Причастието съчетава граматичните особености на глагол (напр. има време) и на прилагателно
име (изменя се по род и число и може да се членува).
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НАСОКИ ЗА РtАБОТА
Урок за нови знания (45. урок)
За рубриката АЗ ЧЕТА са предвидени два текста – ученически преразкази на една и съща приказка („Магаре и кон“), като само единият отговаря на изискванията за преразказване. Целта е
едновременно с осмислянето на текста да се провери усвояването на основната характеристика на
преразказите – те се реализират с несвидетелски
глаголни форми или със сегашно време като основно глаголно време.
Рецептивната задача е само една (зад. 2), но тя е
трудна, защото изисква интерпретиране и обобщаване на факти и извличане на имплицитно изразена
информация от текста (за да извлекат поуката, че
в живота трябва да си помагаме, от учениците се
очаква да тълкуват информацията от приказката,
като се позовават на конкретни факти).
С двата преразказа са свързани зад. 3 – 6, които
по своя характер са езикови задачи. Зад. 3 изисква
сравняване на двата преразказа. Добре е като алгоритъм за сравнението да се използва следната последователност: какво е съдържанието (достоверно, последователно); какво е основното глаголно
време (вторият преразказ отговаря на изискванията, защото са използвани несвидетелски глаголни
форми).
Следващата задача (4.). играе роля на въвеждаща в новата информация за часа – нелични глаголни форми, причастие. Те са изяснени в ЛУПА и
в обяснителния текст след нея. Със зад. 5 се отра90

ботва образуването на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие от глаголи от
всички спрежения. В помощ на учениците е алгоритъмът за образуване на минали деятелни причастия, представен в рубриката КАК и подкрепен
с образеца за попълване на таблицата от зад. 5 (в
нея нагледно са представени същите действия). Откриването на новите причастни форми се тренира
със зад. 6, 7 и 8, като в зад. 6 се работи с примери
от втория преразказ (миналите св. деят. причастия
са: имал, подкарал, вървял, сложил, чувствало,
усетило, обърнало, помолило, сторил, паднало,
не станало, взел, сложил, ударил, продължили, се упрекнал, не помогнал, било). В зад. 7 и 8
примерите насочват към правописа на отрицателната частица НЕ в зависимост от синтактичната
служба на причастието. Правописното правило е
дадено в рубриката ЕЗИКОВО ПРАВИЛО, затова е добре да се напомни на учениците, че ако го
прочетат, преди да работят върху задачата, ще им
бъде по-лесно. Със зад. 8.1 се обръща внимание на
факта, че миналите деятелни причастия могат да се
членуват, но само ако не са сказуеми в изречението
(не се работи с термина определение, защото той
се изучава след причастието). В изречението Неспечелилите състезанието ученици не получили
грамоти, но не прекъснали тренировките си миналите свършени деятелни причастия не получили
и не прекъснали са сказуеми, а неспечелилите не е
сказуемо и е членувано.

Има различни видове причастия, но в 5. клас вие ще се запознаете само с миналите деятелни причастия, които завършват на – л (-ла,
-ло, -ли). Те са: минало свършено деятелно причастие (мислил) и
минало несвършено деятелно причастие (мислел). Много често
причастието се използва за предаване на действия, на които говорещият не е бил свидетел (Конят вървял празен.). За миналите несвършени деятелни причастия това е единствената употреба.
5. Запишете в колона глаголите от минало свършено и минало несвършено време, употребени в първия преразказ. Образувайте от тях минали деятелни причастия. Определете вида им и запишете формите им
за род и число.
Образец:
имаше
имал – мин. несв. деят. прич.; имала, имало, имали.

КАК

СЕ ОБРАЗУВАТ
МИНАЛИТЕ
ДЕЯТЕЛНИ
ПРИЧАСТИЯ

1. Поставете глагола в 1 л.,
ед.ч., мин. време (свършено или несвършено) –
играх, играех.
2. Отстранете окончанието -х.
и прибавете наставката -л:
играл, играел.

Глагол

Спр.

играя

1

(–) оконч. -х
(+) наст. -л
1 л., ед.ч.
св. мин. несв. мин. св. мин. несв.
мин. св. вр. мин. несв. вр. мин.
прич.
прич.
прич.
прич.
играЛ
играеЛ
х
х
играех
(аз) играех играх
(аз) играх

ходя

2

(аз) ходих

(аз) ходех

х
ходих

х
ходех

ходиЛ

ходеЛ

имам

3

(аз) имах

(аз) имах

х
имах

х
имах

имаЛ

имаЛ

6. Открийте миналите деятелни причастия във втория преразказ и определете вида им.
7. Открийте миналото деятелно причастие в изречението Старицата
разказала приказката и определете вида му. Каква служба в изречението изпълнява причастието?
8. Препишете изречението Неспечелилите състезанието ученици не
получили грамоти, но не прекъснали тренировките си. Подчертайте
миналите деятелни причастия в него и определете вида им. Причастията, които изпълняват служба на сказуемо, подчертайте с две прави
черти.
8.1. Направете морфемен анализ на причастието, което не е сказуемо.
Като имате предвид последната му морфема, направете извод каква
граматична особеност имат миналите деятелни причастия от този вид.
8.2. Обяснете правописа на отрицателната частица.

СА

М

9. Препишете изречението, като разкриете скобите: Госпожице, Вие
сте (посетил) изложбата, какво е впечатлението Ви?

ВКЪЩИ

1. Открийте причастията в изречението: Жената гледала с
тъга увехналата роза. Направете им морфологичен и морфемен анализ.
2. Образувайте минало свършено и минало несвършено деятелно причастие от глагола живея (знаете, че с този глагол
започват повечето приказки). Подгответе се да разкажете
приказка, която започва с това причастие.

Когато миналото деятелно причастие е
сказуемо (или част от
сказуемо), отрицателната частица не се пише
отделно от причастието (Тя не послушала
учителя). Когато причастието не е сказуемо,
отрицателната частица
не се пише слято с причастието (неуспелият
кандидат).
При учтивата форма
миналите деятелни причастия се поставят в
множествено число.
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Зад. 9 (за разкриване на скоби) е редакторска,
но изпълнението Ӝ зависи от осмисляне на правилото (дадено встрани) за учтивите форми на миналите деятелни причастия. То е необходимо, за да се
стигне до вярната редакция: Госпожице, Вие сте
посетили изложбата, какво е впечатлението Ви?
Със задачите за домашна работа от рубриката
САМ ВКЪЩИ се тренират уменията на учениците да откриват, характеризират и разграничават
видовете минали деятелни причастия. Морфологичният и морфемният анализ на причастията от
зад. 1 е: гледала: морфологичен анализ – мин.
св.д.пр.,ж.р.,ед.ч.; морфемен анализ – глед – корен, а – наставка, л – наставка, а – оконч.; увехналата: морфологичен анализ – мин.св.деят.пр.,
ж.р.,ед.ч.,чл.; морфемен анализ – у (представка),
вехн (корен), а (наставка), л (наставка), а (окончание), та (определителен член). В зад. 2 мин. св.
деят. прич., образувано от глагола живея, е живял, а мин. несв. деят. прич. е живеел. Включването на тези причастия в преразказ на приказка
по избор не се очаква да затрудни учениците, но е
добра основа за отработване на правописните правила, изучени до момента.
Урок за упражнение (46./47. урок)
Първите три задачи от рубриката В ЧАС
СЪМ са върху съдържанието на ученически преразказ на приказка за Хитър Петър „За всичко се
радва“. Със зад. 1 се проверява чрез тест (верен

отговор Б) осмислянето на текста, като проверката изисква интерпретация на кратката приказка, за
да се характеризира поведението на главния герой.
Зад. 2 и 3 предполагат търсене и извличане на конкретна информация от текста (според текста така
му било писано означава такъв му е късметът). В
изпълнение на зад. 3 се стига до причастието крачел, до речниковото и граматичното му значение
и до негови синоними. Всички останали задачи (с
изключение на зад. 13) изискват опериране с лингвистичните знания от урока за нови знания: разпознаване на мин. св. и мин. несв. деят. причастие
в текст (4, 5); образуване и разграничаване на мин.
св. и мин. несв. деят. причастие (8, 10, 12); редактиране на правописни грешки (6, 9, 11). Зад. 12 е
от рубриката МОГА ОЩЕ, тъй като при образуване на причастия от глагола пека се наблюдават
звукови промени: пекъл, пекла; печал. Добре е да
се изиска обяснение на теоретичната информация,
с която може да се мотивират правописните особености на различните причастни форми. Рецептивната зад. 13 от същата рубрика има занимателен
характер – представя една от легендите за създаването на шахмата. Целесъобразната употреба на
думата „скромно“ може да се мотивира с оглед
на контекста (20-цифреното число за награда от
оризови зърна е точно обратното на скромно възнаграждение). Може да се постави допълнителна
задача да се уточни за какво количество ориз става
въпрос, като се има предвид кое число е 20-цифрено.
Учебна тетрадка по БЕ (27. тема)
Задачите в учебната тетрадка са аналогични на
задачите от уроците за упражнение. Рецептивни са
зад. 1, 2 и 4, редакторска работа изискват зад. 8
и 10, откриване и характеризиране на двата вида
причастия има в зад. 6, 7 и 9, а изпълнението на
зад. 5 предполага мотивиране на употребата на
минали причастия (научнопопулярният текст съдържа информация за отношението към котките в
древността, следователно използването на глаголни форми за несвидетелственост е целесъобразно.)
Електронни ресурси
• Задача за откриване на причастия в текст
• Минало деятелно причастие – тестова задача
• Минало деятелно причастие – задача за
проверка на теоретичните знания
• Правило за правопис на отрицателната
частица с минали причастия
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48.

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
НАРЕЧИЕ
Прочетете текста и разберете дали децата са се справили с окачването на подарената картина.

Неизменяеми части на речта.
Наречие

Близнаците Чавдар и Стела получиха картина за рождения си ден.
Момчето
я окачваше, а момичето постоянно му даваше съвети:
Момч
– Пр
Премести я вдясно! Много нататък я измести! Върни назад! Гвоздеят трябва да
забит по-дълбоко! Утре картината ще падне!
бъде заб
Сърдитото
момче сърдито смъкна подаръка, слезе от стълбата и недоволно каза:
Сърд
– Ето ти чука, ти ще се справиш по-добре!

ЦЕЛИ НА УРОКА

1. Защо Чавдар е сърдит? Какви указания му дава Стела?
2. Запишете изречението, което показва от какво се страхува Стела.

• Учениците да разграничават изменяемите от
неизменяемите части на речта.
• Да разпознават наречието като неизменяема
част на речта (с помощта на алгоритъм за откриване на наречията).
• Да разграничават наречията от прилагателните имена.
• Да разбират смисъла на неизучаван текст при
четене с определена комуникативна задача.

2.1. Как ще звучат думите Ӝ, ако картините са две?
2.2. Кои думи на Стела остават непроменени?
Думите, които не се промениха, са неизменяеми части на речта.
Неизменяеми части на речта са думи, които не променят граматичната си форма.
Неизменяемите части на речта са 5: наречия (утре, горе), предлози
(от, пред), съюзи (но, че), частици (не, ще) и междуметия (ох, ах).
Първата неизменяема част, с която ще се запознаете, е наречие.
Наречието е неизменяема част на речта, която пояснява
най-често глагол (много играх), по-рядко – друго наречие (много смело), прилагателно име (много хубава) или съществително
име (много картини).
• Наречието има свое речниково значение.
• Някои наречия могат да се степенуват (по-бързо, най-отгоре)
Наречията се откриват с въпросите Къде? Кога? Как? Колко?,
зададени към глаголите в изречението.

НАСОКИ ЗА РАБОТА

3. Вече знаете какво е наречие. Открийте наречията в текста и ги запишете заедно с думата, която поясняват, и с въпроса, с който се откриват.
Как?
Образец: постоянно даваше: Как даваше? постоянно – наречие

Урок за нови знания (48. урок)
В рубриката АЗ ЧЕТА е представен кратък
ученически (разговорен) текст, ненатоварен с нова
лексика, което го прави достъпен и за най-неподготвените ученици. Рецептивните задачи (1 и 2) са
леки (търси се конкретна информация от текста)
и не предполагат обстоятелствени отговори. Тъй
като са подходящи за работа с по-слабите ученици, може да се препоръча при отговорите дословно
да се цитира от текста (умението за цитиране се
формира трудно, затова е подходящо да се работи
по този въпрос още от 5. клас).
Преходът от осмисляне на текста към оформлението му започва още със зад. 2.1, 2.2. Трансформацията на изречението от текста Утре картината ще падне е въведена, за да се стигне до извода,
че с увеличаване на броя на картините всички думи
в изречението се променят (Утре картините ще
паднат!), само една остава непроменена – утре.
Така се въвежда понятието неизменяеми части на
речта, като се уточняват промените в изменяемите
части и в опозиция се акцентира върху непроменената дума утре (вж. първата ЛУПА). Всички неизменяеми части се изброяват (само за информация,
без да се учат), като се представя само наречието
(вж. втората ЛУПА). След изясняване на семантиката на наречието и запознаване с въпросите, с
които то се открива, зад. 3 насочва към откриване
на всички наречия в изходния текст, заедно с въпросите, които са зададени към тях (вдясно – къде;
много – колко нататък; нататък – накъде; назад
– накъде; по-дълбоко – как; утре – кога; сърдито –
как; недоволно – как; по-добре – как). Аналогични
са изискванията в зад. 10 и във втората задача от
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4. Открийте в текста изречението, в което има повторение на думи.
Какви са като части на речта тези думи? Докажете.
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САМ ВКЪЩИ. За да не се греши при откриване на
наречията, специално внимание следва да се обърне на съвпадението при формите за среден род на
прилагателните имена и някои наречия. За тази цел
в изходния текст съзнателно е включено излишно
повторение (Сърдитото момче сърдито смъкна
подаръка…), а зад. 4 изисква да се докаже какви
са като части на речта повторените думи (сърдитото – прилагателно име, защото пояснява признак на съществително име, и сърдито – наречие,
пояснява по какъв начин се извършва глаголното
действие). При решаване на задачата е добре да
се използва рубриката КАК – в нея алгоритмично
са посочени действията, които се извършват при
разграничаване на прилагателно име от наречие.
Задачата може да се допълни: Редактирайте изречението, за да няма повторение. Съобразно
контекста подходяща би била редакцията: Момчето сърдито смъкна подаръка…, защото недоволството му е породено от указанията на сестра му.
Аналогична на зад. 4 е зад. 7.
Следващата характеристика на наречието,
включена в ЛУПА, е възможността то да се степенува. Зад. 8, 9 и 11 предвиждат практическа работа със степенувани форми на наречието, но те
не би трябвало да затруднят учениците, защото с
правописните особености на степенуването те са
запознати от началното училище, когато са изучавали прилагателните имена. Друга правописна
особеност, която е позната от прилагателните име-

Ако наречието е образувано от прилагателно име, завършващо
на -нен, се пише с двойно -нн- (постоянен – постоянно).
5. Препишете изреченията, като ги редактирате.
Дъждът постепено намаляваше и скоро съвсем спря.
Пътят времено е затворен за движение на тежкотоварни автомобили.
В почивните дни обикновено си оставаме в къщи.

Може да не сте открили
една грешка: наречието
вкъщи се пише слято.

6. Образувайте наречия от прилагателните имена проливен, мълчалив,
гневен и ги включете в изречения.
7. Определете подчертаните думи като части на речта.
Кротко дете се оказа съседчето Ванко. Седи си кротко на пода и
си играе.
Моето братче пише красиво. Мама подрежда красиво салфетките за празничната вечеря.
Отговорно момче е Никола. Отнася се отговорно към поставените задачи.
8. В текста има степенувани наречия. Кои са те? Коя степен за сравнение е използвана?
9. Изберете други две наречия от текста, степенувайте ги в сравнителна
и в превъзходна степен и обяснете правописните им особености.
10. Препишете изреченията и отбележете със стрелка думите, към които
се отнасят наречията. Запишете въпросите, които задавате.
Веднъж близнаците отсъстваха от училище.
Аз знаех, че там се намира спортният комплекс.
Братовчед ми много обича натурален сок.
Петокласникът горе-долу отговори на въпроса.

КАК

СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ
НАРЕЧИЯТА ОТ
ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ
ИМЕНА

● Думата е наречие, ако я
откривате с въпросите
Къде? Кога? Как? Колко?, зададени към глаголите в изречението.
● Ако задавате въпросите
Какъв? Каква? Какво?
Какви? към съществително име, думата е прилагателно име.
Пример:
Какво?
Как?
Весело дете весело се смее.

СА

М

11. Препишете изреченията, като редактирате грешките в тях.
Мария смята по бързо от Стефка.
Най много обичам да гледам излитането на самолетите.
Техникът финно отвъртя болта и освободи бравата на вратата.

ВКЪЩИ

1. Заменете изразите от скобите с една дума и я включете в
изреченията, като се съобразите с контекста.
Качвам се на стълбата. (като внимавам)
Измервам разстоянието с ролетка. (с точни мерки)
Поставям гвоздея на отбелязаното място. (като следващо действие)
Удрям гвоздея с чук. (като влагам много сила)
Окачвам картината. (като последно действие)
2. Препишете изречението и подчертайте наречията. Запишете въпросите, с които ги открихте.
Силно и ярко отражение в огледалото заслепи очите ми.
Разбрах, че ярко свети огънят от камината.
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на, е двойното Н в наречия, образувани от прилагателни имена (зад. 5, 11). За нейното изпълнение
може да помогне актуализацията на правописното
правило за предхождащата зад. 5.
Домашната работа от рубриката САМ ВКЪЩИ изисква редакторска работа и откриване на
наречия. Редактирането от зад. 1 не е свързано с
поправка на допуснати грешки, а със синонимна
замяна на части от изречения с наречие, чието значение е дадено в скоба:
• Качвам се по стълбата (като внимавам) – внимателно
• Измервам разстоянието с ролетка (с точни
мерки) – точно
• Поставям гвоздея на отбелязаното място (като
следващо действие) – после
• Удрям гвоздея с чук (като влагам много сила) –
силно
• Окачвам картината (като последно действие) –
най-накрая
Зад. 2 не е трудна, затова е добре да се провери
как са се справили най-слабите ученици.
Силно и ярко отражение в огледалото заслепи очите ми.
Разбрах, че ярко свети огънят в камината.
Урок за упражнение върху наречие
и предлог (50. урок)
За формиране на рецептивните умения на учениците в рубриката АЗ ЧЕТА е подбран изходен

разговорен текст, в който съзнателно са допуснати
правописни грешки. Осмислянето на текста се проверява с тестови задачи (1 и 2), верните отговори на
които са означени с Б. Върху осмисляне на текст се
работи и в зад. 11 от рубриката МОГА ОЩЕ. Там е
включен кратък хумористичен разговорен текст, в
който недоразумението е породено от правописна
грешка, допусната при употребата на наречие (вм.
наречието насреща ученикът е употребил предлог
и съществително име – на среща). Комуникативни умения се формират и със зад. 12, която изисква създаване на указателен текст по предложена
схема. В него сигурно ще се наложи употреба на
наречия, затова към текста може да се постави допълнителна задача да се открият наречията.
Редакторските задачи преобладават в този урок.
С употребата на наречия е свързана зад. 3, в която
се налага да се коригират грешки като: двойно Н,
слято писане, степенуване. За тези, които работят
по-бързо, задачата може да се допълни: Запишете
вашата рецепта за сандвичи и открийте наречията в нея. Освен с наречия, се работи с предлози
(зад. 4. изисква подбор на подходящ предлог: Цанко споделя с майка си. Той пише в тетрадката
си); с членуване на имената: На подноса до сандвича Цанко постави салфетка; Не ми хареса
сандвича, защото колбасът беше много сух – зад.
5); с правопис на отрицателната частица НЕ (Ако
започне да яде само сандвичи и сладкиши, Цанко
ще се храни нездравословно; Вчера говори с гостите ни нелюбезно и ме ядоса, затова внимавай
да не сгрешиш пак! – зад. 8.).
Учебна тетрадка по БЕ (28. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: откриване на наречия в изречения и текст (зад. 1, 2); за
редактиране (зад. 4, 7); за съставяне на изречения
с наречие в тях (зад. 3, 6, 8).

