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Цели:
 ●  актуализиране на знанията, придобити в първи 

клас, за именна форма на личните местоимения 
(аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те), сегашно време 
на глагола „съм“, род и число на съществител-
ните имена, въпросителни изречения с въпро-
сителни думи и бройни числителни имена;

 ●  прилагане на уменията за правилна употреба 
на изучените в първи клас езикови категории. 

Методически указания:
Урокът е обобщителен по отношение на изу-

чените граматични категории и езикови единици в 
първи клас. Припомнят се основните и най-важни 
граматични категории и понятия, които ще са не-
обходими като основа за овладяването на новите 
теми от обучението във втори клас.

От методична гледна точка е важно учителят 
да актуализира алгоритъма, който учениците са 
усвоили за спрежението на глагола „съм“ в се-
гашно време, и да го пренесе в нови условия, за 
да могат учениците да се справят успешно със 
спрежението и на два други глагола – „играя“ и 
„редя“. Основната част от методическата работа 
тук е насочена към усъвършенстване на уменията 
за изменение на глаголите по лице и число. 

Това може да се окаже трудна за учениците 
дейност поради влиянието на различната езикова 
среда на страната, в която живеят. За учениците, 
чийто първи език е английски например, промя-
ната на глагола за съответните лица и числа би 
била нетипична и непозната. Учителят трябва да 
насочи вниманието на учениците върху начина, 
по който става промяната, да изведе прилики и 
разлики в спрежението на изучаваните глаголи.

Подробно оПисание на задачите от урока:
В началото на урока е препоръчително да при-

помните изучаваното в първи клас стихотворение 
на Иван Вазов „Аз съм българче“. Това е и много 
подходящ пример, за да упражните личните мес-
тоимения и да предложите на децата да спрегнат 
спомагателния глагол „съм“ със следните изрече-
ния:

Аз съм българче.
Ти си българче.
Той е българин.
Тя е българка.
То е българче.
Ние сме българчета.
Вие сте българчета.
Те са българчета.

1. Преговор на наученото в първи клас
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Разбира се, ако в класа ви има дете, което не е 
от български произход, нека се включи в упраж-
нението, като спрегне глагола „съм“, но изкаже 
своята националност.

Първата задача от урока в помагалото има две 
подзадачи: в първата колонка е написан глаголът 
„играя“ за всички лица и числа, учениците тряб-
ва да попълнят личните местоимения ти, той, 
тя, то, ние, вие, те. След като се справят с това, 
обяснете, че думичките са си разменили местата 
си – тук вече ги има личните местоимения, а де-
цата трябва да напишат глагола „редя“ за всяко 
местоимение: редиш, реди, реди, реди, редим, ре-
дите, редят.

Ако вече сте направили въведението със сти-
хотворението „Аз съм българче“, изпълнението 
на втората задача не би трябвало да затрудни уче-
ниците. Тя е упражнение на спрежението на гла-
гола „съм“. Ако прецените, че децата ще се спра-
вят лесно с тази задача, ги оставете да работят 
сами и след това направете проверка. Ако срещат 
затруднения, помогнете им да се справят и след 
това упражнявайте спрежението индивидуално, 
по двойки или групово.

Третата задача цели децата да си припомнят, 
че предметите може да бъдат представени в един-
ствено и в множествено число. Насочете внима-
нието на учениците към условието на задачата – 
да се препишат само думите, пред които можем 
да сложим думата много. Например: можем ли да 
кажем много спагети – да; а много бонбони? – 
да. Записваме думите спагети, бонбони на праз-
ния ред. Можем ли да кажем много диня – не. Не 
записваме думата диня. Коя е следващата дума? 
Бисквити. Много бисквити ли казваме? – да. 
Прибавяме думата към останалите. Накрая пише 
банани. Много ли са, или само един? Много са. 
Записваме и последната дума. Поканете едно дете 
да прочете думите, които е записало, а останалите 
да направят проверка.