Електронин ресурси
• Определяне на въпроси за откриване на
наречия, примери
• Задача за откриване на наречия в изречение със съответните въпроси
• Различаване на наречия и прилагателни
имена според въпросите, с които се откриват,
и контекста
• Правило за правопис на наречието вкъщи
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49.

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
ПРЕДЛОГ
Прочетете текста от учебника по човекът и природата за 5. клас и ще си припомните един от опитите за наблюдаване на дифузия при течности.

Неизменяеми части на речта.
Предлог

С три дълги пипети да поставим в стъклена колба с вода мастило с три различни
цвята. В началото във водата се оформят малки „облачета“, оцветени от мастилото
в синьо, зелено и червено (фиг. 1). Над тях течността е прозрачна. След време
мастилените капки оцветяват все повече водата и се разпространяват във всички
посоки.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да разпознават предлога като неизменяема част на речта.
• Да записват и изговарят правилно предлозите,
в т.ч. и удвоените предлози.
• Да разбират смисъла на изучаван текст от
учебник по друг учебен предмет.
• Уместно да употребяват предлозите в кратък
научен текст.

1. Определете речниковото значение на думата пипета. Кои сп
специалип
сти си служат с пипети?
Фиг. 1

2. Защо за този опит са нужни три пипети?
3. Защо думата облачета е поставена в кавички?
4. Прочетете второто изречение и отговорете къде се оформят малки
облачета и от какво се оцветяват те.
4.1. Запишете отговорите в тетрадките си.
4.2. Определете граматичното значение на думите, които записахте.
Може да се затрудните при думите в, във, от, защото не знаете
каква част на речта са те. Наричат се предлози.
Предлогът е неизменяема част на речта, която стои пред име
(съществително, прилагателно, числително) или местоимение;
няма свое речниково значение и показва отношение на това име
към други думи в изречението (Това е чантата на мама – предлогът на показва чия е чантата, т.е. показва отношение на притежание).
Предлогът се изговаря заедно с думата, към която се отнася, но
се пише отделно (под водата).

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (49. урок)
Изходният текст от рубриката АЗ ЧЕТА е от
учебника за 5. клас „Човекът и природата“. Урокът
за дифузия вече е изучен, затова не се обясняват научните термини пипета и дифузия. И двата термина
се употребяват в следващите задачи в урока. В зад.
1 се актуализира речниковото значение на думата
пипета, за да се припомни терминът в контекста
на науките, които го използват. Отговорите на зад.
2 и 3 изискват аналитична дейност, за да се стигне
до извода, че за трите цвята мастило са необходими
три отделни пипети, а думата облачета е поставена
в кавички, защото от контекста става ясно, че тя е в
преносно значение. Подобна употреба не е типична
за научно-учебен текст. Търсене на конкретна информация (подкрепена с илюстрацията към текста)
изискват зад. 4 и 4.1. Те не са трудни и могат да се
изпълнят от всички ученици в класа.
И тук, както в урока за наречие, преходът към
новата информация започва с изпълнение на задача, свързана със съдържанието на текста. Зад. 4.2
изисква да се определи граматичното значение на
използваните думи в изречението, което са съставили в зад. 4.1. Например: водата – същ. нар. име,
ж.р., ед.ч., чл. Логично е учениците да не могат да
определят предлозите във и от, защото тази част
на речта още не е изучена. Затова в учебника има
въвеждащ текст към ЛУПА, в която се изяснява
понятието предлог с характерните му особености
(неизменяема част на речта, няма свое речниково
значение, стои винаги пред име или местоимение,
изговаря се заедно с думата, към която се отнася –
вж. първата ЛУПА).
След изясняване на граматичните характеристики на предлога в зад. 5 се изисква откриване на
всички предлози в изходния текст, заедно с части94

5. Открийте предлозите, употребени в текста. Какви са като части на
речта думите, които стоят след предлозите?
6. Прочетете текста, като внимавате да изговаряте предлозите слято с
думите, пред които се употребяват.
7. Изберете подходящите предлози: Взаимното проникване (от, пред,
на, около) веществата едно (зад, в, пред, с) друго се нарича дифузия.
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те на речта, към които се отнасят (с три – числ.
име; в стъклена – прил. име; с вода – същ. име;
над тях – мест. и пр.). Естествено продължение на
зад. 5 е зад. 6, но ориентирана към правоговорните проблеми, свързани с правилния прочит на
предлозите в изходния текст.
Задачите за редактиране са представени със зад.
7, 9, 10 и 11. Със зад. 7 се припомня определението
за дифузия (по-нататък условието на някои задачи
е свързано с това определение) и се изисква разкриване на скоби, за да се подбере най-подходящият предлог Примерите към къщичката на предлога
отново припомнят пред кои части на речта може
да стои предлогът. Това онагледяване е особено
полезно при работа с ученици билингви с майчин
турски език, защото в техния език няма предлози и
те не ги осмислят като самостоятелна част на речта.
За да се тренира употребата на различни предлози,
може да се постави допълнителна задача от типа:
Запишете думите колба и мастило с подходящи
предлози от къщичката на предлога.
С правописа на удвоените предлози с и в са
свързани зад. 9 (сандвич със салам), зад. 10 (със
сирене; в гювече) и зад. 11. (Разговарях със своя
събеседник, който носеше със себе си кутията с
билков чай.) В зад. 9 има още едно условие – от
информацията в изречението да се направи извод
кой е вегетарианец и кой – не. Думата вегетарианец е нова и е дадена в речника (употребена е два
пъти в урока и има отношение към междупредмет-

За да запомните лесно предлозите, може да си помогнете с къщичката на предлога:
Н

редлог
8. Ако отговорите на въпроса Каква напитка се получава, когато
смесим кисело мляко с вода, ще дадете пример за дифузия в готварството. Кои предлози са употребени в условието на задачата?
9. Прочетете как Гергана гощава брат си Даниел.
Гергана направи айран, приготви сандвич с салам за Даниел, а за
себе си направи сандвич без салам.
9.1. Кой от двамата е вегетарианец? По какво се досетихте?
9.2. Редактирайте изречението и го запишете.
10. Запишете правилно в тетрадките си само вегетарианските ястия: пържени картофи с сирене, сирене във гювече, пиле със зеле, палачинка със сладолет. Обяснете грешките.
11. Препишете в тетрадките си изречението, като разкриете скобите.

Предлозите в и с се
удвояват (във, със), ако
след тях следва дума,
която започва с в или ф
(във влака, във филма);
з или с (със злато, със
сняг). Изключения се
допускат в поезията (заради ритъма).
Когато наречието е образувано от предлог и
друго наречие, предлогът се пише слято с наречието (нагоре, докога).

Разговарях (с/със) своя събеседник, който носеше (с/със) себе си
кутията (с/със) билков чай. Определете пред кои части на речта е
удвоен предлогът.
12. Прочетете стихотворението „Столамник“ и открийте удвоения предлог.
Снощи вечер сто лами
седнаха на стола ми.

Баба нищо не пита,
нагости ги със пита.
Из „Хитро огледало“, Иван Кръстев

12.1. Употребени ли са и други предлози?
12.2. Кои са омонимите, употребени в стихотворението?
13. Запишете думите, образувани от предлога на и наречията около, близо, горе.

СА

М

13.1. Какви части на речта са новите думи?
13. 2. Съставете изречения с новите думи.

ВКЪЩИ

1. Колко и кои грешки са допуснати в изречението: Най на края
в къщи прочетох на ум рецептата. Запишете го правилно.
2. Напишете кратък текст (от 5 – 6 изречения) на тема: Дифузията в природата. Не забравяйте да го редактирате.

вегетарианец м. Човек,
който се храни само с
растителна храна.
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ните връзки с предмета „Технологии и предприемачество“). Тук е предвидена и редакторска работа, свързана с правописа на удвоените предлози.
Правописното правило е обяснено в рубриката
ЕЗИКОВО ПРАВИЛО, поместена в урока.
Откриване на удвоени предлози има в зад. 8 и
12. Отговорът на зад. 8 е, че айрянът е пример за
дифузия в домакинството, а употребените предлози
в условието на задачата са: на, с, за, в. Със зад. 12
се изяснява употребата на удвоения предлог с пред
дума, която не започва със з или с. В стихотворението „Столамник“ от Ив. Кръстев предлогът е
удвоен заради ритъма в стихотворението, което е
повод да се изясни, че в поезията това е допустимо.
Правописен проблем се решава и в зад. 13 – изяснява се правописът на предлог + наречие (те се
пишат слято – наоколо, наблизо, нагоре).
Домашната работа от зад. 1 на рубриката САМ
ВКЪЩИ изисква редакторска работа, свързана не
само с правописа на предлозите (Най-накрая вкъщи прочетох наум рецептата). Зад. 2 е по-трудна
– изисква да се напише кратък текст на тема „Дифузията в природата“, затова може да бъде предложена като задача за работа по избор.
Урок за упражнение върху наречие
и предлог (50. урок)
За рубриката АЗ ЧЕТА е подбран изходен
разговорен текст, в част от който съзнателно са
допуснати правописни грешки. Това са грешки в

речта на главния герой, който с желание споделя
опита си като кулинар, т.е. има желание да помогне на съседката си. Целта е да се илюстрира езиковата немарливост на героя, която е повод за редакторска работа, включена в следващите задачи
от текста.
Осмислянето на текста се проверява с тестови
задачи (1 и 2), верните отговори на които са означени с Б. Върху осмисляне на текст се работи и в
зад. 11 от рубриката МОГА ОЩЕ. Там е включен
кратък хумористичен разговорен текст, в който
недоразумението е породено от правописна грешка, допусната при употребата на наречие (вм. наречието насреща ученикът е употребил предлог и
съществително име – на среща).
Преобладаващите редакторски задачи са подпомогнати от рубриката КАК. Правописът на предлозите се тренира със зад. 3, 7 и 8. В рецептата на
Цанко от зад. 3 сгрешените предлози са: със масло;
със колбаси; със настърган), а в зад. 7 подходящият предлог е с (гостите). В зад. 8 верните отговори
са: в, разгорещено, убедено, предимно, по-правилно. Зад. 11 изисква откриване на грешка, свързана
с правопис на наречие, съставено от предлог (на) и
съществително име (среща) – те се пишат заедно,
когато образуват наречие (насреща). Спецификата на тази задача е в това, че рецепцията на текста
зависи от осмислянето на тази правописна грешка – тя променя смисъла на целия текст.
Зад. 12 е продуктивна, изисква създаване на
указателен текст по предложена схема (в текста
сигурно ще се наложи употреба както на наречия,
така и на предлози).
Учебна тетрадка по БЕ (28. тема)
Задачите в учебната тетрадка, които изискват
работа с предлози, са 7 и 9. В зад. 7 се налага редактиране на наречие и на предлог (Много рядко
ходя на екскурзии в други градове), а в зад. 9 –
откриване на предлози. В изпълнение на зад. 9.2
се откриват следните предлози в текста на Нийл
Чемпиън (в, под, от, през, върху, до, на). След отговор на въпроса от зад. 9.1 същата процедура се
повтаря и с ученическия текст – всеки трябва да
открие в него собствените си предлози.

Електронни ресурси
• Предлог – тестова задача
• Задача за пунктуационни грешки при употреба на предлози
• Правило за употреба на предлозите във и със
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52.

ГЛАВНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
Прочетете какво е споделил един ученик за новото си занимание.
Чичо ми подари голям аквариум. Постави го до леглото ми и аквариумът запълни стаята. Всички заедно го подготвихме за новите му обитатели. Чичо изсипа измит пясък.
Мама пусна водорасли, които Ӝ дал съседът. Аз намерих черупка от голям рапан и го
поставих на дъното за красота.
Засега имам само три рибки. Трите имат различни цветове: две черни и една жълта. Те
сякаш играят на криеница около водораслите. Зад рапана се спотайва жълтата. Черните я
търсят. После бързо изскачат нагоре. Гледам ги с часове. Ще си купя още рибки, защото
новото занимание ме увлича повече от компютърна игра.

Главни части в простото
изречение

1. Какво е новото занимание на момчето?

ЦЕЛИ НА УРОКА

2. Как се появява аквариумът в дома му? Прочетете първото изречение
и отговорете на въпроса Трябва ли момчето да плати за аквариума?
Коя дума подсказва отговора на въпроса?
2.1. Запишете тази дума в тетрадките си и Ӝ направете морфологичен
анализ.
2.2. Определете каква служба изпълнява тя като част на изречението.

• Учениците да откриват подлога и сказуемото
в изречението и да ги съгласуват.
• Да изразяват подлога с различни части на речта – съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение.
• Да разбират смисъла на неизучаван текст при
четене.
• Да разсъждават и формулират твърдения по
житейски въпрос и да ги аргументират.

3. Коя е другата главна част в първото изречение?
Подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение.
Сказуемото се открива с един от въпросите Какво прави? Какво
правят?
Подлогът се открива с един от въпросите Кой? Коя? Кое?
Кои? Какво?, зададен към сказуемото. Той може да бъде заместен
с лично местоимение (той, тя, то, те). Ако подлогът е име от м.р.,
ед.ч., той се членува с пълен член.
Подлогът се подчертава с една права черта (
), а сказуемото – с
две прави черти (
).
4. Препишете първото изречение и подчертайте главните части в него.
Над подлога запишете местоимението, с което може да се замени.
5. Препишете простите изречения от текста и подчертайте главните им
части. Къде най-често е мястото на подлога спрямо сказуемото? За да
не сгрешите, над подлога запишете личното местоимение, с което той
може да се замести.
(той)
Образец: Чичо изсипа измит пясък.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (52. урок)
В изходния текст се споделя личен житейски
опит от ученик. Съдържанието на текста не затруднява рецепцията му. Подходящо е да се обърне внимание на онази част от него, от която става
ясно, че отглеждането на рибки отвлича вниманието от електронните игри.
Зад. 1 и 2 изискват осмисляне на текста и извличане на информация от него, като в зад. 2 се
работи с първото изречение, но с допълнителен
въпрос към него (Трябва ли момчето да плати за
аквариума?). Целта е вниманието да се насочи към
глагола подари, за да се стигне до неговия морфологичен анализ и до службата му в изречението
(подари – глагол, З л., ед.ч., мин. св. време, 2. спр.;
сказуемо е като част на изречението). Зад. 3 насочва към подлога (чичо) в същото изречение.
Зад. 4 е с ниска степен на трудност. При изпълнението е добре да се използва образецът към зад.
5, тъй като дейността в двете задачи е аналогична.
В зад. 5 обаче се работи с всички прости изречения
от текста, като освен подчертаването на главните
части и заместването на подлога с местоимение, се
коментира мястото на подлога спрямо сказуемото.
Зад. 6 е естествено продължение на зад. 5, защото изисква обобщение за мястото на подлога
спрямо сказуемото в текста (най-често стои пред
сказуемото), но включва още две наблюдения: С
кои части на речта са изразени подлогът (същ.,
прил., числ. име и мест.) и сказуемото (глагол);
Как се съгласуват помежду си главните части в
простите изречения от текста (по число). В резултат на тези наблюдения се стига до новата лингвистична информация за часа, поместена в ЛУПА.
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6. Наблюдавайте главните части на изреченията от зад. 5 и направете
извод за мястото на подлога спрямо сказуемото.
6.1. С кои части на речта са изразени подлогът и сказуемото?
6.2. Как са съгласувани главните части?

94

Зад. 7 е последната, в която се работи с текста.
Учениците трябва да открият изреченията (не само
простите), в които подлогът липсва, и да дадат
примери, за да докажат, че подлогът се подразбира от контекста. (напр. Чичо ми подари аквариум. Постави го до…) Изреченията са свързани по
смисъл, затова подлогът (чичо) се подразбира.
Зад. 8, 9, 10 предполагат опериране с новите
характеристики на главните части. В зад. 8 се изисква да се препишат 4 изречения и да се определи
по какви граматични признаци се съгласуват подлогът и сказуемото (по число). Зад. 9 е тестова с
верен отговор В (подлогът в изречението Късмет
Ӝ пожелала третата е числително име, но учениците могат да се объркат, защото словоредът е
обратен). Зад. 10 изисква трансформация на изречение с промяна на рода. Ако не дъщерята, а синът
на продавача е харесал новите обитатели на аквариума, мин. св. деят. причастие (харесала) ще се
промени по род, т.е. главните части тук се съгласуват по род.
При съставяне на изречения по схема (зад. 1 от
САМ ВКЪЩИ) трябва да се внимава кой кого ще
поздрави, като се има предвид членуването на имената от м.р. (напр. Учителят поздрави ученика.
Директорът поздрави родителя. Майката поздрави сина). Зад. 2 е с повишена трудност, защото
отговорът на въпроса Може ли отглеждането на
декоративни рибки да бъде по-интересно от компютърни игри? не е еднозначен. Краткият текст,

Подлогът може да бъде изразен с име (съществително, прилагателно, числително) или с местоимение.
Подлогът и сказуемото се съгласуват по лице, число и род
(напр. когато сказуемото съдържа причастие, защото причастието притежава род).
Подлогът може да се намира на различни места в изречението, но
най-често е пред сказуемото.
7. Открийте в текста изречения, в които подлогът липсва. Как се подразбира той?
8. Препишете следващите изречения. Наблюдавайте подлога и сказуемото в тях и направете извод: по кои граматични признаци се съгласуват главните части в изреченията. Ще ви бъде по-лесно, ако променяте формите на една от главните части.

обитател м. Постоянен
жител.
рапан м. Хищен морски
охлюв.

Плодът на кивито съдържа много полезни вещества.
Александър Македонски много ценял зелето. Той го използвал като
храна на войниците си.
Арабите наричат спанака „принцът на зеленчуците“.
Образец: Детето намери на брега черупки от рапани.
Децата намериха на брега черупки от рапани. (Съгласуват се по число).
9. В кое изречение подлогът е изразен с числително име?
а) Майката повикала едната.
б) Тя се скрила зад втората.
в) Късмет Ӝ пожелала третата.
г) Печалбата се оказала у четвъртата.

СА

М

10. Запишете изречението Дъщерята на продавача харесала новите
обитатели на аквариума. Как ще промените изречението, ако продавачът има син, а не дъщеря? Запишете новия вариант. Обяснете по
кои граматични признаци се съгласуват подлогът и сказуемото.