Четвъртата задача представлява преговор на 
граматическата категория „род“. Припомнете на 
учениците правилото, по което са усвоили раз-
познаването на категорията „род“ за съществи-
телните имена в 1. клас. Тук може да добавите, 
че ако пред някоя дума можем да сложим един 
(казваме един мъж), тя е в мъжки род. Ако пред 
дума можем да сложим една (казваме една жена), 
значи е в женски род. Ако пред дума можем да 
сложим едно (едно дете), тази дума е в среден 
род. Попитайте децата какви предмети виждат 
на картинката. След което обяснете, че от тях се 
очак ва да ги групират по признака „род“ – в пър-
вата група да напишат тези предмети, пред които 

могат да поставят думата един (или завършват 
със съгласен звук). В кой род са тези предмети? В 
мъжки. Аналогично процедирайте и с останалите 
примери. Преценете дали да оставите децата да 
работят сами и след това да направите проверка, 
или да работите заедно с тях пример по пример.

Преди да представите петата задача, попитай-
те децата дали могат да броят на български език. 
Бройте групово първо от едно до десет, после в 
обратен ред. След това разделете класа на групи 
и дайте устна задача: вашата група ще брои от 10 
до 20, вашата – от 20 до 30 и т.н. След като пре-
говорите броенето на български, пристъпете към 
изпълнението на задачата. Нека преброят отново 
на глас колко книги има на всеки стол. Децата с 
лекота ще се справят с написването на цифрите 
в празните квадратчета. Нека изчислят колко са 
общо книгите и да отговорят устно с пълен отго-
вор: Книгите са общо 55.

В последната задача от преговорния урок уче-
ниците трябва да попълнят думите кой, коя, кое, 
кои на правилните места във въпросителните 
изречения. Картинката ще помогне децата да се 
ориентират в ситуацията – баща и син са пред от-
ворения гардероб и коментират дрехите, които да 
планират да облекат. Какви въпроси си задават? 
Попълнете правилната думичка.
Коя риза да облека? – уточнете, че думата риза е 
в женски род, затова използвахме думичката коя.
Кое яке е по-удобно? – яке е в среден род, затова 
използваме кое.
Кои обувки да обуя? – обувките са в множествено 
число, затова използвахме кои.
Кой панталон е по-хубав? – панталон е в мъжки 
род единствено число, затова използвахме кой.
Коя блуза е чиста? – блуза е в женски род, необ-
ходимата думичка е коя.
Кои дрехи са нови? – дрехи е в множествено чис-
ло, затова пишем кои (без й!)
Кои чорапи са твои? – чорапи е в множествено 
число – кои.

За допълнителната задача е добре децата да 
измислят свои въпросителни изречения с думите 
кой, коя, кое, кои. Коя завеса да купя за прозоре-
ца на тази стая? Кой цвят е най-подходящ?

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача в електронните ресурси 
е свързана с формите на личното местоимение. 
Учениците трябва да придвижат, за да подредят 
правилно формите му в празните квадратчета. За 
ориентир може да се използва формата на глагола 
и към нея учениците трябва да приложат съответ-
ната форма на личното местоимение.
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 ¾ Втората задача изисква обратното действие. 
Учениците трябва да изберат правилната форма 
на глагола, като се съобразяват с формата на гла-
гола за съответното лице и число.
Задачите са подходящи за изпълнение след 
задача 1 от урока.

 ¾ Към третата задача е включена песничката 
„Здравей, училище!“ на Е. Струнджев.

Задачата е подходяща за изпълнение преди или 
след задача 2 от урока по преценка на учителя.

 ¾ Четвъртата задача изисква учениците да 
разпознаят и да свържат само предметите, които 
може да отнесат към думата много.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 3 от урока.

 ¾ Петата задача е насочена към категорията 
„род“ – мъжки, женски и среден. Учениците тряб-
ва да разпределят набор от думи в съответните 
кутийки, в които са поставени думи ориентири – 
един, една, едно.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 4 от урока.