ВКЪЩИ

1. Хората се поздравяват за рождените си дни. Запишете изречения по схемата така, че да стане ясно кои са рождениците.
Съставете нови изречения, като смените рождениците. Внимавайте кой кого ще поздрави!
УЧЕНИКА
ДИРЕКТОРЪТ
МАЙКАТА

ПОЗДРАВИ ЗА РОЖДЕНИЯ ДЕН

УЧИТЕЛЯТ
РОДИТЕЛЯ
СИНА

2. Може ли според вас отглеждането на декоративни рибки да
бъде по-интересно от компютърните игри? Съставете писмен текст, с който да убедите онези, които няма да ви повярват. Какъв вид текст ще създадете?
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чрез който авторът трябва да убеди останалите в
правотата на своя отговор, се очаква да бъде разсъждение с достатъчно аргументи в подкрепа на
тезата (каквато и да е тя).
Урок за упражнение (53./54. урок)
Предвиден е за два учебни часа. По-голямата
част от задачите са аналогични на тези в урока за
нови знания.
Започва се с тестова рецептивна задача върху
текст от учебник по история (На въпроса Какви са
задълженията на царя? верният отговор е Б – Да
управлява държавата.). В следващите упражнения (2 и 3) косвено се съдържат задачи за рецепция на текста. За да изпълнят лингвистичните задачи (да открият главните части в изреченията и да
обяснят съгласуването им), учениците трябва да са
осмислили информацията от втория абзац (зад. 2),
да са отговорили с едно изречение, че в болярския
съвет участват царят, патриархът и приближените
боляри на царя (вж. 3. зад.).
Зад. 5 и 6, както и 1 и 2 от САМ ВКЪЩИ изискват редактиране. Може да се припомни, че за
проверка подлогът се заменя с личното местоимение той (тогава се членува с пълен член). В зад. 5
грешките са: Царят седи на трон. До Негово величество кърши ръце принцесата.[…] Владетелят иска да разбере къде е скъсала чехлите си.
[…] Първият заспива рано-рано. И вторият не
може да разбере тайната. Накрая побеждава

най-глупавият. Със зад. 5.1 се тренира съгласуването на главните части и с кои части на речта
се изразяват те. Зад. 5.2 е продуктивна – изисква
преразказ на популярна приказка и откриване на
частите на речта, които са използвани за предаване на несвидетелственост (глаголните форми,
които могат да използват учениците в преразказите си, са минали деятелни причастия или глаголи в сегашно време).
В зад. 6 от рубриката МОГА ОЩЕ е сгрешено
второто изречение, защото там думата патриарх е
подлог в изречението, а е членувана с кратък член.
Върху този пример е добре да се насочи вниманието на учениците, тъй като подлогът е в края на
изречението (това са по-редки словоредни варианти), а учениците масово грешат при членуването на подлога в тази позиция. Не толкова трудна,
но подвеждаща, е зад. 7 – учениците трябва да не
пропуснат някой от синонимите: цар, Негово величество, владетел. С повишена трудност е зад. 8 –
да се преразкаже в сегашно време изходният текст
от урок по история. Трудността идва от факта, че
в периода 1. – 4. клас не се преразказва в сегашно
време и учениците нямат формирани навици в тази
посока.
Рубриката САМ ВКЪЩИ разчита на редакторските задачи. Верните отговори от зад. 1 за домашна работа са:
• Дворецът на цар Симеон смайвал с великолепието си. На трона стоял владетелят. И днес
дворецът впечатлява посетителите. Паметта
за миналото живее в настоящето.
• Само по число се съгласуват главните части в
изреченията: И днес дворецът впечатлява посетителите. Паметта за миналото живее в настоящето.
• По род и число се съгласуват останалите изречения.
Редактираните табели от 2. зад. трябва да бъдат: Обектът се наблюдава с видеокамери. Клиентът винаги има право. Автобусът има ново
разписание. Звънецът не работи. Днес магазинът
няма да работи.

Електронни ресурси
• Задача за съгласуване на подлог и сказуемо
• Задача за членуване на думи в изречението
според синтактичната им функция
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55.

ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО
ИЗРЕЧЕНИЕ. ДОПЪЛНЕНИЕ
Прочетете текста и ще научите как леопардът се грижи за прехраната си.

Второстепенни части
в простото изречение.
Допълнение

Леопардът принадлежи към семейство Котки. Той се среща предимно
в Африка, Източна и Южна Азия. Обитава планински гори със скали,
ручеи и храсталаци. Търси места с естествени прикрития.
Леопардът е единак. Катери се ловко по дървета, където спи на сигурно място. Там крие храната си от хиени и чакали. Продължителността на
живота му е около 23 години.
Леопардът се храни предимно със сърни, елени и други копитни животни. По-рядко яде гризачи и птици, а понякога напада маймуни и домашни животни.
Леопардът лови плячката си през нощта. Ловува сам, като дебне из засада. Той прави дълги и високи скокове. Умело лази по скали и дървета,
може да плува. Тези умения гарантират сигурна храна на леопарда.
Този хищник не напада пръв човека, но се срещат и леопарди човекоядци. Много рядко леопарди слизат до населени места и нападат добитъка.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да разпознават и осмислят функциите на допълнението като второстепенна част в
простото изречение
• Да могат да го употребяват в изречение и
текст.
• Да редактират свои и чужди грешки при употреба на допълнения.
• Да разбират смисъла на непознат научнопопулярен текст.

1. Къде живее леопардът?
2. Обикновено леопардът:
а) живее в група
в) ловува през деня
б) движи се сам
г) крие храната си в дупка в земята
3. Как ловува този хищник? От кой абзац научаваме това?
4. Разгледайте схемата. Защо думите са разпределени по този начин?
4.1. Каква информация получаваме от третия хоризонтален ред в
схемата?

ЛЕОПАРДЪТ
се храни
с копитни животни
(сърни, елени)
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напада (понякога)
маймуни, домашни животни

4.2. Запишете изречения, с които да отговорите на въпросите:
С какво се храни леопардът?
Какво яде по-рядко?
Кого напада понякога?

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (55. урок)
Изходният текст е научнопопулярен, ненатоварен с непозната лексика, което го прави достъпен
за възприемане. Тъй като думите от речника са от
текста (единак, копитен), добре е вниманието да
се насочи към тях, защото те присъстват в следващите рецептивни задачи. Такива са първите 4,
с които се проверява осмислянето на текста. Те
са сравнително лесни, тъй като провокират търсене на конкретна информация от отделни подтеми.
За решаване на зад. 1 и 3 е необходимо учениците
сами да открият онези абзаци, в които се съдържа необходимата информация (за зад. 1 – първи
абзац, за зад. 3 – четвърти). Верният отговор (Б)
на тестовата зад. 2 не предполага дословно цитиране от текста, а е резултат от осмисляне на речниковото значение на новата дума единак. Зад. 4
предполага създаване на изречения, основаващи
се на изходния текст, или написване на микротекст
на тема „Хранене на леопарда“. Учениците трябва
да се съобразят със схемата по текста, за да решат
зад. 4.1 и 4.2. Очаква се отговорите да обединят
информация от третия и петия абзац, защото в тях
се уточняват хранителните навици на леопарда.
(Леопардът се храни със сърни и елени. По-рядко
яде гризачи и птици. Понякога напада маймуни
и домашни животни. Много рядко напада добитъка в населени места. Не напада пръв човека.)
Въпросите от зад. 4.2 подготвят въвеждането
на понятието допълнение, изяснено в ЛУПА като
второстепенна част на изречението, която пояснява сказуемото (представена е с въпросите, с които
се открива, както и с начина на подчертаване). При

яде (по-рядко)
гризачи, птици
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изясняването е включена информация за пряко и
непряко допълнение, но без терминологичен апарат, защото в програмата тези понятия липсват.
Именно затова на практическа основа трябва да
се уточни, че някои допълнения се свързват със
сказуемото чрез предлог и се търсят с предлог +
въпрос (Какво, Кого, На кого…?). Подчертават се
заедно с допълнението.
Зад. 5 изисква да се подчертаят не само
допълненията, а и останалите изучени части на
простите изречения. Учениците трябва да дадат
примери за допълнения, свързани със сказуемото
с предлог (…се храни със сърни…) и без предлог
(…яде гризачи…;… напада маймуни…; …напада
добитъка …; Не напада пръв човека). Примерът
за предложно свързване естествено налага да се
коментира правописът на удвоените предлози (той
вече е изучен).
Зад. 6 е последната, в която се работи с текста.
Учениците трябва да открият и препишат простите
изречения от текста; да дадат примери, за да докажат, че в текста допълненията са изразени със
съществителни имена (… принадлежи към семейство; Търси места; крие храната си от хиени и
чакали; лови плячката; прави скокове; гарантират храна). За по-слабите ученици задачата може
да се редуцира само до простите изречения от един
абзац, за да успеят да я изпълнят. За да не се стигне до неправилна генерализация (че допълненията
се изразяват само със същ. имена), трябва да се

Думите, които дават отговор на тези въпроси, поясняват главните
части в изречението и се наричат второстепенни части. Една от тях
е допълнението.
Допълнението е второстепенна част на изречението, която пояснява сказуемото и означава предмет, засегнат от
глаголното действие.
Допълнението отговаря на въпросите Какво? Кого? Пред
тях може да има предлози: На какво? За кого?
Допълнението се подчертава с две успоредни и една пресечна черта
. (Когато допълнението и сказуемото се свързват с предлог,
той също се подчертава като допълнение.)
5. Подчертайте изучените части на изречението в простите изречения,
които записахте. Кои допълнения са свързани без предлог със сказуемото и кои – с предлог? Обяснете правописа на предлога.
6. Препишете простите изречения от текста за леопарда.
6.1. Подчертайте изучените части в изреченията.
6.2. Проверете с кои части на речта са изразени допълненията.
6.3. Обяснете членуването на допълненията от последния абзац на
текста. Езиковото правило ще ви помогне.
7.

Препишете изреченията, като ги разширите с допълнения.
Иван забеляза.
Мъжът поздрави.
Аз се обидих.

Допълнението от м.р.
ед.ч. се членува винаги с
кратък член. Когато се
замени с местоимението,
формата на местоимението е него, го (а не
той).

8. Съставете изречение, в което думата ловец да изпълнява службата на
допълнение.
9. Следващите изречения ще обогатят информацията ви за това кои
части на речта изпълняват службата на допълнения.
Чакалите наобиколиха леопарда. Той нападна първия. Хвърли се
върху него. Леопардът винаги побеждава страхливите.
9.1.Открийте допълненията.
9.2. Довършете в тетрадките си изречението:
Допълнението може да се изразява със съществително име,

.

10. Препишете изреченията, като членувате правилно:

СА

М

нападна бивол
, а лъв
Леопард
Цар
на животните отне плячка

ВКЪЩИ

се хвърли към леопард
от леопард
.

.

1. Членувайте правилно:
От клон
внимателно наблюдаваше една пантера. Тя
преценяваше кога да нападне слон
. Той бавно започна
да отстъпва пред хищник
. Тогава се появи ловец
.
Надеждата беше в него, защото само човек
може да
победи звяр
.

единак м. Животно,
което живее и ловува
само.
копитен прил. Който
има копита (рогово
образувание в края на
краката на тревопасни
животни).

2. Отговорете писмено на въпроса Защо леопардът не може
да бъде домашен любимец?
Още задачи – в учебната тетрадка
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премине към зад. 9, в която се съдържат по-разнообразни примери за изразяване на допълненията (Чакалите наобиколиха леопарда – същ.име;
Той нападна първия – числ. име; Хвърли се върху
него – мест.; Леопардът винаги побеждава страхливите – прил. име). Така по-лесно ще допълнят
изречението (от зад. 9.2.), което определя какви са като части на речта допълненията. За да се
коментира членуването на допълненията (при изпълнение на зад. 6.3.), първо трябва да се открият
всички допълнения (добре е да се използва информацията в ЕЗИКОВО ПРАВИЛО за заместване
на допълнението с местоимението него/го). След
това вниманието се насочва към определяне рода
и числото на съществителните имена, с които са
изразени допълненията, и най-накрая се обяснява
членуването. Може да се припомни, че имена от
м.р., ед.ч., пред които има предлог, винаги се членуват с кратък член.
Следващите зад. 7 и 8 са за конструиране на
изречения. Като примери могат да се предложат
следните изречения: за зад. 7 – Иван забеляза
учителя; Мъжът поздрави човека; Аз се обидих
на съученика си), а за зад. 8 – Хижарят посрещна
ловеца.
Зад 10, както и зад. 1 от САМ ВКЪЩИ, са задачи за редактиране на грешки при членуването. При
изпълнението им на учениците може да се препоръча да направят справка в рубриката ЕЗИКОВО
ПРАВИЛО. В зад. 10 вярното членуване е: Лео-

пардът нападна бивола, а лъвът се хвърли към
леопарда; Царят на животните отне плячката
от леопарда, а в зад. 1. от САМ ВКЪЩИ: От
клона внимателно наблюдаваше една пантера.
Тя преценяваше кога да нападне слона. Той бавно започна да отстъпва пред хищника. Тогава се
появи ловецът. Надеждата беше в него, защото
само човекът може да победи звяра.
По-трудната домашна работа е да се състави
кратък отговор на житейски въпрос на тема „Защо
леопардът не може да бъде домашен любимец“.
Урок за упражнение (57./58. урок)
Започва се с рецептивни задачи, но този път те
изискват извличане на информация от два текста
на една и съща тема. Верният отговор на тестова
зад. 1 е А). Новост в рецептивните задачи са тези,
които предполагат съпоставка на 2 текста на една
и съща тема (вж. зад. 2 и 6). И в двете задачи трябва да се извлече информация от първия текст (че
папагалът жако има сиви пера и бяла кожа около
очите, черен клюн и яркочервена опашка), за да
може детективът от втория текст да намери папагала.
При работа с допълнението преобладава редактирането: чрез разкриване на скоби (3), чрез допълване на изречения с думи за справка (4, 9.), чрез
допълване на определителен член (7) В лингвистичните упражнения (3 и 4) косвено се съдържат
задачи за рецепция на текста. Например разкриването на скобите в зад. 3 предполага да се открие
изречението от първия текст, в което се съдържат
необходимите данни (жако имитира гласове). Аналогична е процедурата и при изпълнение на зад. 4.
В урока за упражнение, както и в урока за нови
знания, има задача за съставяне на кратък текст,
тематично свързан с изходните текстове (зад. 1 от
САМ ВКЪЩИ).
Учебна тетрадка по БЕ (31. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: рецептивни (1); за откриване на допълненията в просто
изречение (4, 9, 10, и 14); за редактиране (8, 13); за
допълване на изречения (6, 7, 12); за мотивиране
на становище чрез кратък текст (5, 6).
Електронни ресурси
• Второстепенни части на изречението – задача за проверка на теоретичните знания
• Задача за членуване на допълнение, изразено с дума от м.р. ед.ч.
• Правило за членуване на допълнение
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56.

ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО
ИЗРЕЧЕНИЕ. ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ПОЯСНЕНИЕ
Прочетете преразказа на притчата „Пясък и камък“.

Второстепенни части
в простото изречение.
Обстоятелствено пояснение

Докато вървели през пустинята, двама приятели се скарали. Внезапно единият ударил
силно другия по лицето. Мъжът нищо не казал, но написал в пясъка, че в този ден неговият приятел му ударил плесница.
Продължили пътя си заедно. Стигнали до един оазис. Влезли във водата да се разхладят. Удареният започнал да се дави, а приятелят му се спуснал да помогне. С големи
усилия го измъкнал на брега. Тогава спасеният написал върху камък, че в този ден най-добрият му приятел му спасил живота.
Учудил се другарят му и попитал защо писал върху пясък, когато му ударил плесница,
а върху камък – когато го спасил от удавяне.
Другият казал, че когато някой те обиди, най-добре е да го напишеш върху пясък, защото ветровете на прошката ще го отвеят. Ако някой ти стори добро, трябва да го издълбаеш върху камък. Тогава написаното остава вечно.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да разпознават и осмислят функциите на обстоятелственото пояснение като второстепенна част в простото изречение.
• Да могат да го употребяват в изречение и
текст.
• Да редактират свои и чужди грешки при употреба на обстоятелствени пояснения.
• Да разбират смисъла на притчи и да интерпретират морално-етични проблеми.

на

п

до ра
бр ви
о

3. Кое в следващите изречения не отговоря на съдържанието на притчата?
Двама приятели вървели през оазиса. През нощта единият от тях
ударил лекичко другия.
3.1. Запишете верните изречения.
3.2. Кои думи в изреченията уточняват обстоятелствата, при които протича действието: мястото (Къде вървели?), времето (Кога го
ударил?) и начинът (Как го ударил?).
Думите, които отговарят на тези въпроси, са обстоятелствени пояснения.
Обстоятелственото пояснение е второстепенна част на изречението, която:
• пояснява сказуемото, като уточнява времето, мястото, начина, количеството, причините, условията и целта на глаголното
действие
• открива се с въпросите Кога? Къде? Как? Колко? Защо?,
зададени към сказуемото.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (56. урок)
Подборът на изходния текст в рубриката АЗ
ЧЕТА е мотивиран от стремежа деликатно да се
възпитават качества като благодарност, чувство
за приятелство и взаимопомощ. Притчата „Пясък
и камък“ е подходяща за тази цел, а ученическият
преразказ достоверно представя съдържанието Ӝ.
В текста има непозната лексика, но тя е уточнена в
рубриката РЕЧНИК. След изясняване на непознатите думи е добре притчата отново да се прочете
и тогава да се задават рецептивните въпроси към
нея, включени в зад. 1, 2 и 3. Първите въпроси
върху съдържанието на текста (зад. 1, 2) изискват
интерпретация, затова са по-подходящи за работа
с по-силните ученици. Очакваните отговори на въпроса от зад. 1 са в контекста на това, че обидата
няма нужда да се помни дълго, затова може да се
запише в пясъка (написаното в него е нетрайно),
докато благодарността е трайна и подходящо място за нея е камъкът. Въпросите в зад. 2 са естествено продължение на интерпретацията на притчата, защото изискват характеризиране на героя
(пострадалия) – той е мъдрец, с морално-етични
ценности, достойни за уважение. Зад. 3 и 3.1 изискват смислово редактиране на откъс от текста,
за да отговаря той на съдържанието на притчата:
Двама приятели вървели през оазиса (пустинята). През нощта единият ударил лекичко (силно)
другия. Редакторската работа трябва да се мотивира, особено във връзка с уточняване на времето, през което са вървели приятелите. От фактите в текста става ясно, че не е логично това да се
случва през нощта (писането в пясъка предполага
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1. Защо според вас притчата е озаглавена „Пясък и камък“?
2. Мъдрец или страхливец е човекът, който получил плесницата? Защо?
Каква истина за живота споделя той?
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добра видимост, къпането и спасяването – също).
Въпросите от зад. 3.2 подготвят въвеждането на
понятието обстоятелствено пояснение, изяснено
в ЛУПА като второстепенна част на изречението,
която пояснява сказуемото (представена е с въпросите, с които се открива, както и с начина на
подчертаване). Въпросите за откриване насочват
към видовете обстоятелствени пояснения, но без
те да се назовават, защото не са заложени в програмата.
Зад. 4 предполага дейности, с които
теоретичната информация от ЛУПАТА да се
прилага върху един (произволно избран) абзац от
притчата. Задачата предвижда да се подчертаят
всички изучени до момента части на изреченията
(напр. Докато вървели през пустинята, двама
приятели се скарали. Внезапно единият ударил
силно другия по лицето. Мъжът нищо не казал, но
написал в пясъка, че в този ден неговият приятел
му ударил плесница.), след това да се запишат
въпросите, с които се откриват обстоятелствените
пояснения, и да се уточни с какви части на
речта са изразени те: с предлог + същ. име (през
пустинята, по лицето, в пясъка, в ден) и наречия
(докато, внезапно, силно).
Редактиране предполагат зад. 5, 6, 8, 9 и 10
Зад. 5 предполага редактиране чрез заместване
(уточнени са условията за замяна – с наречие, защото най-често обстоятелственото пояснение се
изразява с тази част на речта), както и мотивира-

Обстоятелственото пояснение се подчертава с две прави и две пресечни черти (
). (Когато обстоятелственото пояснение и сказуемото се свързват с предлог, той също се подчертава като част от обстоятелственото пояснение.)
4. Препишете един абзац от текста и подчертайте в него частите на изречението, които вече сте изучили.
4.1. Запишете сказуемите и обстоятелствените пояснения заедно с въпросите, с които открихте обстоятелствените пояснения.
Образец: вървели през пустинята: Къде вървели? – през пустинята –
предлог + съществително име
4.2. Кои части на речта най-често влизат в ролята на обстоятелствени
пояснения?

говезни и прошката“ (тематично свързан с изходния), като се препоръчва проучвателска дейност
по темата.

5. Заместете с подходящо наречие подчертаната част в изречението:
Аз отговорих на въпросите с писмен текст.
5.1. Къде може да допуснете грешка при изписване на наречието?
5.2. Запишете вашето изречение и подчертайте главните и второстепенните части в него.
6. Разширете изречението с обстоятелствени пояснения.
Писах.
7. Докажете, че в изречението Много обичам притчи има обстоятелствено пояснение.
8. Запишете в тетрадките си, като членувате правилно.
Втори
път приятел
писал на камък, а не в пясък
. Доста
се уморил човек
, но извадил приятел
си от водата.
9. Разместете частите на изречението така, че обстоятелственото пояснение да бъде на първо място.
Всички ученици да носят в понеделник по един блоков лист.

Обстоятелствено пояснение, изразено с име
от м.р., ед.ч., се членува
винаги с кратък член
(играя на двора).

10. Запишете изреченията без обстоятелствените пояснения. Какви промени настъпиха?