 ¾ Шестата задача в електронния учебник из-
исква учениците да свържат предметите с техния 
брой. Предметите са показани с картинки, като в 
дясната страна са изписани с думи числителните 
имена от едно до десет.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

 ¾ Последната задача от електронните ресур-
си изисква учениците да съобразят и да допишат 
изреченията, използвайки правилната форма на 
въпросителните думи кой, коя, кое или кои.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 6 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Предложете на децата да играете на игра-

та „Единствено и множествено число в класната 
стая“.

Разделете класа на две групи. Първата група 
назовава предмети, които са единствени в класна-
та стая, а втората група – предмети, които са мно-
го. Започва първата група, например компютър, 
после втората група отговаря – книги, и така един 
след друг отборите дават примери. Ако единият 
отбор сгреши, се дава точка на другия.

2. Следващата игра се нарича „Познай рода на 
думата“. 

Учителят казва съществително име, ученици-
те отговарят – мъжки; женски; среден. Например: 
прозорец – мъжки; топка – женски, дете – среден. 
Примери: стол, маса, яйце, море, кола, автобус, 
самолет, цвете, колело, молив, чанта, диван, тет-
радка, книга, яке и т.н.

2. Думите този и тези

Цели:
 ●  въвеждане на понятието „показателни место-

имения“;
 ●  формиране на умения да се различават и да се 

употребяват правилно показателните местои-
мения този и тези;

 ●  изграждане на умения за съгласуване на пока-
зателните местоимения този и тези със съ-
ществителното име.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разграничава отделните форми на 

показателните местоимения.
 ●  Съгласува формите за род и число на показа-

телните местоимения със съществителното 
име.

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на показателните местоимения в 
българския език и подобни форми в езика на 
съответната страна.

Методически указания:
Показателните местоимения в българския език 

са свързани с означаване основно на два реда при-
знаци: за близост и за отдалеченост. Практическо-
то им значение е голямо, защото имат много честа 
употреба в речта. Въпреки това тази тема би била 
доста абстрактна за учениците и затова е важно да 
бъде последователно и систематично отработена. 
За да се осигури качествено усвояване на знанията 
и уменията, уроците по тази тема са разгърнати в 
четири последователни, взаимно свързани урочни 
единици в помагалото. Представени са два урока 
за показателните местоимения, означаващи близки 
спрямо позицията на говорещия предмети, обекти 
и явления – този, тази, това, тези – и два за пока-
зателните местоимения, означаващи отдалеченост 
спрямо позицията на говорещия – онзи, онази, оно-
ва, онези. В първите двойки уроци се отработват 
двойки местоимения – този, тези / онзи, онези на 
базата на признаците „единственост“ и „множест-
веност“. Във вторите двойки уроци акцентът пада 
върху промяната на формата на показателните 
местоимения по род спрямо съществителното име, 
с което се съгласуват.
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В първата тема се отработват показателните 
местоимения за близки спрямо позицията на го-
ворещия предмети, обекти и явления за м.р. ед.ч. 
– този, и за мн.ч. – тези. Методическата работа 
трябва да е насочена към едновременното осъз-
наване на двете отношения – употребяват се за 
близки спрямо позицията на говорещия, но раз-
лични по брой предмети, обекти и явления. 

В началото на урока нагледно е представено 
отношението между показателните местоимения 
този и тези, като учителят помага на учениците в 
процеса на изследване и извличане на новото зна-
ние. Учениците трябва да стигнат до извода, че 
употребяваме показателното местоимение този 
за един, близък предмет, а тези – за близки пред-
мети, които са повече от един.

В тази тема аналогията, която трябва да се 
направи с езика на съответната страна, би била 
лесна, ако първият език на учениците е англий-
ски. Отношението между показателните местои-
мения този и тези е същото като отношението на 
this и these в английския език – употребяват се за 
близки спрямо позицията на говорещия предме-
ти, обекти и явления, които са съответно един и 
повече от един.