СА

М

Пред павилиона се изви огромна опашка.
Днес лекарката бързо прегледа болните.
Преди ден изненадващо ми съобщиха радостната новина.

ВКЪЩИ

1. В кое изречение няма обстоятелствено пояснение?
а) Приятелят се държи мъжки.
б) Единият често нагрубява другия.
в) Прочетох притчата „Пясък и камък“.
г) Умореният пътник вижда оазис в пустинята.
2. Редактирайте, ако е нужно.
Непремено разкажи притчата на приятелят си!
3. Потърсете информация (от интернет или от фолклорния календар на българите) за празника Сирни заговезни. Каква е
връзката му с прошката? Отговорете с кратък текст.
Още задачи – в учебната тетрадка

притча ж. Кратък разказ
с поучително съдържание.
оазис м. Място сред
пустинята с вода и
растителност.
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не на редакторската работа (писмено се пише с
едно Н, защото думата е образувана от писмен) и
частичен синтактичен анализ. Зад. 6 изисква редактиране чрез допълване, но без предварителни
условия. Затова какъвто и вариант да предложат
учениците, ако изречението има смисъл и е вярно написано, той трябва да бъде приет като правилен.
В зад. 8 се очаква правилно членуване на
имена от м.р., ед.ч. (с опора върху рубриката
ЕЗИКОВО ПРАВИЛО): Втория път приятелят
писал на камък, а не в пясъка. Доста се уморил
човекът, но извадил приятеля си от водата.
Смяна на мястото на обстоятелственото пояснение в изречението трябва да се направи в зад.
9 (В понеделник всички ученици…), а зад. 10
предвижда пропускане на обстоятелствените пояснения в изреченията и обяснение на резултата
от промените (липсват подробности, посочващи
обстоятелствата, при които се извършват глаголните действия).
От друг вид е зад. 7. Тя изисква откриване
на обстоятелственото пояснение в изречението
Много обичам притчи. (Колко обичам? Много.)
Домашната работа от рубриката САМ ВКЪЩИ
повтаря дейностите от учебния час: тестова зад. 1
(с верен отговор В); редактиране на правописни
грешки (зад. 2: Непременно разкажи притчата
на приятеля си.). И тук (по подобие на предходния
урок) зад. 3 изисква съставяне на текст „Сирни за-

Урок за упражнение (57./58. урок)
Двучасовият урок за упражнение е върху материала за допълнение и обстоятелствено пояснение.
Рецептивните задачи не са традиционни, защото се
основават на 2 текста на една и съща тема. Към тях
отнасяме и зад. 6, защото въпросите са върху смисъла на втория текст (Кои обстоятелства трябва да знае детективът чичо Спас, за да намери
жако?). С обстоятелственото пояснение се работи в зад. 7 (за допълване на определителен член).
Зад. 8 от рубриката МОГА ОЩЕ е занимателно
формулирана, но решаването Ӝ не е лесно, защото учениците трябва да анализират свои примери,
за да проверят верността на посочените твърдения. Възможен отговор: Наречията най-често са
обстоятелствени пояснения. Обстоятелствените
пояснения могат да бъдат изразени с наречия, но и
със съществителни имена + предлог.
В рубриката САМ ВКЪЩИ едната задача (2)
е по-лека и е подходяща за целия клас (В изречението В клетката стоеше папагалът думата
клетката е обстоятелствено пояснение), докато
другата (1) е творческа (да довършат историята с
изчезналия папагал), което я прави по-подходяща
за работа по избор.
Учебна тетрадка по БЕ (32. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: рецептивни (1 и 2), за откриване на обстоятелствени
пояснения (6, 8, 11); за редактиране (9, 10); за допълване на изречения (7); за характеризиране на
частите на речта, с които са изразени обстоятелствените пояснения (5, 8); за частичен синтактичен
анализ (4, 12).

Електронни ресурси
• Обстоятелствено пояснение – задача за
проверка на теоретичните знания
• Задача за определяне на видове обстоятелствени пояснения
• Правило за членуване на обстоятелствено
пояснение
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59.

ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Прочетете текста и помислете какво настроение създава той.

Второстепенни части
в простото изречение.
Определение

Най-щастливото време се нарича ваканция. Тя ме гали с топлите лъчи на слънцето.
Най-щастли
Мирише на синьо море. Вие се по стръмни планински пътеки. Лети със сребърни
самолети. Подскача с боси крака по прашни селски пътища. Къпе ме с топъл
самол
дъжд. Намята ме с красивата рокля на дъгата. Изсушава къдриците ми със седъжд
шоара на вятъра. Подарява ми падащи звезди. Обещава ми много фантастични
шоар
приключения.
прикл
Пиратският кораб на ваканцията ме повежда към зеления бряг на мечтите
ми. Върху синия лист на небето с тебешира на белия облак изписвам незабравимия спомен за лятото.

ЦЕЛИ НА УРОКА

1. Предложете заглавие на текста.
2. Определете вида на текста (повествование, описание или разсъждение) и докажете твърдението си.

• Учениците да разпознават и осмислят функциите на определението като второстепенна част в
простото изречение.
• Да могат да го употребяват в изречение и
текст.
• Да разбират смисъла на неизучаван текст при
четене.
• Да формулират и доказват твърдения.
• Да работят в екип при изпълнение на съвместни задачи.

3. Определете речниковото и граматичното значение на думата от първото изречение, която е употребена в превъзходна степен. Коя дума
пояснява тя?
4. Прочетете второто изречение и открийте думите, които поясняват
съществителното име лъчи.
Прилагателното име топлите пояснява съществителното име лъчи,
като уточнява техен признак (температурата им). Топлите като част
на изречението се открива с въпроса Какви? (лъчи). С въпроса Чии?
(лъчи) се открива още едно пояснение на съществителното име лъчи.
Чрез предлог и съществително име се уточнява на кого принадлежат
лъчите (на слънцето).
Какви?

Чии?

Тя ме гали с топлите лъчи на слънцето.
Като части на изречението топлите и на слънцето са определения.
Определението е второстепенна част на изречението, която пояснява съществително име и означава признак или притежание.
• Определението може да пояснява всяка част на изречението
(главна или второстепенна), която е изразена със съществително име.
• Определението отговаря на въпросите Какъв? Кой? Чий?
Колко?, зададени към съществителното име, което се пояснява.

НАСОКИ ЗА РАБОТА

Определението се подчертава с една вълнообразна черта (

).
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Урок за нови знания (59. урок)
Изходният текст се въвежда със задачата да
се определи настроението, което създава това
емоционално описание на ваканцията (радостно,
щастливо). По-късно, в изпълнение на зад. 1 и
2, текстът трябва да се озаглави и да се определи
видът му. Очаква се двете задачи да не затруднят
учениците, но добре би било да се чуят повече
предложения и мотивировките им. Възможни заглавия биха могли да бъдат: Ваканция; Моята ваканция; Моята мечта и т.н.
Следващите две задачи (3 и 4) предполагат работа на равнище дума. Със зад. 3 се тренира определяне на речниковото и граматичното значение
на думата, като условието за подбор на примера
от първото изречение насочва към прилагателно
име или наречие, тъй като граматическият маркер
е степенувана дума (най-щастливото: речн. значение – радостно, благодатно; грам. знач. – кач.
прил. име, ср.р., ед.ч., чл., степ.; пояснява думата
време). В логическа връзка с предходната задача в
зад. 4 се търси кои думи пояснява същ. име лъчи
от второто изречение (топлите и на слънцето).
Обяснението на тази задача се съдържа в пояснителния текст, в който и схематично са представени връзките между съществителното име време
и поясняващите го съгласувано и несъгласувано
определение (видовете определения не се учат, затова те се изясняват чрез примери за безсъюзно и
съюзно свързване). Обяснителният текст подготвя
въвеждане на понятието определение, изяснено в
ЛУПА като второстепенна част на изречението,
102

която пояснява съществително име и означава
признак или притежание (определението е представено с въпросите, с които се открива, както и с
начина на подчертаване).
Зад. 5 предвижда работа по групи и предполага
дейности, с които теоретичната информация от
ЛУПА се прилага върху първия абзац от текста.
Трябва да се подчертаят всички изучени до момента
части на изречението; да се запишат въпросите,
с които се откриват определенията, както и да се
уточни с какви части на речта са изразени те (с прил.
имена, с предлог + същ. имена). При означаването
със стрелки трябва да се внимава. Има опасност
учениците да се подведат и да използват модела
от зад. 4. Трябва да се обърне внимание, че тук
се пита коя дума поясняват определенията, затова
стрелката трябва да е с посока от определението
към съществителното име (в предходната задача
се питаше същ. име от кои думи се пояснява и
стрелката сочеше определенията). Груповата
работа може да се организира по брой изречения
или по подусловията на задачата. Аналогична на
зад. 5 е зад. 8, в която се работи с последните
две изречения от текста (Пиратският кораб
на ваканцията ме повежда към зеления бряг
на мечтите ми. Върху синия лист на небето с
тебешира на белия облак изписвам незабравимия
спомен за лятото). В зад. 8.1 се определят частите
на речта за изразяване на определенията и тогава

5. Препишете по три изречения от първия абзац на текста.
5.1. Подчертайте в тях изучените части на изречението, в т.ч. и
определенията. Означете със стрелки кои съществителни имена поясняват те и с кой въпрос ги откривате.
5.2. Какви са като части на речта определенията, които открихте?
5.3. Кои от тях се съгласуват по род и число със съществителното име (което поясняват) и кои не се съгласуват?
6. Разширете изреченията с определения.
Пясъкът пари краката.
Туристите седнаха под сянката.
Фризьорът работи със сешоар.
6.1. Признак или принадлежност означават определенията във вашите
изречения? Къде се намират определенията по отношение на съществителното име, което поясняват? Как се свързват с него?
6.2. Каква част на речта са определенията?
7. Препишете изречението и подчертайте определенията в него: Далечният край на хоризонта привлече замечтания поглед на туриста.
Обърнете внимание на членуването на определенията.
8. Препишете последните две изречения от текста и подчертайте главните и второстепенните им части.
8.1. Обяснете с помощта на кои части на речта са изразени определенията.
8.2. Кои определения от м.р., ед.ч. са членувани с пълен член и кои –
с кратък член? Обяснете защо.
9. Редактирайте изречението, ако е необходимо.
Вземете си гумените лилави изтъркани миналогодишни джапанки.

КАК

СЕ ЧЛЕНУВАТ
ОПРЕДЕЛЕНИЯТА
В М.Р., ЕД.Ч.

● Членуват се с пълен член
(-ът, -ят), ако поясняват
подлога и се съгласуват
с него по род и число
(Ученическият тест е
верен.).
● Членуват се с кратък
член (-а, -я), ако поясняват подлога, но са свързани с него чрез предлог
(Тестът на ученика е
верен.).
● Членуват се с кратък член
(-а, -я), ако поясняват
допълнението и обстоятелственото пояснение
(Проверих ученическия
тест.).

10. Съставете изречения, за да уточните на кой член от семейството
(мама, татко, батко) принадлежат предметите.

СА

М

КАРАХ

ВКЪЩИ

1. Препишете изреченията, като добавете липсващите определения.
анекдот развесели
ученици.
стрелки на
вечер светят с
светлина.
приятел поднесе
извинение за обидата.
2. Опишете място, което е останало в спомените ви от някоя
ваканция, така, че приятелите ви да поискат да го посетят.

сешоар м. Електрически
уред за сушене на коса.
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следва да се обърне внимание на притежателното
местоимение ми, което е определение към
мечти. За да се изпълни зад. 8.2 (мотивиране на
членуването на определенията), предварително
трябва да се прочете рубриката КАК.
Редакторските задачи в урока са 6 и 9. Редактирането в зад. 6 изисква допълване с определения
(напр. Горещият пясък на плажа пари босите
крака. Уморените туристи седнаха под гъстата
сянка на голямото дърво. Модният фризьор работи с нов сешоар.). Разширявайки изреченията,
учениците трябва да мислят какви ще са отговорите на следващите въпроси от задачата: признак
или принадлежност означават определенията (в
примерите всички определения означават признак,
с изключение на на дърво – означава принадлежност); къде стоят определенията (преките – пред
съществителните, а на дърво – след съществителното сянка); какви части на речта са (прилагателни
и 1 същ. име). Редакцията в зад. 9 (напр. Вземете
си миналогодишните лилави джапанки.) се налага, защото има натрупване на определения.
В зад. 7 се очаква откриване на определенията
в изречението и коментар на членуването им (с
опора върху рубриката КАК).
При изпълнение на зад. 10 учениците трябва да
съставят изречения по опори – словесна (карах)
и графична (изображения на различни предмети).
Какъвто и вариант да предложат учениците, ако
той е възможен и е правилен – трябва да са прие-

ме (напр. вярно ще бъде: Карах батковия скейтборд. Карах скейтборда на татко.).
Домашната работа от зад. 1 на рубриката САМ
ВКЪЩИ изисква редакторска работа за попълване на липсващи определения (напр. Габровският
анекдот развесели уморените ученици. Двете
стрелки на часовника вечер светят с бледа светлина; Моят приятел поднесе своето извинение за
обидата.). Втората, по-трудна задача предполага
да се опише място по спомен, но с условие – описанието да въздейства положително.
Урок за упражнение (60. урок)
В урока е използван като изходен научнопопулярен текст, илюстриран подходящо, за да ориентира
към темата му. Зад. 1 е текстолингвистична, но отговорите на учениците насочват към съдържанието на
текста (темата е това, за което се разказва в текста).
Такава е и зад. 2, защото, за да отговорят на въпроса Какъв е текстът и защо?, учениците трябва да
уточнят как е описан компасът (те могат и да цитират). В урока за упражнение има само една чисто рецептивна задача (3), но и тя е съчетана с езикови задачи (3.1 и 3.2). От езиковите задачи преобладават 2
типа: редакторските (5, 7, 10, 11) и тези, които изискват откриване и характеризиране на определенията
(4, 6, 9). Редактирането в зад. 5 е чрез допълване, но
с мотивировка за съгласуване на определението неопитен (ако прилагателното име се използва в мн.ч.,
съгласуването със съществителното име спортист
ще бъде по число; ако се използва същото прилагателно име, но в м.р., ед.ч., съгласуването ще е по
род и число). Зад. 6 е тестова и верният отговор е Г
(Капсулата се пълни с течност). Задачите за откриване и характеризиране на определенията могат да
се илюстрират със зад. 4. Тя предполага синтактичен
анализ, но без да се използва този термин (той още
не е въведен), както и определяне на съгласуваните
и несъгласуваните определения (също без терминология – тя не е въведена в програмата за 5. клас).
Коментират се и частите на речта, които могат да изпълняват служба на определение.
Учебна тетрадка по БЕ (34. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: за
откриване на определения (2, 3, 5, 6, 8); за редактиране (4, 10, 11); за съставяне на кратък текст
описание (7) и др.
Електронни ресурси
• Задача за откриване на определения в изречения
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61.

ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО. СИНТАКТИЧЕН АНАЛИЗ
Вие познавате библейския разказ за началото на света. Сега прочетете откъс от
староеврейския мит за края на света.

Части на изречението.
Синтактичен анализ

Ной и потопът
Бог мислел за хората. Веднъж той погледнал към Земята. С изненада открил, че
хората съвсем го забравили. Бог се разочаровал. Затова той взел решение да накаже
човечеството чрез всемирен потоп.
На Земята Бог видял, че само едно семейство се труди неуморно. Това било семейството на Ной. Те живеели
честно. Спазвали Божиите закони. Затова Господ решил
да ги спаси. Той казал на Ной да построи голям дървен
кораб. Наредил му да се качи в него с голямото си семейство. Трябвало да вземе със себе си птици и животни
от различни видове. Ной затворил вратата на дървения
кораб и зачакал.
Не чакал дълго. Бог изпратил поройни води на Земята. Хората се чудели как да се спасят. Четиридесет дни и
нощи се изливал дъждът. Само дървеният кораб оцелял
сред стихията.
Внезапно проливният дъжд спрял. Морето постепенно
утихнало. Тогава Ной пуснал от кораба една врана и един
гълъб. Когато гълъбът се върнал с маслинова клонка, Ной
разбрал, че водата вече се е отдръпнала. Семейството му
слязло на брега и стигнало до дългоочакваната суша.
Те дали ново начало на света.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Учениците да правят синтактичен анализ на
просто изречение по зададен алгоритъм.
• Да прилагат правилото за членуване на главните и второстепенните части в изречението.
• Да разбират смисъла на митове и легенди и да
интерпретират морално-етични проблеми, разработени в тях.

1. Защо Бог изпраща унищожителен потоп за хората на Земята?
2. Как изглежда всемирният потоп?
3. Къде се намира семейството на Ной по време на потопа?
4. Защо в дървения ковчег има птици и животни?

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (61. урок)
Мотивацията за подбор на изходния текст в
рубриката АЗ ЧЕТА се съдържа в предварителната задача към прочита – да научат нещо за края на
света (по литература се учат митове за началото
на света). От текста могат да се направят изводи
за значението на фразеологичното словосъчетание Ноев ковчег, което е навлязло в разговорната
практика като място, което съхранява нещо ценно
и незаменимо. Освен това чрез староеврейския мит
учениците се запознават не само със старогръцки
легенди и митове, но и с митове на други народи.
В текста има непозната лексика (потоп, всемирен), която е уточнена в рубриката РЕЧНИК. След
изясняване на непознатите думи е добре митът да
се прочете още веднъж и тогава да се задават рецептивните въпроси към него, включени в зад. 1,
2, 3 и 4. Първите 3 задачи провокират търсене на
конкретни факти в текста, затова са подходящи за
работа с всички ученици, независимо от успеваемостта им. Очакваният отговор на въпроса от зад.
1 е: Бог изпраща унищожителния потоп, защото
е разочарован от това, че хората са го забравили, и решава да ги накаже. Отговаряйки на първия въпрос, учениците могат да цитират дословно целия първи абзац, защото в него се съдържа
търсената информация за причината за Божието
наказание. Същия тип дейност се очаква да извършат учениците, за да изпълнят зад. 2 – те трябва
да открият онзи абзац, който дава отговор на въпроса какво представлява потопът (трети абзац).
По-трудна е зад. 3, защото отговорът Ӝ се съдържа не в абзаца за потопа, а в този, който е преди
него – за заръката на Бог. В задачата се пита къде
е семейството на Ной по време на потопа, но точен отговор в мита няма – там се казва, че Ной и
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5. Определете темата и подтемите на мита за потопа. Оформете ги в
тетрадките си като план.
6. Кои са главните части в първото изречение от текста? По кои граматични признаци се съгласуват?
6.1. Коя е второстепенната част? С кой въпрос я открихте?
6.2. Към коя част на изречението зададохте въпрос, за да откриете
второстепенната част?
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семейството му се качили в кораба и зачакали
(потопът още не е дошъл). Зад. 4 изисква актуализиране на фонови знания на учениците, за да
отговорят на въпроса защо в Ноевия ковчег има
животни и птици (Бог решава да накаже хората,
а не животните и птиците, затова трябва да ги
има в новото начало на света.).
Зад. 5 е езикова (основава се на текстолингвистичните знания за тема, подтема, план), но
за да бъде решена, трябва добре да се познава
съдържанието на мита, т.е. тя се подготвя от рецептивните задачи преди нея. Възможен вариант за решение на задачата е: Тема на текста:
Ной и потопът; Подтеми: 1. Решението на
Бог; 2. Корабът на Ной; 3. Потопът; 4. Новото начало на света.
В зад. 6 и 7 се прави частичен синтактичен
анализ на първото и второто изречение
от текста (без да се използва терминът
синтактичен анализ), защото до момента са
изучени и главните, и второстепенните части на
изречението. Главните части в първото изречение
са: Бог мислел. Те се съгласуват по род и число,
защото сказуемото е изразено с причастие.
В изречението има една второстепенна част
(за хората – допълнение), която се открива
с въпроса За кого мислел?, зададен към
сказуемото. Главните и второстепенните части
във второто изречение трябва да се подчертаят
(Веднъж той погледнал към Земята) и да се

7. Препишете в тетрадките си второто изречение от текста.
7.1. Подчертайте главните и второстепенните части в него.
7.2. С какви части на речта са изразени обстоятелствените
пояснения?
8. Открийте кой абзац започва с изречение, което се състои от обстоятелствено пояснение, определение, подлог, сказуемо.
8.1. Препишете изречението в тетрадките си.
8.2. Кои са главните части в това изречение и кои второстепенните?
8.3. Към коя част на изречението се отнася определението?
9. Какво е изречението по цел на изказване и по състав. Препишете го
в тетрадките си и подчертайте главните и второстепенните части в
него.
Само дървеният кораб оцелял сред стихията.
Ако сте работили правилно, сте направили синтактичен анализ на
изречението.