Подробно описание на задачите от урока:
Добре е учителят да има предварително под-

готвени снимки на следните цветя: гербер, ка-
рамфил, люляк, зюмбюл, божур, невен, здравец, 

слънчоглед, рози, лалета, теменужки, камбанки, 
орхидеи, маргаритки, хризантеми, незабравки и 
други цветя по ваш избор. Те може да бъдат раз-
делени в две групи (на два колажа / на два плаката 
/ на два слайда) – в едната група да са цветята, 
фигуриращи в единствено число в историята, коя-
то следва, а в другата – цветята, фигуриращи в 
множествено число. Така ще бъде по-лесно да се 
представи на децата историята, с която да въве-
дете граматичната единица. Започнете с разказ, 
който ще онагледявате, докато говорите. 

Днес ще ви разкажа как Петьо и Йоана, кои-
то са братче и сестричка, решили да изненадат 
майка си за рождения ѝ ден. Тъй като майка 
им много обичала цветя, решили да ѝ направят 
най-богатия, най-пъстрия, най-прекрасния бу-
кет от свежи цветя. Отишли на пазара и за-
почнали да избират. Йоана казала: Ще вземем

– този гербер
– този карамфил
– този люляк
– този зюмбюл
– този божур
– този невен
– този здравец
– този прекрасен слънчоглед, който ще сложим 

в средата на букета.
А Петьо предложил: да добавим и 
– тези рози
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– тези лалета
– тези теменужки
– тези камбанки
– тези орхидеи
– тези маргаритки
– тези хризантеми
– тези незабравки

и накрая ще украсим с тези панделки. 
Продавачката помогнала на децата да на-

правят букета. Те го занесли у дома, поздравили 
майка си за рождения ѝ ден и ѝ подарили този 
специален подарък. Тя много се зарадвала, поела 
букета и казала: „Този букет е най-хубавият ми 
подарък! А тези цветя са толкова уханни и кра-
сиви, че не мога да отделя очи от тях! Благо-
даря ви много, мили мои деца! А сега да вземем 
тази торта и тези свещички и да започваме да 
празнуваме!“

Въведете темата на урока чрез обяснението, 
че в днешната история често се повтарят думите 
този и тези. Те се наричат показателни место-
имения и ги употребяваме за предмети, които са 
близо до нас. Употребяваме този, когато има-
ме само един предмет (съществителното име е в 
единствено число), а тези – когато имаме много 
предмети (съществителното име е употребено в 
множествено число).

Преминете към първата задача в помагало-
то. Нека децата определят кой с кого разговаря, 
да обяснят ситуацията и да изиграят диалога по 
двойки. 

Във втората задача ясно се вижда на картин-
ката, че използваме думата този, когато вижда-
ме един предмет, в случая молив; а думата тези 
– когато имаме повече от един предмет, в случая 
много моливи. Попълваме в първото изречение 
словосъчетанието в единствено число, за да се 
получи Този молив е жълт, аналогично пишем 
във второто изречение множественото число Тези 
моливи са цветни.

Разгледайте картинката в третата задача – баща 
и син са в спортен магазин и избират ролери. Усло-
вието на задачата е да се препише разговорът меж-
ду героите от снимката. Но преди да се пристъпи 
към тази дейност, насочете вниманието на децата 
към картинката от първата задача. Съпоставете 
двете ситуации – на първата картинка момиченце-
то използва думата този, защото я боли само един 
зъб. А ако я боляха няколко зъба, коя от думите 
щеше да употреби: тази или тези? Тези. Момчето 
защо използва думата тези, а не тази – защото 
думата маратонки е в множествено число. След 
като обясните това, поканете децата да препишат 
диалога под картинката на третата задача. 

В четвъртата задача би трябвало учениците да 
се справят сами с ограждането на правилното по-
казателно местоимение. Поканете децата да огра-
дят правилната дума. Така ще имате възможност 
да видите кое дете среща затруднения и да му ока-
жете индивидуална помощ. 