КАК

СЕ ПРАВИ
СИНТАКТИЧЕН
АНАЛИЗ

1. Определете вида на изречението по състав. Ако
в изречението има едно
сказуемо, то е просто
изречение. Ако има 2 или
повече сказуеми, изречението е сложно.
2. Определете вида на изречението по цел на изказване.
3. Открийте подлога.
4. Посочете второстепенните части на изречението
– допълнение, обстоятелствено пояснение, определение.
5. Обяснете употребата на
пунктуационните знаци.

Синтактичният анализ изисква да се характеризира видът на
изречението по състав и по цел на изказване, както и да се определи каква служба изпълняват думите в изречението.
10. Препишете изреченията от текста и им направете синтакти1
чен анализ.
Това било семейството на Ной. Те живеели честно. Спазвали Божиите закони. Затова Господ решил да ги спаси.
Бог изпратил поройни води на Земята.Четиридесет дни и
нощи валели дъждове. Хората, животните, дърветата изчезнали под водата.
Внезапно проливният дъжд спрял. Морето постепенно
утихнало. Тогава Ной пуснал от кораба една врана и един
гълъб.
10.1. Обяснете членуването на имената от м.р., ед.ч.
10.2. Проверете с какви части на речта са изразени сказуемите в изреченията.

СА

М

11. Петокласниците спорят дали синтактичният анализ може да ни помогне да членуваме правилно имената от м.р., ед.ч. Вземете страна в
спора, като се аргументирате.

ВКЪЩИ

1. Преразкажете мита за края на света от името на Ной. Направете синтактичен анализ на 2 изречения (по избор) от
вашия текст.
2. Потърсете в интернет (или в книга с митове) различни теории за потопа и отговорете на въпроса Какво означава
човек да живее по Божиите закони?

потоп м. Голямо
наводнение.
всемирен прил.
Световен, универсален.

Още задачи – в учебната тетрадка
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уточни какви са като части на речта (веднъж –
наречие; той – местоимение; погледнал – мин.
св. деят. причастие; към – предлог; Земята –
съществително име).
Зад. 8 има нестандартна формулировка – да
открият изречение не по информацията в него, а
по структурата му. Това е изречението Изведнъж
проливният дъжд спрял в началото на четвъртия
абзац. Определението е към подлога.
Въвеждането на понятието синтактичен анализ се подготвя от зад. 9. С изречението Само
дървеният кораб оцелял сред стихията (просто,
съобщително) се илюстрират всички операции,
включени в процедурата на синтактичния анализ.
Той се изяснява в ЛУПА, а в рубриката КАК се
дава алгоритъмът му.
Тренирането на синтактичния анализ се
осигурява със зад. 10 (за работа по групи,
тъй като примерите са много). Това било
семейството на Ной. Те живеели честно.
Спазвали Божиите закони. Затова Господ
решил да ги спаси. Бог изпратил поройни води
на Земята. Четиридесет дни и нощи валели
дъждове. Хората, животните, дърветата
изчезнали под водата. Внезапно проливният
дъжд спрял. Морето постепенно утихнало.
Тогава Ной пуснал от кораба една врана и един
гълъб. Членуваните имена са проливният (пълен
член, защото определя подлога) и кораба (кратък

член – стои след предлог, второстепенна част е).
Сказуемите са минали деятелни причастия.
Зад. 11 изисква създаване на кратък аргументативен текст по лингвистичен проблем. Ориентировъчен отговор: За да членуваме правилно имената от м.р., ед.ч., трябва да можем да правим
синтактичен анализ. Правилото е, че подлогът и
определението към него се членуват с пълен член,
ако определението не е свързано с подлога чрез
предлог, а второстепенните части и определенията към тях се членуват с кратък член.
Двете задачи за домашна работа от САМ ВКЪЩИ изискват съставяне на текст. Зад. 1 е за преразказ на мита от името на Ной (този вид преразказ вече е учен) и учениците трябва да направят
синтактичен анализ на две изречения от своя текст.
Зад. 2 пак изисква съставяне на текст разсъждение, но след събиране на допълнителна информация за потопа.
Учебна тетрадка по БЕ (35. тема)
Задачите в учебната тетрадка са от типа: за синтактичен анализ (1, 3, 5), за редактиране (2) и за
трансформиране (4).
Условието на зад. 1 насочва към синтактичен
анализ, при това не само на прости изречения. Преди изпълнението на задачата е добре да се припомни алгоритъмът на синтактичния анализ от урока
за нови знания, т.е. да се направи справка в рубриката КАК на стр. 109). Зад. 3 изисква попълване
на липсваща информация за синтактичния разбор
(Изречението е съобщително по цел на изказване, завършва с точка. Изречението е просто по
състав, има едно сказуемо). Задачата е включена, защото обикновено синтактичният разбор се
свежда до определяне на частите на изречението, а
общата му характеристика се пренебрегва. Такава
е мотивацията и за зад. 5.
Задачата за редактиране (2) предполага заместване, за да се избегне повторението на Аполон,
а трансформацията в зад. 4 е с граматическа задача – промяна на числото на сказуемите (Звездоброецът гадаел по звездите; Той предсказва
предстоящите събития).

Електронни ресурси
• Определяне на правилната последователност на стъпките за синтактичен анализ на изречение
• Задача за съставяне на изречение по зададен
синтактичен модел
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65.

ДИАЛОГ
Запознайте се с разговора между Вики и Миро и определете за какво общуват.

Диалог

– Здравей, Вики! Закъснях ли?
– Не, Миро. Тъкмо успях да се приготвя и вече може да излизаме.
– Къде ще я търсим тази информация за еднорозите? Само този проект ми липсваше! Вместо да си играя на компютъра...
– Ще научиш нещо ново. Знаеш ли, че рогът им имал магическа сила и
можел да неутрализира дори отрова?
– Добре де, но те не съществуват. Измислици разни! Само да се чудим
сега къде да намерим информация за тях.
– Първо да видим в интернет, а после ще отидем до библиотеката. Ще
попитаме леля Ани дали има нещо по този въпрос, а после ще видим.
– Една колежка на мама обещала да Ӝ донесе енциклопедия, в която се
описвали всякакви такива фантастични неща. Но чак довечера ще я видя.
– Нищо. Върви сега, че няма време.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да осъзнаят ролята на диалога в ежедневното
общуване за размяна на информация, споделяне
на мисли и чувства, извършване на съвместна дейност.
• Да участват в диалог в официална и в неофициална обстановка, като съобразяват своите въпроси и отговори с тези на останалите участници
в диалога.
• Да изслушват събеседника/събеседниците си
и да оспорват мнение, различно от своето, като
проявяват толерантност и учтивост в общуването.
• Да поставят логическото ударение в зависимост от комуникативната цел.
• Да познават и да коментират ролята на диалога
в художествен текст като средство за характеризиране на литературен герой.

1. Къде отиват Миро и Вики? Защо?
2. Какво е отношението на Миро? Къде и как е проявено то?
3. Какво е мнението на Вики по въпроса?
4. Каква информация съобщава Миро на Вики?
5. Какво научава Миро за еднорозите от думите на Вики?
6. Какво научихте вие от този диалог?
През целия си живот ние общуваме непрекъснато – обменяме
различна информация:
• съобщаваме различни факти и научаваме други факти
• изслушваме мнението на другите и изказваме своето
• изразяваме отношение към някого и разбираме какво е отношението на другите към нас и към нашите постъпки.
По тази причина ни се налага непрекъснато да влизаме в диалог
с другите.
7. Според вас за какво най-често разговарят възрастните? А децата?

КАК

ДА РАЗГОВАРЯМE
С ДРУГИТЕ

● Ако задавате въпроси,
които изискват само отговор да или не, няма да се
получи диалог.
● Ако събеседникът не разбира въпроса, направете
този въпрос по-точен и
ясен.

8. Кои телевизионни предавания представляват диалог между участниците? Харесвате ли такива предавания? Защо?
Вече стана ясно, че диалозите заемат важно място в нашия живот.
Много често от това как разговаряме, зависят нашите успехи. Обсъдете заедно със своите съученици този въпрос. Какви съвети за успешно общуване бихте дали?
9. Допълнете списъка в рубриката „Как“ и запишете препоръките в
тетрадките си.
10. Съставете диалог с участници леля Ани, Миро и Вики.
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НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (65. урок)
Текстът в началото на урока предполага да се
чете първо за изпълнение на комуникативните задачи, някои от които са свързани със съдържанието на
текста (зад. 1, 4, 5, 6), а други – с отношението на говорещите към предмета на общуване (зад. 2, 3). Зад.
7 и 8 насочват вниманието към ролята на диалога и
присъствието му в нашето ежедневие и в медиите,
които използваме. Важно е учениците да осъзнаят,
че спазването на определени правила прави диалога
полезен и приятен за участниците. В рубриката КАК
са посочени две подобни изисквания. Нашето предложение (зад. 9) е учениците в екипна работа под
формата на диалог да продължат този списък, напр.:
1. Избери тема, която е интересна и за твоя събеседник!
2. Ако задаваш въпроси, които изискват само
отговор „да“ или „не“, няма да се получи диалог!
3. Ако събеседникът не разбира въпроса ти, направи този въпрос по-точен и ясен!
4. Ако събеседникът не разбира употребени от
теб дума или израз, обясни значението им или ги
замени със синоним!
5. Не започвай с отрицателни оценки (например
Тази шапка не е ли малко смешна? Само с игри
на компютъра няма да направиш контролното!),
защото това убива желанието за диалог!
6. Избягвай ненужните подробности!
7. Бъди учтив и внимателен! Дори когато не
си съгласен с мнението на другите участници, не
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обиждай и не нагрубявай!
8. Бъди добър слушател! Изслушвай спокойно
останалите участници!
9. Не прекъсвай другия, докато говори!
10. Не задавай друг въпрос, преди да са ти отговорили на първия!
В по-нататъшния ход на урока (зад. 10) учениците трябва да създадат диалог, като поставят част
от участниците в началния диалог в нова ситуация,
т.е. да използват възприетата информация от първия текст, за да построят следващия, спазвайки при
това приетите от самите тях правила. С оглед на тези
правила се оценява уместността на предложените в
зад. 11 реплики. В зад. 12 петокласниците трябва да
съставят диалози, опирайки се на дадените зрителни
образи и ситуации. Препоръчително е учителят да ги
насочи към използване на рубриката КАК (с. 117).
Възможно е да се използват различни форми на работа – учениците да бъдат разделени на групи или
учителят да даде възможност всеки ученик да избере
върху коя снимка да работи. Подборът на снимките е съобразен с потребностите на петокласниците и
със ситуациите, в които те попадат ежедневно. Предложенията за домашна работа са насочени към конструктивна дейност. Зад. 1 е по-лесна за изпълнение,
тъй като предполага създаване само на въпроси, т.е.
производство само на собствена реч, докато зад. 3
изисква създаване на цялостен диалог и предполага
създаване на реч чрез изпълняване на различни роли.
Зад. 2 има изследователски характер, но пък би на-

11. Кои от следващите изрази е по-добре да не употребяваме в разговор?
Защо? Редактирайте ги така, че да не звучат грубо и обидно за събеседника.
Много си нахален! Защо ми взе химикала?
Вчера гледах интересен филм. Искаш ли да ти го разкажа?
Написа ли си домашното?
Как ми се иска да сме във ваканция!
Какво да си приготвя за екскурзията?
Тази тениска май ти е отесняла?
Не ме интересува твоето мнение!
Кога най-после ще се научиш да не прекъсваш хората?

диалог (гр.) 1. Разговор.
2. В лит. произведение –
разговор между героите;
синоними – беседа,
събеседване.

12. Отгатнете за какво разговарят общуващите на снимките. Съставете
диалози.

КАК

ДА СЕ СПРАВИТЕ
С ТАЗИ ЗАДАЧА?

СА
М

Обърнете внимание на
следното:
● кои са участниците в диалога
● къде, в каква обстановка
разговарят
● какво изразяват лицата
им
● има ли нещо особено в
позата или в жеста им

ВКЪЩИ

1. Представете си, че във вашето училище ще гостува любимият ви спортист или актьор. Какво бихте го попитали? Ако
имате възможност, запишете въпросите на смартфона си.
2. Запишете два диалога – един, който се провежда във вашия
дом, и втори – между ваши съученици. Ако в тези разговори
има неуместно употребени думи и изрази, посочете ги.
3. Съставете диалог по снимката.
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карала петокласниците да се вслушват в това, което
чуват около себе си, и да го преценяват от друга гледна точка. Нашето предложение е всеки ученик сам да
избере върху коя задача да работи вкъщи.
Урокът за упражнение (66./67. урок)
Урокът затвърдява усвоеното през миналия час,
но и насочва чрез практическа работа вниманието
на петокласниците към ролята на диалога в художествен текст при изграждане на образите, дава им
възможност да проявят силата на въображението
си при конструиране на диалози, подходящи за конкретни ситуации на общуване. Урочната статия започва с диалог, отразяващ ситуация от ежедневието
на учениците. Зад. 1 е с рецептивен характер и няма
да затрудни учениците; ако е необходимо, учителят
може да се включи при тълкуване на употребата на
думата забраванко и да подчертае какво отношение
се изразява чрез нея. Зад. 2 изисква прилагане на
наученото за речева ситуация (верните отговори са
В и Г). При изпълнение на зад. 3 учениците може
да работят по групи върху дадените ситуации и да
съставят диалози, като използват информация от началния диалог. Двете ситуации отразяват различни
потребности на петокласниците и предполагат различно общуване. В зад. 4 е дадено стихотворение на
Иван Вазов, оформено като диалог (това е типичен
жанр за възрожденската литература с просветителски характер). Рецептивните въпроси имат за задача
да се определят участниците в общуването, темата

на техния разговор и отношението им един към друг
(да се обърне внимание на обръщенията детенце
хубаво, пиленце любаво, бабичко; на умалителните
съществителни имена). Зад. 5 и 6 са насочени към
развиване на конструктивните умения. Зад. 5 може
да се реализира чрез работа по групи, но това решава учителят; при изпълнението Ӝ учениците може да
използват алгоритъма за работа от с. 117. Първата
снимка предполага различно тълкуване на ситуацията (разговарящите може да са баба и внук, но и да
са съвсем непознати дете и възрастен, разговорът им
може да е свързан с пътуването, но и с други теми
или да е с цел запознаване) и дава възможност за съставяне на разнообразни диалози. Втората снимка показва момче и млад мъж, които спокойно разговарят,
седейки на скала. Възможно е това да са баща и син
или двама братя; темите също може да са различни
– любуване на гледката, открила се пред очите им,
обсъждане на някакъв въпрос или на по-нататъшните действия. Зад. 6 поставя петокласниците в ролята на автори на комикс и се надяваме да предизвика
любопитството им. При желание учителят може да
разшири познанията им за комикс, да покаже чужди
и български комикси както за деца, така и за възрастни, да се потърси информация за музея на комикса у
нас. Някои от тези идеи са в основата на предложенията за домашна работа. Ако има повече ученици,
нарисували комикс, може да се организира изложба
и/или конкурс за най-интересен комикс.
Учебна тетрадка по БЕЛ (1. тема)
По темата са подбрани задачи, които се отличават
по степен на трудност и изискват от учениците прилагането на различни знания и умения. Тези задачи
продължават извършената до този момент работа
върху диалога (зад. 1) и неговата роля и в делничното общуване (зад. 2, 4), и в художествения текст
(зад. 3). Усъвършенстват се уменията за създаване
на диалог по зададена ситуация (зад. 5, 6, 7). Зад. 8
предлага дообогатяване на познанията, свързани с
електронното общуване, като насочва вниманието
на учениците към емотиконите, към които често те
прибягват. Работата по тази задача може да се обогати с разговор за уместността в употребата на тези
изображения при различни случаи на електронно общуване с официален и неофициален характер.
Електронни ресурси
• Диалог – задача за работа с текст
• Задача за определяне на уместни и неуместни думи и изрази при диалог
• Как да участваме в диалог – тестова задача
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68.

ПРЕДСТАВЯНЕ И САМОПРЕДСТАВЯНЕ
Текст 1
Колеги, имам удоволствието да Ви представя Теодор Василев – новия преподавател по
български език и литература в нашето училище. Той ще бъде и класен ръководител на 5. а
клас. Завършил е специалността „Българска филология“ във Великотърновския университет
през тази година.

Представяне и
самопредставяне

Текст 2
Добър ден, ученици. Казвам се Теодор Василев и ще бъда вашият класен ръководител.
Освен това ще ви преподавам по български език и литература.
И в деловото, и в битовото си всекидневие ние непрекъснато влизаме в
контакт с други хора, често пъти – непознати за нас. Затова в някои ситуации се налага сами да се представим пред непознатите, а в други – да
ни представят.

ЦЕЛИ НА УРОКА

Самопредставяне – при запознаване с непознати хора сами
съобщаваме важна информация за себе си – как се казваме,
къде учим или работим, с какво се занимаваме, къде живеем.
Когато някой друг съобщава тази информация за нас, говорим
за представяне.

• Да представят себе си и друг човек (включително и по електронен път), като се съобразяват с
параметрите на конкретната речева ситуация и с
правилата на речевия етикет.
• Да проявяват толерантност и учтивост в общуването.
• Да поставят логическо ударение, като се съобразяват с комуникативната цел.

1. В коя от ситуациите, в които са създадени текст 1 и текст 2, има
представяне и в коя – самопредставяне? Кои са участниците в общуването? Кое е различното и кое – еднаквото в информацията, която
се съобщава за един и същ човек? Коя е причината за разликата?
2. Характеризирайте речевите ситуации, при които са възникнали
двата текста. Ако се затруднявате, припомнете си рубриката „Как“
на с. 13.
3. Как ще продължите двата текста, за да станат диалози? Какви изрази
от речевия етикет ще използвате? С каква цел?
4. Съставете кратки текстове по снимките. Започнете така:
а) Да ви представя
б) Да ви се представя
.