Петата задача е добре да се разработи първо 
устно, а след това да се запишат изреченията. За-
дайте на учениците насочващи въпроси: Какъв 
цвят е балонът, който е само един на картинката? 
– Розов. – Да направим пълно изречение. – Този 
балон е розов. А балоните, които са много, какъв 
цвят са? – Сини. – Как ще формулираме цяло из-
речение? – Тези балони са сини. Преценете как 
да процедирате за изпълнението на втората част 
на задачата – да оставите децата да работят са-
мостоятелно и след това да направите проверка, 
или да продължите отново с насочващи въпроси. 
Как мислите – вкусен ли е този сандвич? – Да. – А 
как ще го кажем с цяло изречение? – Този санд-
вич е вкусен. А тези бургери вкусни ли са? – Да. 
– Как ще звучи цялото изречение? – Тези бургери 
са вкусни.

По модела на изреченията от петата задача 
децата могат да образуват изречения и в шестата 
задача. Като обобщение на темата – използваме 
думата този използваме с думи в единствено чис-
ло, а думата тези – с думи в множествено число.

Този чорап е червен. – Тези чорапи са червени.
Този чорап е жълт. – Тези чорапи са жълти. 
Този чорап е зелен. – Тези чорапи са зелени.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ В първата задача от електронния учебник 
от учениците се изисква да разпределят правилно 
предложените думи, като ги поставят под зададе-
ните думи ориентири – този и тези. Учениците 
трябва да съобразят дали написаните думи са в 
единствено или в множествено число, за да ги 
придвижат до правилното място – към този или 
към тези.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 2 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да 
въведат правилното показателно местоимение – 
този или тези, в предложените изречения. От тях 
се изисква да съобразяват формата на показател-
ното местоимение с числото на съществителното 
име, към което се отнася.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Запишете този или тези.
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................. молив е червен, а .................... бало-
ни са сини.

.................. слон е голям, а ..................... птички 
са малки.

................. бонбони са сладки, а .............. пор-
токал е кисел.

.................. учебник е мой, а ..................... тет-
радки са твои.

.................. кубчета са мои, а ................. пода-
рък е твой.

2. Насочете вниманието на децата към предме-
ти в класната стая. 

Нека всяко едно дете си избере предмет и обра-
зува изречение. Например: Този компютър е че-
рен. Поканете детето да каже същото изречение, 
но за много компютри: Тези компютри са черни. 
Насочвайте вниманието на децата към предмети 
от мъжки род, за да могат да използват показател-
ните местоимения този и тези: прозорец, лист, 
принтер, стол, учебник, климатик и др.

Цели:
 ●  актуализиране на уменията за различаване и 

правилна употреба на показателните местои-
мения този и тези;

 ●  формиране на умения за различаване и пра-
вилна употреба на показателните местоимения 
тази и това;

 ●  изграждане на умения за съгласуване на пока-
зателните местоимения тази и това със съ-
ществителното име;

 ●  усъвършенстване на уменията за съгласуване 
на показателните местоимения за близки спря-
мо говорещия предмети, обекти и явления със 
съществителното име, към което се отнасят.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разграничава отделните форми на 

показателните местоимения.
 ●  Съгласува формите за род и число на показа-

телните местоимения със съществителното 
име.

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на показателните местоимения в 
българския език и подобни форми в езика на 
съответната страна.

Методически указания:
Това е вторият урок по темата за показателни 

местоимения, които означават близки спрямо го-
ворещия предмети, обекти и явления. Учителят 

3. Думите този, тази, това и тези
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трябва да използва като основа придобитите зна-
ния и изградените умения от предишния урок, за да 
въведе две нови форми на показателните местои-
мения – тази и това. Методическата работа тряб-
ва да е насочена към съпоставянето на формите на 
показателните местоимения за мъжки, женски и 
среден род и формата за множествено число. 

Идеята е представена нагледно в началото на 
урока. От значение е учениците да осъзнаят разли-
чието при употребата и формата на показателните 
местоимения по отношение на съгласуването им 
със съществителното име, към което се отнасят.

Важно е също учителят да направи паралел със 
същата категория в езика на съответната страна. 
За учениците, които ползват английски език като 
първи, формите на тези местоимения биха били 
нетипични – формата на показателното местои-
мение за he, she и it за кой да е близък предмет, 
обект или явление е една – this. В този случай е 
необходимо да се приведат допълнителни разяс-
нения и примери.

Подробно оПисание на задачите от урока:
Представянето на тази тема може да започне 

по много забавен за децата начин, в който активно 
да вземат участие и тези, които по-слабо владеят 
български език. Раздайте им по един лист за рису-
ване и направете „рисувателна диктовка“. Пока-
нете ги да нарисуват следните предмети (докато 
децата рисуват, вие също рисувайте на дъската):

– Готварска печка с котлони 
– Тиган 
– Голяма празна купа 
– Купичка с масло 
– Една вилица 
– Една лъжица 
– Един миксер 
– Един черпак 
– Три яйца 
– Чаша мляко 
– Кутия с брашно 
– Купичка със захар 
– Купичка с малко сол 
– Бурканче с шоколад 
– Бурканче с мед 
– Кутия със сладолед
– Купичка с плодове 
– Чиния със сирене 
После ги попитайте: „Обичате ли палачинки? 

Сега ще си направим въображаеми палачинки и 
ще ги изядем.“ И започнете да давате инструк-
ции, а децата с жестове да ги изпълняват: „Взе-
мете тази празна купа (децата „взeмат“ купата 
от рисунката), сложете вътре тези яйца (децата 
„счупват“ черупките на яйцата и ги „поставят“ 

в купата), вземете тази вилица (децата „вземат“ 
вилицата от рисунката), разбъркайте ги („разбър-
кват“), прибавете това мляко („прибавят“), след 
това тази захар, след това тази сол, това брашно, 
разбъркайте първо с тази лъжица и после с този 
миксер. Така. Готови сме със сместа за палачин-
ки. Сега вземете този тиган и го поставете върху 
тази печка и включете този котлон. Сложете това 
масло в тигана и след като се разтопи, с този чер-
пак изсипете част от сместа в този тиган, който 
вече е върху този котлон на тази печка. Изчакайте 
няколко минути. След като палачинката се изпече 
от тази страна, хващаме здраво тази дръжка на 
тигана и обръщаме тази палачинка, за да се изпе-
че и от другата страна. Браво! Палачинката вече е 
готова. „Кой с какво ще гарнира тази палачинка?“ 
Дайте пример: „Аз ще сложа на моята палачинка 
този мед и това сирене.“ Нека децата да споде-
лят как биха искали да гарнират палачинката си, 
като използват и посочват този шоколад (този мед 
/ този сладолед / тези плодове / това сирене / дру-
ги идеи)... След това поканете децата да покажат 
с жестове как изяждат палачинката и обобщете: 
„Добре че тези неща бяха близо до нас, за да мо-
жем да си направим вкусни палачинки!“

За да направите плавен преход към първата 
задача в помагалото, може да попитате децата 
– откъде идват яйцата, които използвахме, за да 
направим палачинките? Ако децата не се сетят, 
насочете ги да разгледат картинката. Ако не по-
лучите отговор, посочете: От тази кокошка. Тя 
снася яйца. Какъв е цветът на тази кокошка? 
(изискайте децата да ви отговорят с пълен отго-
вор) – Тази кокошка е бяла. А кое е детето на 
кокошката? – Това пиленце. То е детето на 
тази кокошка. Какъв е цветът на това пилен-
це? (отново изискайте пълен отговор). – Това пи-
ленце е жълто. А кой е „мъжът“ в това семей-
ство? Ето този петел. Той е „мъжът“ в това 
семейство. Какъв е неговият цвят? – Този пе-
тел е шарен. По този начин е изпълнено услови-
ето на задачата – да се открие разликата в рода на 
трите птици – и остава само да бъдат попълнени 
думите в изреченията: Този петел.... Тази кокош-
ка.... Това пиленце....