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (68. урок)
В началото на урока се разглеждат двата текста,
които илюстрират как един и същ човек се представя и самопредставя в различни ситуации. Идеята е
да се покажат двата речеви акта, като в същото време се затвърдят и познанията на учениците за официално общуване. Препоръчително е учителят да
направлява учениците, но да им даде възможност
колкото може повече сами да наблюдават, да анализират езиковия материал и да правят изводи. Това
не само ще развива наблюдателността и логическото
им мислене, но ще е важна крачка към усвояването
на умения за създаване на аргументативни текстове.
В началото е дадено обяснение за разликата между
представяне и самопредставяне и е обяснена тяхната роля в общуването. Използвайки тази информация, петокласниците ще разпознаят, че в първата
ситуация има официално представяне на новия учител пред колегите му, а във втората този учител сам
се представя пред учениците от 5. А клас. И в двата
случая се съобщава името на учителя, по какво ще
преподава и фактът, че ще е класен ръководител на
5. А клас. Зад. 2 изисква прилагане на знанията за
речева ситуация и на уменията за нейното характеризиране, зад. 3 пък обвързва новата информация с
наученото вече за диалог и за речев етикет.
Зад. 4 изисква съставяне на кратки текстове
за представяне и самопредставяне по снимки. По
преценка на учителят тези ситуации може да бъдат заменени със ситуации от живота на неговите
ученици. Тази задача е по-трудна и изисква първо
внимателно оглеждане на снимките и обсъждане
на това, което са запечатали, и чак след това да се
пристъпи към конструиране на текстовете по модела на дадените в началото на урочната статия.
Следващите няколко задачи (5 – 8) са насочени
към текст, който съдържа самопредставяне, напра108
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вено по електронен път с конкретна цел. Избрана
е ситуация, близка до петокласниците и до техните
потребности. Общуването между треньора и Веселин е непряко, писмено, официално (зад. 7, отг. В).
За да постигне целта си, пишещият използва подходящи етикетни формули (зад. 8 – обръщението уважаеми, използване на учтивите форми, завършекът
на писмото с уважение). Полезно за обучаваните
ще бъде обяснението за графичното оформяне на такъв тип служебни имейли – къде се разполага обръщението, как завършва имейлът, къде се отбелязва
отправителят на писмото.
Зад. 9 изисква от петокласниците да напишат
електронно писмо, в което да има самопредставяне, като се съобразят с описаната в условието ситуация. Препоръчително е преди това да се
прочете и коментира информацията от рубриката
КАК, тъй като тя съдържа препоръки за писане на
електронно писмо. Трябва да се има предвид, че
задачи 5 – 9 са особено полезни за учениците, които познават електронното общуване най-вече като
средство за забавление.
Задачите, предложени за домашна работа, имат
за цел конструиране на кратък текст. Зад. 1 –
представяне в неофициална обстановка с цел запознаване. Зад. 2 – как ще изглежда визитната им
картичка след 15 години. Идеята е учениците да
оформят не само текста на визитката, но и нейния
графичен образ, което ще им позволи да използват
въображението си и познанията си от обучението

Веселин е написал следния имейл:
До

КАК

a_georgiev@abv.bg

Тема: за клуб по бойни изкуства

Уважаеми господин Георгиев,
Казвам се Веселин Михайлов. Ученик съм в 5. б клас
на ОУ „М. Дринов“. Обичам да спортувам и искам да
се запиша в клуба по бойни изкуства, на който Вие
сте треньор. Какво трябва да направя за тази цел?
С уважение,
Веселин Михайлов
5. С какво се занимава господин Георгиев?
6. Какво съобщава за себе си Веселин? С каква цел петокласникът е написал електронното писмо?
7. Общуването между двамата е:
a) пряко, устно, неофициално
б) пряко, писмено, официално

в) непряко, писмено, официално
г) непряко, писмено, неофициално

СЕ ПИШЕ
ЕЛЕКТРОННО
ПИСМО

1. Обмислете съдържанието:
● уточнете каква информация ще съобщите за себе
си.
● Подберете подходящите
думи и изрази, като се
съобразите с темата на
писмото и с официалния
характер на общуването.
2. За да оформите имейла,
помислете:
● какво трябва да напишете
в полето Тема (Subject)
● какво обръщение да използвате
● как да завършите писмото
● какви пунктуационни
знаци да поставите след
обръщението и в края на
писмото
● как да напишете учтивите
форми

8. Кои изрази от речевия етикет използва Веселин?
9. Ваш съученик ще участва в конкурс на тема Силата на природата и
трябва да изпрати имейл до организаторите, с който да се самопредстави. Помогнете му, като използвате информацията от рубриката
„Как“.
10. Как според вас се самопредставят участниците в електронно общуване?

СА

М

Ако имате колебания, вижте как е оформил своето електронно писмо
Веселин.

ВКЪЩИ

1. Имате гости за рождения си ден. Малко по-късно пристигат
вашите братовчеди Ема и Виктор, които живеят в друг град.
Как ще ги представите на останалите?
2. Виждали ли сте визитна картичка (визитка)? Каква информация
2
съдържа тя? Направете проект (по избор):
• за визитна картичка на ваш близък
• как бихте искали да изглежда и какво да съдържа вашата визитна картичка след 15 години.
Може да потърсите образци в интернет, за да предложите
по-интересно оформяне. Изберете най-оригиналните идеи.

имейл м. Електронна
поща (на английски:
electronic mail), съкратено е-поща или имейл
(email или e-mail);
съобщение, изпратено
по електронна поща.
визитна картичка
(визитка) ж. Нарочно
напечатано картонче с
името на човека,
професията, компанията,
за която работи (обикновено с лого), и информация за контакти – адрес,
телефонен номер, имейл
адрес и адрес в интернет.

Още задачи – в учебната тетрадка

121

по други учебни предмети (изобразително изкуство, информационни технологии), т.е. така ще се
реализират и междупредметни връзки.
Учебна тетрадка по БЕЛ (2. тема)
Втората тема е върху уменията за представяне
и самопредставяне. Задачите и описаните ситуации
трябва да разширят представата на учениците за ролята на двата речеви акта в общуването и за случаите, когато се налага по някаква причина и с определена цел да се самопредставим и/или да представим
някого. Зад. 1 ще накара петокласниците да търсят
отговора на въпроса Кой съм аз? Дадените ориентири са само насочващи, учениците могат да включат
и друга информация за себе си, за своите приятели и
предпочитания. Ако познават техниката на мисловните карти, може да оформят това самопредставяне
по такъв начин и на отделен лист. Това самопредставяне е подходящо начало на тяхното портфолио.
В зад. 2 е използван кратък откъс от романа „Пипи
Дългото чорапче“ на А. Линдгрен. Работейки върху
него учениците трябва да разберат, че е важно да се
подбира информацията, която съобщаваме за себе
си, с оглед на ситуацията, в която общуваме. С развиване на умението за подбор на уместни езикови
средства е свързана зад. 4, в която учениците трябва
да създадат текстове за представяне на едни и същи
лица (своите приятели), но пред различни адресати.
В хода на работата те ще установят, че използват
различни езикови ресурси, а е възможно да съобща-

ват и различна по характер и обем информация. Тази
задача е добър повод (разбира се, по преценка на
учителя) да се говори за речеви стратегии и за силата
на словото, включително и за използването му като
средство за манипулация. Такъв разговор е полезен
и от прагматична гледна точка, и от мотивационна.
Зад. 3 има изследователски характер и е по-трудна,
но е подходяща за търсещите и можещите ученици.
Зад. 5 е с доминиращо рецептивен характер и е насочена към установяване на междутекстови връзки
между текста от тетрадката и текст от учебника по
български език (с. 30). Условия 5.1 и 5.2 няма да затруднят учениците, а работата по тях е добре да се
съчетае с развиване на правописните умения за писане на собствени имена, за използване на главни букви и кавички и съставни собствени имена: Велико
Търново, Велики Преслав, „Свети равноапостоли
Петър и Павел“. 5.3 разширява умението за възприемане на информация от текст, когато тя е поставена
в скоби, а 5.4, която само на пръв поглед изглежда
лесна, изисква от четящия да търси основната информация в текста. В конкретния случай това е изречението Археолог по професия и пътешественик
по призвание. 5.5 предполага самостоятелна работа
с речник (тълковен и/или на чуждите думи). Зад. 6
представя популярни литературни герои и личности
и е оформена като своеобразни гатанки, чиито отговори няма да затруднят учениците (Малкият принц,
Хари Потър, Хитър Петър, Иван Вазов). Полезността на задачата може да се повиши, като се уплътни с
допълнителна езикова работа върху някои части на
речта, върху правописа на имената и др. Тази задача провокира и да е началото на разговор за четенето и за предпочитанията на петокласниците. Зад. 7
е с по-голяма степен на трудност и изисква повече
време за съставяне на текст. Тя е рецептивно-продуктивна, тъй като в началото учениците трябва да
възприемат и да осмислят дадената информация,
чрез която е представен главният герой, а после да
построят, да създадат своя текст, съобразявайки се с
тази информация. Възможно е задачата да се даде за
домашна работа или учениците да имат избор, за да
може тези от тях, които се затрудняват с изпълнението на зад. 7, да работят върху друга задача.
Елекронни ресурси
• Как се пише електронно писмо – определяне на правилната последователност на стъпки за
съставяне на електронно писмо
• Общуване чрез електронно писмо – задача
за работа с текст
109

69.

ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС
На петокласници е поставена задачата да създадат текст, в който да обяснят кой е
любимият им сезон и защо. Прочетете как са отговорили Давид и Кристина.
Текстът на Давид

Отговор на житейски въпрос

Всеки човек си има любим сезон.
Аз най-много обичам зимата. Причините са няколко. Едната от тях е снегът – той
вали само през зимата, а от него може да се направи всичко – от снежна топка до цяло
иглу. Другата причина е голямото отсъстване. Ту има ваканции, ту болести, ту празници, та аз пропуснах половината от зимното учене.
И най-важната причина е снежният бой, т.е. бой със снежни топки. Това е най-хубавата и весела част от зимата.
Четвъртата причина е гледката. Навсякъде е бяло, вали сняг, деца играят, стопани
разхождат кучета с пуловери.
Всичко е прекрасно през зимата.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да познават особеностите на този речев жанр –
отговор на житейски въпрос.
• Да създават в устна и в писмена форма текст,
в който да изразяват лична позиция по житейски
проблем и да подбират подходящи аргументи.
• Да композират текст разсъждение в определен
обем и да използват езикови средства, подходящи
за ситуацията на общуване.
• Да редактират и да оформят писмения текст в
съответствие с изискванията за писмено общуване
(правопис, пунктуация, графично оформяне).
• Да спазват правилата на правоговора и да поставят логическо ударение, като се съобразяват с
комуникативната цел (когато създават устен текст
отговор на житейски въпрос).

Текстът на Кристина
Хубаво е през зимата. Излизаме с приятели, за да се пързаляме и да се замерваме със
снежни топки. Правим снежни човеци и други забавни неща.
Зимата е много красива. Тогава всичко става чисто и бяло като в
приказка. Снегът блести и те вика навън.
Зимата ми харесва и заради това, че имаме ваканция, през която
може да си почиваме и да се срещаме със своите приятели.
Много обичам и харесвам зимата и тя е моят любим сезон.
1. В своя текст Давид е употребил думата иглу. В кой речник ще намерите обяснение на нейното значение? Запишете в тетрадките си какво
означава тази дума.
2. Двамата петокласници харесват зимата по различни причини, но има
нещо, което ги обединява. Какво харесват в зимата и Давид, и Кристина?
3. Определете вида на текстовете, които са създали петокласниците?
Докажете твърдението си с примери от ученическите съчинения.
Текстовете, които са написали Давид и Кристина, представляват
отговор на житейски въпрос.
Отговорът на житейски въпрос е устен или писмен текст,
в който авторът споделя своите размисли по въпрос от всекидневието, доказва свои твърдения, изказва свое мнение, използвайки личния си опит. В този текст преобладава разсъждението, тъй като се изказва твърдение, което се подкрепя с
доказателства.
4. Открийте причините, поради които Давид и Кристина обичат
зимата.
5. Намерете във всеки от двата текста основното твърдение. В коя част
на текста се намира то?
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НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (69. урок)
В урока за нови знания учениците се запознават със същността и структурата на отговор на
житейски въпрос, като използват своите познания
за строеж на текста и за особеностите на разсъждението като тип текст. Работейки върху дадените
в началото ученически текстове, петокласниците
коментират тяхното съдържание (зад. 1 и 2), определят вида им (зад. 3), за да стигнат до същността на
отговор на житейски въпрос. Зад. 4 има рецептивен
характер и помага на учениците при откриване на
доказателствата (зад. 6), използвани от създателите
на текстовете. Тя може да се реализира по групи,
като всяка група работи върху един от текстовете.
Зад. 5 насочва към търсене на основното твърдение
в двата ученически текста, които илюстрират различни възможности за разполагане на тезата – в началото и в края на текста. Важно е да се даде повече
свобода на учениците при структуриране на отговор на житейски въпрос, а не да им се налагат твърди модели за работа. Зад. 7 илюстрира структурата
на единия текст и изисква от учениците по подобен
начин да изработят модела на другия текст. Зад. 8
насочва към изказване на собствено твърдение по
въпроса, по който са създали своите текстове Давид
и Кристина. Тази задача няма да затрудни учениците, защото темата е обсъждана, а и имат примерни
модели за работа. Зад. 9 пък иска обратното – от
твърденията да достигнат до въпроса, по който са
разсъждавали авторите. Възможни са различни отговори, например: Трудно ли е да си ученик в пети
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клас? Лесно ли е да си ученик в пети клас? Какво е
да си ученик в пети клас? Защо обичам животните? Какво обичам да правя в свободното си време? Кое е любимото ми занимание? и др. под.
Зад. 1 от предложенията за домашна работа
насочва към създаване на отговор на житейски
въпрос, но не е толкова трудна, защото учениците вече са формулирали основното си твърдение
при изпълнение на зад. 8, имат готови образци за
изграждане на текста и работят по познатата вече
тема. Зад. 2 изисква от петокласниците да запишат
въпроси, които ги вълнуват, което ще улесни учителя при избор на следващите въпроси, по които да
създават отговор на житейски въпрос.
Уроци за упражнение (71. – 72. урок)
Уроците са насочени към развиване на умението
да се създава отговор на житейски въпрос. Зад. 1,
2 и 4 са върху съдържанието на началния текст, а
зад. 3 и 5 изискват припомняне на наученото вече
за ключови думи, строеж на текста и основно твърдение. При изпълнението на зад. 5 петокласниците
установяват, че ключовите думи от въпроса се откриват в основното твърдение на отговора на житейския въпрос и че около тях се структурира целият
текст. Зад. 6 пък ги насочва към етапите, през които
трябва да преминат, за да построят своя текст. Препоръчително е да бъде разгледана и обсъдена схемата в приложение 16 и да се обясни информацията,
която тя съдържа, както и как може да се ползва тази

При отговор на житейски въпрос основното твърдение представлява пряк отговор на поставения въпрос. То представя мнението на автора в 1 изречение (рядко в 2 и повече изречения)
и подлежи на доказване. Доказването на основното твърдение
става чрез размисли, факти, коментари и примери в подкрепа на
твърдението.
Най-често основното твърдение се намира в началото на текста, както е постъпил и Давид, когато е създавал своя текст. Кристина обаче
е предпочела друг вариант при изграждане на своя текст – нейното
основно твърдение е в края на текста: Много обичам и харесвам зимата и тя е моят любим сезон.
6. Колко и какви доказателства в подкрепа на основното си
твърдение посочва всеки от двамата петокласници? Запишете
доказателствата.
7. Разгледайте таблицата, която илюстрира как е построен текстът на
Давид. Обяснете как е построен текстът на Кристина, като използвате
модела от таблицата.
Въвеждащо изречение
Основно твърдение
Доказателства към
основното твърдение

Обобщаващо изречение

Всеки човек си има любим сезон.
Аз най-много обичам зимата.
Причините са няколко. Едната от тях е снегът – той вали
само през зимата, а от него може да се направи всичко –
от снежна топка до цяло иглу. Другата причина е голямото отсъстване. Ту има ваканции, ту болести, ту празници,
та аз пропуснах половината от зимното учене.
И най-важната причина е снежният бой, т.е. бой със снежни топки. Това е най-хубавата и весела част от зимата.
Четвъртата причина е гледката. Навсякъде е бяло, вали
сняг, деца играят, стопани разхождат кучета с пуловери.
Всичко е прекрасно през зимата.

8. Отговорете устно на въпроса кой е вашият любим сезон и защо. Запишете в тетрадките основното си твърдение.
9. Прочетете основните твърдения на трима петокласници. Кои са въпросите, по които са формулирани тези твърдения? Какво твърдение
ще изкажете вие по тези въпроси?

СА

М

Да си ученик в пети клас, е много трудно.
Обичам животните, защото предизвикват възхищението ми.
В свободното си време най-много обичам да рисувам.

ВКЪЩИ

1. Запишете своя отговор на въпроса кой е любимият ви сезон и
защо. При построяването на текста може да използвате модела, по който е построил своя текст Давид (зад. 7).
2. Запишете три въпроса, които ви вълнуват във вашето всекидневие.
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информация. Задачата за домашна работа изисква
самостоятелно създаване на отговор на житейски
въпрос, но в същото време учениците са улеснени,
тъй като вече е говорено по темата, а и имат алгоритъм за действие.
Учебна тетрадка по БЕЛ
В Учебната тетрадка по БЕЛ са разгърнати идеи
и са предложени задачи (3., 4. и 5. тема), чрез които петокласниците постъпателно да усвоят отделни
умения, преди да преминат към създаване на цялостен текст – отговор на житейски въпрос. Например
как да формулират основното твърдение (3. тема),
как и какви доказателства да подбират, по какъв
начин да ги подреждат (4. тема), как да планират и
организират своята работа (5. тема). Идеята е във
всеки следващ етап ученикът да работи самостоятелно върху вече познатото, а при усвояване на новите умения да ползва предложената му помощ под
формата на съвети, езиков материал или модели за
работа.
Уроци за упражнение (73. – 74. урок)
Уроците имат за цел формиране и развиване на
уменията за редактиране на отговор на житейски
въпрос. Изходният текст е създаден от ученик и
е ориентиран към конкретна ситуация, близка до
учебното всекидневие на петокласниците. Въпросите върху текста имат рецептивен характер, чрез
тях не само се осигурява разбирането на текста,

но и учениците се подготвят за същинската работа по темата. Редактирането на текста се прави с
конкретна цел. Вниманието на учениците се насочва към основните показатели, по които се оценява текстът – неговото съдържание, изграждане
и езиково-графично оформяне, и чак след това се
пристъпва към работа по конкретния текст, като в
хода на тази работа показателите се конкретизират с оглед спецификата на отговор на житейски
въпрос. Препоръчително е учениците да участват
активно и в тази дейност, като изпълняват различните задачи, които са групирани според това, по
кой от показателите се работи: за оценка на съдържанието – зад. 4, 5, 6; върху структурата на текста
– зад. 7 и 8; за езиково-графично оформяне – зад.
9 – 12. По преценка на учителя може да се добавят
допълнителни въпроси и задачи и/или да се промени последователността на дадените.
Учебна тетрадка по БЕЛ
В Учебната тетрадка по БЕЛ (6. тема) има допълнителни задачи за усъвършенстване на уменията за създаване и редактиране на отговор на
житейски въпрос. На с. 18 за улеснение на учениците е дадена таблица с основните изисквания
към текста на отговора на житейски въпрос по
трите основни показателя. Изискванията са формулирани като въпросителни изречения, което е
по-разбираемо за петокласниците и ги подтиква
да търсят отговорите на въпросите при анализа на
конкретния текст. Надяваме се, че по този начин
ще се развиват уменията за редактиране на чужд и
на собствен текст, че ще се повишава способността на петокласниците да оценяват другите и да се
самооценяват.
За да бъдат подготвени учениците успешно да
създават отговор на житейски въпрос, работата
трябва да е добре организирана, целенасочена и
постоянна, а всички уроци по темата да представляват цялостна система с единна концепция.

Елекронни ресурси
• Отговор на житейски въпрос – задача за
проверка на теоретичните знания
• Задача за откриване и подреждане на елементи от строежа на текст
• Задача за подбор на думи за създаване на отговор на житейски въпрос по зададена тема
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74.

ПЛАН НА ТЕКСТ
Ева има задача, поставена от учителката Ӝ по български език и литература – да представи
пред съучениците си най-важната информация от текст за обредните хлябове за Коледа.
Ева е притеснена. На помощ идва Драго, с когото обмислят какво да направят. Разбира се,
че първо трябва внимателно да прочетат текста, за да им е ясно каква информация съдържа
той. Работете заедно с тях.

План на текст

Обредните хлябове – разнообразие от цяла България
Обредни хлябове от цяла България ще бъдат представени на изложба в залите на Националния етнографски музей към БАН. Целта на експозицията е да покаже магията и символиката
на българските обредни хлябове за Коледа, представящи традициите от различните краища
на страната.
В западните райони хлябът за Бъдни вечер се нарича боговица, светец, вечерник, а в източните – боговица, богова пита, колак, бъдняк, вечерна, бъдна погача, казват етнографите.
Обредните хлябове за Бъдни вечер са винаги големи и с украса, която изобразява
схематично
схематич домашното стопанство с различните дейности. Тези изображения
са от тестени топчета и пръчици и представят кошарата с овцете, воловете, нивата, ралото, стопаните и кучето пазач. Срещат се и хлябове с
християнска символика, свързана с религиозната страна на празника
Рождество Христово.
В деня преди Коледа малките деца обикалят дворовете, за да питат
стопаните „славят ли Бога“ и да донесат неговата благословия. В
знак на благодарност домакините ги даряват със специални хлябове.
Това са малки хлебчета, чиято форма е свързана с пола на коледарите – за момчетата се приготвят кръгли, а за момичетата – хлебчета с
преплетени краища.

ЦЕЛИ НА УРОКА
• Да се осмисли планът като средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста.
• Да се научат учениците да правят план на
текст.
• Да могат да редактират и да оформят план на
текст в съответствие с изискванията за писмено
общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне).

1. За какво събитие става дума в текста? Къде ще се състои то? Каква е
целта му?
2. Каква е ролята на първия абзац в текста?
3. Какво означава думата схематично в текста?
4. Как се наричат малките деца, които обикалят дворовете в деня преди
Коледа? С какви обредни хлябове ги даряват стопаните?

НАСОКИ ЗА РАБОТА
Урок за нови знания (74. урок)
Умението да се прави план на текст, е важно не
само за обучението по български език, но и за работата по други учебни предмети. Уместно е тази
тема да се отработи в началото на учебната година,
например след темите за текста и неговия строеж,
тъй като петокласниците вече ще имат познания за
смисловите части на текста, за тема и подтема, а
тази информация ще ги улесни при осмисляне на
плана като средство за ориентиране в съдържанието и в структурата на текста.
Началният текст е свързан с конкретна учебна и
комуникативна ситуация. То е информативен и съобщава за предстояща изложба на обредни хлябове,
свързани с Коледа. Както е според цялостната концепция на учебника, първите задачи са свързани с
възприемане на информацията от текста. Те няма да
затруднят учениците, тъй като изискват откриване
на информация, директно поднесена в текста (зад.
1, 4), или досещане за значението на дума според
контекста, в който е употребена (зад. 3). В случая
това е думата схематично (представено в общи линии, опростено). За да се досетят за значението Ӝ,
вниманието на петокласниците може да се насочи
към изображението, съпътстващо текста, и към значението на думата схема, която те вече познават.
Зад. 2 ще подготви учениците за изработването на
самия план малко по-късно. След изпълнението на
тези задачи учениците се връщат към изходната
ситуация, защото това ще им помогне да осъзнаят
необходимостта от план при препредаване на информация от текст (подобна дейност те извършват,
подготвяйки уроците си по т. нар. разказвателни
предмети). Следва обобщение за същността и ролята на плана на текста. Зад. 5 – 10 са свързани с изработване на план на текста за обредните хлябове.
Зад. 5 ориентира във възможните подтеми, а зад. 6
112

Драго предлага да направят план, за да може по него Ева да предаде
пред съучениците си съдържанието на текста. Но какво е план на
текст?
Планът на текста посочва подтемите на текста в тяхната последователност. Той ни ориентира в съдържанието на
текста и ни помага:
• да запомняме и да възпроизвеждаме подред информацията
от текст, който сме прочели
• последователно и точно да разгърнем подтемите и да построим своя текст
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иска тези подтеми да бъдат подредени последователно според присъствието им в текста. Зад. 7 насочва към съпоставка между броя на абзаците (3) и
броя на подтемите (3). Добре е да се започне с работа върху текст, в който всяка подтема е обособена в отделен абзац, защото това улеснява петокласниците. Едва по-късно, след като са усвоили умението да се ориентират в строежа на текста, може
да се работи с текстове, в които има несъответствие
между подтема и абзац. Преди да се изпълни зад. 8,
е необходимо да се осмисли информацията в рубриката КАК. Зад. 9 е за редактиране. Зад. 10 изисква
направеният вече план на изходния текст да се оформи по друг начин, като е даден и образец за работа. Зад. 11 е насочена към развиване на умението да
се откриват ключовите думи в текста и може да се
реализира чрез работа по групи. Предложените задачи за домашна работа имат за цел да покажат различните начини, по които може да се използва планът на текста, за да улеснява тяхната дейност при
възприемане и/или създаване на текст. При зад. 1
учителят може да конкретизира върху кои урочни
статии и по кой учебен предмет ще се работи, като
прецени дали текстовете на урочните статии са подходящи за конкретната работа, тъй като в тях може
да присъстват елементи с дидактическа цел.
Уроци за упражнение (76. – 77. урок)
Уроците съчетават разнообразни дейности, чрез
които се затвърдява наученото и се усъвършен-

5. Колко и кои са подтемите в текста за обредните хлябове? Кое е излишно?
а) видове хлябове за коледарите.
б) обредните хлябове – наименования и украса
в) обичаят коледуване и провеждането му
г) изложбата на обредни хлябове и нейната цел
6. Подредете подтемите според тяхната последователност. Коя от подтемите също има свои подтеми?
7.

Съвпадат ли подтемите с абзаците? Сравнете броя им.

8. Напишете план на текста, като преди това се запознаете с изискванията за неговото оформяне от рубриката „Как“.
9. Ева е съставила план. Проверете дали той отговаря на изискванията.
Ако е необходимо, редактирайте.
1. Каква е целта наа и
изложбата?
з
2. Какво е характерно за обредните хлябове?
а) Как се наричат?
б) Каква е украсата им?
3. Хлебчетата, които се дават на коледарите.

КАК

СЕ ОФОРМЯ
ПЛАН НА ТЕКСТ

1. Оформете подтемите
еднотипно – само с безглаголни изрази, само с
въпросителни изречения
или само със съобщителни изречения.
2. Номерирайте подтемите
последователно. След
цифрата поставете точка.

10. Оформете плана на текста, като използвате безглаголни изрази, например: 1. Цел на изложбата.

СА

М

11. Ева вече е готова с плана на текста, но за да представи най-важната информация, е решила да си запише ключовите думи към
всяка подтема. Помогнете Ӝ.

ВКЪЩИ

1. Направете план на един от последните уроци по избран от
вас учебен предмет. Оформете подтемите по два различни
начина:
а) със съобщителни изречения
б) с въпросителни изречения.
2. Потърсете допълнителна информация и създайте текст по
следния план:
а) Що е речева ситуация?
б) Кои са елементите на речевата ситуация?
в) Каква е връзката между речевата ситуация и текста?
3. Подгответе се да преразкажете пред своите съученици интересна история, която сте прочели. За целта:
3.1. Определете епизодите, които изпълняват ролята на подтеми
3.2. Съставете план на текста
3.3. Запишете към всяка подтема ключовите думи – ще ви е
по-лесно, когато преразказвате

етнограф м. Учен, който
изследва бита и културата
на народите.
обреден хляб м. Хляб,
питка, които се използват
при някои народни обичаи
или религиозни служби.
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ства умението да се прави и да се редактира план
на текст. Зад. 1 проверява цялостното разбиране на
текста. Зад. 2 е за откриване на контекстовите синоними – футбол на маса, игра за забавление и отмора, джаги, настолна игра, тази игра, маса за
минифутбол, минимаса за футбол, чрез които се
избягват дразнещите повторения и се разнообразява изказът. Зад. 3 насочва вниманието на учениците
към израза се регистрира бум на играта. Вероятно
те ще се досетят, че този израз означава наблюдава
се силен интерес към играта, засилва се интересът към играта, нараства броят на хората, които играят на джаги. Важното е да се отбележи,
че този израз е неуместен за официално общуване,
той може да се използва в неофициално общуване и
в медиен текст (както е в случая), за да се привлече
вниманието на читателя. Зад. 4 е с рецептивен характер и изисква търсене на информация в текста
(сведения за първите прототипи има от XIV в.).
Препоръчително е работата върху текста да се обвърже и с информацията на правописното правило,
тъй като там се уточнява правописът на сложни
думи, които присъстват активно в съвременното
общуване. По преценка на учителя учениците може
да препишат тези думи в тетрадките си, възможно е
даденият списък от думи да се разшири.
Зад. 5 има за цел затвърдяване на знанията и
уменията за ключови думи, абзац и тип на текста.
Зад. 6 е с по-голяма степен на трудност и изисква
оценка на вторичните текстове (плановете), които

са създали Ема и Мишо. За да се справят със задачата, петокласниците трябва да следват алгоритъма
от действия, даден в рубриката КАК. Сравняване на
плановете на Ема и Мишо:
Ема не е формулирала прецизно третата подтема
Кога е създадена Международната федерация по
футбол на маса?. В тази смислова част се съобщава и друга информация за Международната федерация по футбол на маса, а не само кога е създадена.
По-добрата формулировка е Какво представлява
Международната федерация по футбол на маса?.
Мишо е оформил неправилно последната подтема, като е употребил въпросително изречение
Кой в България играе джаги?, а другите подтеми
е формулирал с помощта на изрази. По-добре се
е справил Мишо, тъй като е сгрешил само в езиковото оформяне, а грешката на Ема е свързана с
неточно възприемане на съдържанието на текста.
Задачите за домашна работа са свързани с отработване на различни умения – зад. 1 е свързана
с възприемане на текст/текстове (по преценка на
учителя) и създаване на план, а зад. 2 е за създаване на трансформиращ преразказ от името на герой.
Учебна тетрадка по БЕЛ (7. тема)
Работата по план на текста се обогатява със
задачите в тетрадката, които са предимно за прилагане на вече придобитите знания и умения за
изработване на план на чужд текст (зад. 1.3, 2.1,
3.1) и за създаване на план на бъдещ текст (зад.
2.3). Дейността на учениците се разширява и дообогатява със задачи за лексикална работа (виж
РЕЧНИК към зад. 1; зад. 2.2 за работа с речник
на чуждите думи; допълнителната информация в
карето на зад. 3 за израза лъжливото овчарче), за
откриване на тема и подтеми (зад. 1.4). Приоритет имат комуникативните задачи, които са разнообразни: за рецепция на текст (1.1), за свързване
на информацията от вербален и невербален източник (1.2), за търсене на информация и нейното използване при създаване на текст (зад. 2, 2.3), за
преразказ на текст (3.2), за създаване на текст на
езиковедска тема (зад. 4).

Елекронни ресурси
• План на текст – задача за подреждане на елементи от план в правилна последователност
• Как се оформя план на текст – правила за
графично оформление на план
• План на текст – задача за проверка на теоретичните знания
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5. ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ
ТЕСТ 1. НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
Прочетете забавната народна приказка.
Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости. Зарадвали му се и сложили трапезата,
та да го нагостят. Гозбата била още вряла. Гостът бил гладен, побързал и почнал пръв. Набол на
вилицата къс месо и го налапал наведнъж. Опарил се и започнал да мига, да зяпа и да гледа нагоре.
Попитал домакините:
– Куме, откъде сте секли гредите на тая къща?
– От Лаком дол, кумец – отговорил Хитър Петър и смигнал на другите.
Из „Лаком дол“, българска народна приказка.
1.

Какво качество притежава кумецът? Той е:
а) добродушен
б) щедър
в) лаком
г) смел

2.

Какво качество проявява Хитър Петър? Той е:
a) остроумен
б) трудолюбив
в) лаком
г) скромен

3.

Запишете с какво приказката разсмива читателите/слушателите?

4.

От колко прости изречения се състои подчертаното изречение от текста?
а) едно
б) две
в) три
г) четири

5.

Какво по цел на изказване е изречението: Куме, откъде сте секли гредите на тая къща?
а) съобщително

6.
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б) въпросително

в) възклицателно

г) подбудително

Препишете първото изречение от текста. Подчертайте подлога и сказуемото.

7.

В кое изречение е допусната грешка в членуването на имената от м.р., ед.ч.
а) Домакинът поканил госта на трапезата.
б) Гостът опитал едно парче месо от горещото ядене.
в) Домакините поканили госта на трапезата.
г) Пред гостът поставили чиния с димящо ястие.

8.

Разпределете думите от изречението в таблицата.
Гостът хапна една хапка горещо ястие.
Съществително име

9.

Прилагателно име

Числително име

Глагол

В изречението Четирсете стотинки нестигнаха за копуването на поголямата бисквитка са
допуснати грешки. Препишете го правилно.

10. Синоним на думата нагостя е:
а) нахраня
б) поканя

в) посрещна
г) изпратя

11. Запишете сродни думи на думата мигам:

12. В глагола нагостя мека съгласна е:
а) н

б) г

в) т

г) я

13. Коя дума е употребена в преносно значение в изречението?
Малката къщурка въздъхна, като изпусна през коминчето си дим.
а) къщурка

б) въздъхна

в) малката

г) коминчето

в) изсвирвам

г) подписвам

в) портмоне

г) розобер

14. Коя дума е написана неправилно?
а) желея

б) петленце

15. Коя дума е сложна?
а) машинист

б) клавиатура
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ТЕСТ 2. КЛАСНА РАБОТА (ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ)
Прочетете съветите за оцеляване сред природата от Нийл Чемпиън и отговорете на въпросите след текста.
Горският пожар може да се разпространи много бързо, затова не се опитвайте да бягате, за
да се спасите. Вместо това го заобиколете, ако е възможно, и то далеч от посоката, в която духа
вятърът. Не се изкачвайте на по-високо място – огънят се разпространява бързо нагоре по хълмисти
терени, тъй като температурата се повишава и запалва по-високите части.
Спазвайте правилата за безопасност при палене на огън. Винаги внимавайте да не станете причина за избухването на горски пожар. Ако правите лагерен огън, изберете открито, чисто място без
надвиснали дървета, които може лесно да се подпалят. Поддържайте малък огън и го наблюдавайте
през цялото време. Никога не напускайте мястото, без да сте сигурни, че огънят е напълно изгасен.
Пожарите може да се разпространят под земята чрез тлеещи корени на дървета, затова проверете дали почвата около огъня е гореща и дали изпуска дим.
1.

От текста става ясно, че при пожар трябва:
а) да бягаме срещу вятъра
б) да влезем в дълбока река
в) да не се изкачваме нависоко
г) да легнем на земята

2.

Според текста, ако палим огън сред природата, е необходимо:
а) да съберем много изсъхнали дърва
б) да съберем приятели
в) да извикаме пожарникари
г) да бъде на открито място

З.

Ключовите думи от текста са:
а) пожар, вятър, огън, безопасност
б) горският, бягате, спасите, запалва
в) корени, дървета, почва, огън
г) заобиколете, не бягайте, разпространява, повишава

4.

Прочетете отново текста и запишете две от правилата за безопасност при палене на огън.
1.

2.

5.

Определете речниковото и граматичното значение на думата хълм. Еднозначна или многозначна дума е тя?

6.

Направете морфемен анализ на думата хълмистите.
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7.

Синоним на думата терен е:
а) поставка
б) футбол

8.

Антоним на думата запалвам е:
а) загасявам

9.

в) място
г) природа

б) осветявам

в) подпалвам

г) разпалвам

Съставете изречения, за да докажете, че думите съд и град са омоними.

10. При коя дума има разлика между изговор и правопис?
а) пожар

б) дом

в) подпалят

г) терен

11. Звуковата промяна в думата разпространих се дължи на:
а) обеззвучаване на звучна съгласна пред беззвучна съгласна
б) озвучаване на беззвучна съгласна през звучна съгласна
в) обеззвучаване на звучна съгласна в края на думата
г) струпани съгласни
12. В коя дума НЯМА непостоянно Ъ?
а) вятър

б) дърво

в) щедър

г) малък

в) изказвал

г) опекал

в) ъгъл

г) гълъб

13. Коя дума е написана неправилно?
а) опитал

б) повишавал

14. В коя дума има подвижно Ъ?
а) дървета

б) камък

15. В кое изречение думата огън е употребена в преносно значение?
а) Ловецът взе кибрит и запали огъня в камината.
б) Много съм разтревожен, огън ми гори на главата.
в) Не палете огън на неразрешените за това места!
г) На Сирни Заговезни децата и хората прескачаха огньове за здраве.
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ТЕСТ 3. КОНТРОЛНА РАБОТА (МЕСТОИМЕНИЯ)
Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително.
Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание.
[…] На най-големия си син той каза:
– Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.
– Спокойно, тате, ще си дойде – отговори синът и също потупа баща си по рамото.
– Ти по-добре опухай перушината на малкия – посъветва го Щъркела. – Аз теб съм те възпитавал,
защото съм ти баща. И ти си добре възпитан. Така ли е?
– Така е, така е. Ама не се вълнувай толкова. Понякога правиш от мухата слон, да ти кажа.
– Този ми е внук – заяви Стария. – Моята работа е да му се радвам. За възпитанието да се погрижат родителите му.
Из „Няма да е все така“ – Николай Табаков
1.

Кого очаква с нетърпение старият щъркел?

2.

Според текста чия грижа е възпитанието на децата? Запишете пример в подкрепа на твърдението си.

3.

Кое изречение е най-близко до смисъла на поговорката от текста?
Който си жали тоягата, не си обича децата.
а) Всеки родител обича децата си и е готов на всичко за тяхното добро.
б) Има родители, които възпитават децата си само с бой.
в) Да си строг родител, не означава, че не обичаш децата си.
г) Ако родителят обича децата си, никога няма да ги бие.

4.

В поговорката заменете кратките форми на местоименията с пълните и запишете варианта.

5.

С кой израз може да се замени подчертаният израз в текста правиш от мухата слон, без да
се промени смисълът?
а) преценяваш
б) измисляш си
в) вълнуваш се
г) преувеличаваш

6.

Като имате предвид финалните думи на Стария щъркел, допълнете твърденията:
а) На внуците трябва
б) Родителите трябва
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7.

Колко възвратно притежателни местоимения има употребени в текста?
а) 6
б) 5
в) 4
г) 3

8.

Попълнете таблицата с местоименията от текста. (Повтарящите се форми записвайте само
веднъж.)
Местоимение

9.

Вид

Граматически признаци

В кое изречение НЯМА правописна грешка?
а) Тои все иска нещо за себеси.
б) Тя се грижи за своето братче.
в) Мила реши свойте задачи.
г) Този проблем е нейн.

10. Препишете сгрешените изречения от зад. 9, като отстраните грешките.
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ТЕСТ 4. ТЕКСТ
Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 9.).
Петте ни едри овчарски кучета с големи глави и рунтави опашки бяха винаги при стадото. Неро
стоеше вкъщи. За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм. Муцуната му беше остра, а нозете и тялото дълги. С катраненочер гръб и бял корем, Неро
не блестеше със сила на зъби и мускули, затова пък, ела го виж, когато пусне дългите си крака. Той
бягаше не като другите кучета — ситно-ситно. Хвърли се напред, нозете и тялото му се опънат и
образуват права линия, сгъне се след това, задните му крака отиват на мястото на предните, предните пък на мястото на задните — иди го гони.
Едно лято Неро бе дошъл заедно с мен някъде из къра. Не забелязах кога се е отдалечил да търси
дивеч. Любимо занимание му бе да открива зайци, да ги подгоня и улавя. Бързоногите дългоухи рядко
можеха да му избягат. Наблизо имаше стадо. Няколко овчарски кучета подушиха Неро и с лай се
спуснаха към него. Изтръпнах — ще го разкъсат. Бях доста далече и нямах време да изтичам и прогоня нападателите. Завиках с цяло гърло: „Нерооо“. С тоя вик исках да го предупредя за опасността,
за да избяга. Неро изтълкува моето предупреждение тъкмо наопаки: „Дръж се, аз скоро ще дойда“,
и вместо да побегне, настръхнал зачака. Скоро кучешката група връхлетя отгоре му и набързо го
смете. Не можех да го зърна между главите на ръмжащите овчарски кучета. Помислих си, че с него
е свършено, когато той изскочи из кучешкия куп. Разбра какво трябва да прави и пусна краката си.
Озверените кучета го погнаха, но как ще го настигнат? Смешна и безпомощна изглеждаше гонитбата им. Без да се напряга като тях, Неро веднага се откъсна и така се отърва. Кучетата потичаха,
потичаха, па току спряха отчаяни. От време на време някое само пролайваше ей така от яд.
Д. Жотев „Неро“
1.

Кого авторът назовава с израза бързоногите дългоухи?

2.

Какво означава изразът иди го гони?
а) Тръгвай да го гониш веднага.
б) Не можеш да го стигнеш.
в) Трябва да го подгониш.
г) Ако го подгониш, ще го стигнеш.

3.

В кой ред е посочен синоним на израза с цяло гърло?
а) много силно
б) изведнъж
в) уплашено
г) с пищене

4.

По какво Неро се отличава от другите кучета? Препишете изречението, което съдържа отговора на този въпрос.

5.

За какво липсва информация в текста?
а) За начина, по който тича кучето.
б) За някои от любимите занимания на Неро.
в) За вълненията на автора по време на кучешкия бой.
г) За случка със залавяне на зайци.
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6.

Отбележете със знак Х верни или неверни са твърденията според информацията от текста.

№

Твърдение

1.

Овчарските кучета, които среща разказвачът сред полето, нямат свой стопанин.

2.

Разказвачът се страхува, че овчарските кучета ще разкъсат Неро.

3.

От време на време кучетата пролайват от яд, че не са настигнали Неро.

4.

Неро успява да се спаси от другите кучета благодарение на своята сила.

7.

Направете план на текста.

8.

Запишете ключовите думи за първата подтема.

9.

Какъв е текстът? Отбележете верния отговор.

Вярно

Невярно

а) Изцяло описателен е.
б) Съдържа само елементи на описание и разсъждение.
в) Съдържа елементи на описание, повествование и разсъждение.
г) Съдържа елементи на описание и повествование.
10. Напишете отговор на житейски въпрос в рамките на 10 – 15 изречения. Изберете един от
следните въпроси:
Защо имаме нужда от приятели?
Срамно ли е да плачеш?
Модерно ли е да си учтив и възпитан?
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ИЗПИТЕН ТЕСТ 5. ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Прочетете част от преразказа на повестта „Корабът с алените платна“ от Александър Грин
и изпълнете задачите след текста.
Бащата на Асол се отказал от моряшката професия, за да се грижи за дъщеря си. Той започнал
да изработва дървени играчки. Асол ги носела на търговеца в града. Веднъж малкото момиче тръгнало към града с пълна кошница. Сред играчките имало миниатюрен кораб с алени копринени платна.
Асол не откъсвала очи от него. Пътят минавал през гората. Момичето пуснало корабчето в ручея.
Потокът го понесъл и го увлякъл към устието. Асол затичала след отплавалата играчка. Зад завоя
на реката видяла непознат белобрад старец. Той държал в ръце нейния кораб. Асол не знаела, че
старецът е събирач на песни, легенди и приказки. Той върнал играчката на момиченцето и му предрекъл, че когато порасне, за нея ще дойде принц на точно такъв кораб с алени платна и ще я отведе
в далечната си страна.
1.

От текста става ясно, че бащата на Асол:
а) Купувал дървени играчки.
в) Изработвал играчки от дърво.

2.

б) Изработвал дървени кукли.
г) Продавал играчки в павилион.

Защо тичала Асол?
а) За да стигне по-бързо до града.
в) За да се прибере вкъщи.

б) За да чуе предсказанието на стареца.
г) За да стигне корабчето.

З.

Определете вида на текста: повествование, описание или разсъждение.

4.

Препишете изречението, от което става ясно, че Асол била запленена от кораба с алените
платна.

5.

Направете синтактичен анализ на изречението от задача 4.

6.

Определенията в изречението Зад завоя на реката видяла непознат белобрад старец на брой са:
а) две

7.

б) три

в) четири

г) едно

В кое изречение е сгрешено членуването на имената от м.р., ед.ч.
а) Старият моряк изработил кораба с алените платна.
б) Белобрадият старец си почивал до потока в гората.
в) Най-отгоре в кошницата поставил корабът с алените платна.
г) Корабът с алените платна изчезнал от погледа на Асол.

8.

Речниковото значение на думата предрекъл е:
а) предсказал
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в) казал

в) Проговорил

г) разказал

9.

Антоним на думата пълна (кошница) е:
а) дебела

б) празна

в) препълнена

г) претъпкана

в) извивал

г) понесал

10. Коя дума е написана грешно:
а) увлякъл

б) увивал

11. Направете морфологичен анализ на думата отплавалата.

12. В кое изречение има грешка:
а) Асол незнаела тази интересна приказка
б) Господине, Вие сте взели моята играчка.
в) Бащата потърсил непристигналото момиче.
г) Господине, Вие сте намерили кораба с алените платна.
13. В кой ред има грешка при морфологичния анализ на глаголите:
а) ще отведе – глагол, З л., ед.ч., бъд.време, отведа, I спр.
б) носеха – глагол, З л., мн.ч., мин. св.време, нося, III спр.
в) стигнах – глагол, 1 л., ед.ч., мин. св. време, стигна, I спр
г) продаваш – глагол, 2 л., ед.ч., сегашно време, продавам, III спр.
14. Изберете подходящо местоимение, като не променяте фактите от текста.
а) Старецът предрекъл на Асол, че принцът ще я/го отведе в неговата/своята страна.
б) Старецът видял Асол и върнал играчката Ӝ/си.
в) Момичето взело играчката, а старецът Ӝ/му разказал историята за принца и кораба с алените
платна.
г) Той държал в ръце нейния/своя кораб.
15. Разпределете думите от изречението според признака изменяеми/неизменяеми части на речта. Определете граматичните им признаци.
Вътре в нея морякът постави шестнадесет дървени играчки.
Изменяеми части на речта:

Неизменяеми части на речта:

Същ. име – ____________________________

Наречие – _________________________________

Прил. име – ___________________________

Предлог – _________________________________

Числ. име – ____________________________
Местоимение – ________________________
Глагол – ______________________________
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ
Отговори на ТЕСТ 1. Начален преговор
1. в
2. а
3. Очаква се отговор в смисъла на: Разсмива ни поведението на опарения гост и остроумните думи
на домакина.
4. в
5. б
6. Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости.
7. г
8. Гостът хапна една хапка горещо ястие.
Съществително име
Гостът, хапка, ястие

Прилагателно име
горещо

Числително име
една

Глагол
хапна

9. Четиридесетте стотинки не стигнаха за купуването на по-голямата бисквитка.
10. а
11. намигна, премигвам, мигла
12. в
13. б
14. а
15. г
Отговори на ТЕСТ 2. Класна работа (Звукови промени)
1. в
2. г
3. а
4. Два от следните примерни отговора: 1. Да се избере открито безопасно място 2. Да няма надвиснали дървета, които може да се подпалят. 3. Да палим малък огън, който да наблюдаваме. 4. Да изгасим
добре огъня преди тръгване. 5. Да проверим за тлеещи корени – гореща ли е почвата, има ли тлеещи
въглени.
5. хълм – баир, рид, високо място. Еднозначна дума
6. хълмист да се оформи с графичните знаци на морфемите: хълм – корен; ист – наставка; и – окончание; те – определителен член
7. в
8. а
9. Делото беше гледано в съда. Съдът за вода се счупи. Градът опустя. Заваля град като орех.
10. в
11. а
12. б
13. г
14. а
15. б
Отговори на ТЕСТ 3. Контролна работа (Местоимения)
Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. включително.
Старият щъркел посрещаше членовете на многобройната си фамилия със специално внимание. […]
На най-големия си син той каза:
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– Който си жали тоягата, не си обича децата – и го погледна многозначително с кръглите си очи.
– Спокойно, тате, ще си дойде – отговори синът и също потупа баща си по рамото.
– Ти по-добре опухай перушината на малкия – посъветва го Щъркела. – Аз теб съм те възпитавал,
защото съм ти баща. И ти си добре възпитан. Така ли е?
– Така е, така е. Ама не се вълнувай толкова. Понякога правиш от мухата слон, да ти кажа.
– Този ми е внук – заяви Стария. – Моята работа е да му се радвам. За възпитанието да се погрижат
родителите му.
7. внука си
8. За възпитанието да се погрижат родителите му
9. в
10. Който жали своята тояга, не обича своите деца.
11. г
12. а) да се радваш; б) да възпитават децата си
7. а
8. Подчертани са в текста.
Местоимение

Вид

Граматически признаци

си

притежателно

кратка форма

той

лично

3 л., ед.ч., м.р.

…..

11. б
12. ТоЙ все иска нещо за себе си.// Мила реши своИте задачи.// Този проблем е неИн.
Отговори на ТЕСТ 4. Текст
Задача

Отговор

Точки

1.

зайците

1

2.

б

1

3.

а

1

4.

За разлика от своите събратя той имаше малка глава, тънка опашка и гладък, късичък косъм.

1

5.

г

2

6.

Верни са 2, 3, неверни – 1, 4.
(за всеки верен отговор по една точка)

4

7.

Например: 1. Описание на Неро.
2. Случката с овчарските кучета.

4

8.

Например: Неро, глава, тънка опашка, муцуната, катраненочер гръб, бял корем, дълги крака,
бягаше, иди го гони.
(дават се точки според пълнотата и точността на отговора)

4

9.

в

2

10.

отговор на житейски въпрос
(Дават се по максимум 5 точки за съдържание, за изграждане и за езиково оформяне на текста.)

15

Общо

35
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТ 5. Годишен преговор
1. в
2. г
3. повествование
4. Асол не откъсвала очи от него.
5. подлог, сказ., доп., доп. (да се препише изречението и да се подчертае) изречението е просто по
състав, съобщително по цел на изказване, завършва с точка.
6. б
7. в
8. а
9. б
10. г
11. Мин.св.деят.прич., ж.р., ед.ч., чл.
12. а
13. б
14 а) Старецът предрекъл на Асол, че принцът ще я отведе в своята страна.
б) Старецът видял Асол и върнал играчката Ӝ.
в) Момичето взело играчката, а старецът му разказал историята за принца и кораба с алените
платна.
г) Той държал в ръце нейния кораб.
15. Вътре в нея морякът постави шестнадесет дървени играчки.
Изменяеми части на речта:
Неизменяеми части на речта:
Същ.име – морякът,играчки
Наречие – вътре
Прил.име – дървени
Предлог – в
Числ.име – шестнадесет
Местоимение – нея
Глагол – постави
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
A. Отговори на тестовете от учебната тетрадка
Отговори на ТЕСТ 1
1. в
2. Първа: Мобилните телефони не трябва да са близо до леглото.
Втора: Стресът води до безсъние, затова е добре да споделяме тревогите си.
3. г
4. От работа и способен – сложна дума, съединителна гласна – о5. Тъмнината
6. Напр. Детето всяка вечер…
7. Станете рано, оправете леглото си, закусете и се пригответе за училище!
8. По цел на изказване – подбудително. По състав – сложно изречение.
9. б
10. а
11. в
12. г
13. пречат – глагол, 3.л., мн.ч., сег. вр., II спр.
14. безсъние: корен – сън. Звучната съгласна З се намира пред беззвучната С, затова се обеззвучава,
но без- е представка, затова се пише със З.
15. смяна – Гласни: широки – а, а; тесни – няма. Съгласни: звучни – м, н; беззвучни – с; твърди съгласни – с, н; меки съгласни – м
16. б
17. очАрователен
18. Учителят каза на учениците, че няма да ги ангажира в свободното време.
Отговори на ТЕСТ 2
1. Хитър Петър разкрива измамата на кръчмаря.
2. г
3. След думите на Хитър Петър селяните разбрали, че рибата е развалена, отдавна уловена, затова не
я купуват.
4. б
5. б
6. безсъвестният – човек, който няма съвест, не проявява отговорност; прилагателно име, м.р., ед.ч., чл.
Без – представка, съвест – корен, н – наставка, и – окончание, ят – определителен член
7. в
8. нечестната – нечестен
9. в
10. Шаранът споделил, че преди повече от седмица бил излязъл от водата.
11. б
12. Хитър – сродна дума – хитрец; Петър – форма – Петре. В думите има непостоянно Ъ.
13. бъркотия – бъркам
14. г
15. в
16. Не пресичайте уличното платно, когато свети червен светофар.
Ето, това е моят адрес, можеш да ми изпратиш пратката.
Ще се прибера с градския автобус.
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Отговори на ТЕСТ 3
1. Редактиран текст
Бог се заел да сътвори света. Отначало той не бил много доволен от онова, което излизало изпод
ръцете му. Но в един момент изпънал ръка и я завъртял над главата си – и се появило Небето! После
обхванал нищото с ръце, сякаш държал топка – и Земята била създадена!
Но тъкмо щял да продължи със сътворението на другите неща, дошла Земята и помолила:
– Господи, искам и аз да съм така близо до теб, както и Небето.
Бог успокоил Земята и ù обещал да направи така, че тя никога да не се чувства самотна. После
създал водата и планините, растенията и животните, а накрая – и хората.
Всичко тънело в дълбока тъмнина. Бог обаче искал да се порадва на своите творения, затова измислил Слънцето и Луната. Щом изгрели те на небето, всичко засияло в ярка светлина.
Грешките са във форми на местоимения и в пунктуацията пред което.
2. Напр. се заел да сътвори света; изпънал ръка и я завъртял над главата си; обхванал нищото с
ръце; се появило Небето; и Земята била създадена
3. б
4. Напр. Всичко било потънало в дълбока тъмнина, а Бог искал да се радва на своите творения;
искал да ги види.
5. Повествование; представят се последователно извършващи се действия.
6. създал, измислил
7. държал – дръжка; завъртял – врътвам; продължи – длъжко, длъжен
8. дошла – дошъл
9. Подчертани са в редактирания текст.
10. Напр. той – лично мест., 3 л., ед.ч., м.р. – замества Бог
11.1. което
11.2. Напр. Поставя се запетая пред местоимението, когато служи за връзка между две прости изречения в състава на сложно изречение.
12. Напр. Избягват се излишни и неуместни повторения в текста; осъществяват смислова и граматична връзка в изречението и в текста.
Отговори на ТЕСТ 4
1. Екскурзоводът
2. а
3. г
4. Най-голямата селска църква; Съчетава елементи от исляма и от християнството; Има иконостас с
молитвен надпис на глаголица
5. а) за официално общуване; б) осведомяване; в) описание; г) пряко
6. С първото си значение
7. преустроена; витраж; тревненски; глаголица; глъчка
8. За действията на групата ученици
9. Интериорът и неговите особености
9.1. същност на интериора; видове интериор; характеристики на интериора
9.2. в
9.3. Няма съвпадение – 3 подтеми, 4 абзаца
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Отговори на ТЕСТ 5
1. Две подтеми:
1.1. Информация за Стобските пирамиди
1.2. Местна легенда
2.
Местонахождение
Над село Стоб, в западния дял на
Рила планина

Форма
Фуния с каменна шапка –
приличат на гъби

Средна височина
7 – 10 метра

Цвят
Варира между жълто и кафяво

3. Текст, от който да става ясно, че дъщерята е целунала свекъра си и проклятието на майката се сбъднало. Доказателство за това са вкаменените сватбари.
4. Текст разсъждение, защото се аргументира причината за вкаменяването на сватбарите.
5. Б
6. А
7. стоб – корен; ск – наст.; и – оконч.; те – опр. чл.
8. В
9. Местна легенда разказва за възникването на Стобските пирамиди.
Изречението е просто по състав (има едно сказуемо). По цел на изказване е съобщително и завършва
с точка.
10. Б
11. Майката проклела своята дъщеря.
12. Се простирала – минало несвършено деятелно причастие, ж.р., ед.ч.
13. Преди много години на мястото на пирамидите се простираше голяма равнина.
се простираше – глагол, З л., ед. ч., мин.несв.време, се простирам, III спр.
14. А
15. с вашия, с вас/със своя, със себе си/в себе си, в своя/във вас, във вашия

Б. Допълнителни текстове за работа в помощ на учителя
Текст 1
При тях се върна младоженката [...] Майката веднага гушна и нея с другата си ръка. Притисна
лицата им към своето, отново се разплака.
– Е, майко, стига сега! – каза Татяна. – На сватба сме, да не сме на погребение?
– Аз само така, малко – оправда се Маша Крилова и здравата подсмръкна. – Много ми е... много
съм щастлива.
– Слушай, ей! – каза Ӝ шеговито Татяна. – Знаеш ли, че ревнувам? Това е моята сватба все пак, а
не на Светлана. Пусни я за малко.
– Знам, знам, но какво да направя?... Ой, миличките ми те!
И тя отново притисна мокрото си лице в бузките на дъщерите си.
Те покорно се оставиха в ръцете Ӝ. Това, разбира се, не се случваше често. В нормално време не
биха Ӝ позволили. Но сега е толкова хубаво, че биха останали вечно така. И двете.
Само че няма вечни неща.
Децата се пръскат, отлитат по света. Родителите остават без сърца. Не сте ли ги виждали?
Тези мили, застаряващи родители без сърца? Не?
Че защо не се огледате тогава?
Из „Няма да е все така“, Николай Табаков
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Текст 2
Мръкна се. Гъстият листак на овошките потъмня, поляните и нивите вече не се виждаха. […]
Кончето повече не можа да стои на краката си и легна до каруцата. Другоселецът стоеше до
него в тъмнината. […] По улиците никой вече не минаваше, само в кръчмата светеше, там свиреше
гайда, чуваше се как играят ръченица. […]
Другоселецът остана сам. Нито имаше кой, нито можеше някой да му помогне. Той клекна до
падналия кон. После седна, взе главата му и я тури на коленете си. Гледаше го едно око голямо, препълнено с мъка и вътре в него светеха лъчите на звездите.
Из „Другоселец“, Йордан Йовков
Текст 3
Водачите започнаха да шепнат: „Сумтенето е добър знак. Това е звукът, който издават, когато
са в добро настроение и си говорят едни с други. Абсолютната тишина често не е на добре...“. Повториха инструкциите за безопасност и продължихме към групата планински горили.
Движехме се бавно и тихо към малко открито място в джунглата. Изведнъж сред листата
зърнах черна козина. Беше само на няколко крачки от мен. Не виждах цялото животно, а само малко
козина и ръка, която държи клон. Ръмжащият звук се чуваше отвсякъде. Клони се чупеха, листа се
отместваха и няколко горили се появиха около нас.
Сърцето ми биеше оглушително, а тишината продължаваше като че ли цяла вечност. След това
сумтенето се чу отново и ние можехме да си отдъхнем. Въпреки това останахме неподвижни още
дълго време. Само ги наблюдавахме. Малките си играеха. Майка кърмеше бебе-горилче. Двойка едри
мъжкари чупеха бамбукови клони и после изяждаха листата им. Под голямо дърво стоеше лидера
им, с типичното сребристо окосмяване на гърба, наблюдаваше обстановката.
Текст 4
На автомобилен път в Естония се забранява поставянето на колани, в насрещното платно пък
има вероятност да се разминете с вълци, а под колата е... Балтийско море.
Това не е сцена от филм, а нова връзка между курорта Хапсалу и полустров в западната част на
страната.
Маршрутът се намира буквално върху замръзналото море и официално може да се ползва, но
само между 10 и 17 ч. Не се разрешава по него да се придвижват моторни превозни средства над
2,5 тона. Коланите са умишлено забранени – за всеки случай, ако ледът се пропука, всеки да изскочи
бързо от автомобила. Никой няма право и да спира по този път, дори за кратък престой.
Текст 5
Разговор в магазин:
– Извинете, а тези обувки дишат ли?
– Да, господине, освен това деликатно се покашлят, когато сте с неподходящи чорапи...
Текст 6
Астронавтът Скот Кели се похвали в Twitter с първото цъфнало цвете в Космоса.
Всъщност това не е първото растение, което садят на борда на Международната космическа
станция. Миналата година първата маруля, пораснала в Космоса, беше успешно направена на салата. От НАСА сега се надяват да посадят и домати. Планирали са това да се случи през 2018 г.
По-нататък пък ще се мисли за салатен дресинг, който да не лети в пространството, когато се
опитат да го сложат в купа със салата.
Тези постижения са важни, тъй като може да се окажат бъдещето на космическото изхранване.
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За нуждите на обучението по български език свободно могат да се използват в интернет следните
речници на Института по български език на БАН: многотомният Речник на българския език – най-големият и представителен тълковен речник на българския език, включващ до момента 119 229 заглавни
думи; Българският уърднет – 121 000 синонимни множества (близо 250 000 думи и фразеологични
изрази), свързани с богата мрежа от семантични отношения: антоними, род – вид, част – цяло, причина –
следствие и др.; Инфолекс – речници на синоними, антоними, фразеологизми и нови думи.
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