Ситуацията във втората задача е позната на де-
цата – майка и дъщеря са в библиотеката и изби-
рат книги, които да занесат у дома и да прочетат. 
Ако учениците ви добре владеят български език, е 
достатъчно само да прочетат диалога. Ако имате 
ученици, които по-слабо владеят езика, разигра-
ването на диалога ще бъде чудесно упражнение.

Преди изпълнението на третата задача попи-
тайте децата какво е нарисувано на картинката – 
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плодове или зеленчуци. След което ги назовете по 
имена – това е круша, това е лимон, това е ябълка, 
това е грозде. После ги попитайте с кой плод ще 
свържат думата този – с лимона, а думата тази – с 
ябълката. Има ли друг плод на картинката, който 
да свържем с думата тази? – Да, крушата. А с кой 
плод ще свържем думата това? – С гроздето. Об-
разувайте устно правилните словосъчетания тази 
круша, този лимон, тази ябълка, това грозде.

Поканете учениците сами да попълнят подхо-
дящите думи на празните места под картинката и 
след като са готови, направете проверка.

За да потопим децата в реална, разбираема за 
тях ситуация и да бъде по-лесно изпълнението на 
четвъртата задача, им предложете да си предста-
вят, че през почивните дни им предстои да оти-
дат на екскурзия в планината. Там ще е студено 
и трябва да си приготвят топли дрехи. Мама е 
предложила да посетят магазина, за да купят не-
обходимите неща. Какво трябва да купят? (про-
четете думите от картинката). Какво си избира 
детето? – Този панталон, тази шапка, това яке, 
този шал, тези маратонки, тази блуза. А сега 
трябва да добавим пропуснатото в изреченията. 
Но ще трябва да внимаваме – в някои изречения 
пише „е хубав“, в други – „е хубава“, в трети – „е 
хубаво“, даже има „са хубави“. Попитайте децата 
за какво трябва да внимаваме, преди да напишем 
пропусната дума в изречението. Ако не се сетят 
да отговорят, че трябва да определим първо рода 
на думата, помогнете им с примери: „Мъжът е ху-
бав, жената е хубава, детето е хубаво, те всички 
са хубави.“ Ако и този път не се досетят, обясне-
те още веднъж правилото за определяне на род и 
число на съществителното име. 

За числото на съществителните имена нещата 
са по-лесни – ако имаме един предмет, същест-
вителното име е в единствено число. Ако имаме 
повече от един предмет, съществителното е в 
множествено число. 

Поканете децата да направят упражнението 
устно, а след това да го запишат. Добра практи-
ка е да се правят проверки след изпълнението на 
упражненията. 

Този панталон е хубав. Този шал е хубав. Тази 
шапка е хубава. Тази блуза е хубава. Това яке е 
хубаво. Тези маратонки са хубави. Тези дрехи са 
хубави. 

Изпълнението на петата задача предполага да 
се отговори с пълен отговор на зададените въпро-
си. Децата имат модел, който да следват. Обяснете, 
че очаквате от тях да използват думичките този, 
тази, това и тези в началото на изречението. По-
питайте ги какво трябва да съобразят, за да преце-

нят коя от тези четири думи да използват – рода 
на съществителното име, използвано във въпроса. 
Преценете дали да оставите децата да работят са-
мостоятелно и след това да направят проверка, или 
да работите изречение по изречение с обяснение 
защо се използва точно тази дума. 

Тази рисунка е хубава. Този куфар е детски. 
Тази стая е голяма. Това дете е послушно. Тези 
обувки са зимни. Този урок е лесен. Тази книга е 
интересна. Това цвете е за мама. Тези игри са 
хубави.

Шестата задача дава възможност децата да 
измислят подобни на модела разговори, като из-
ползват примерите този подарък, тази кукла, 
това камионче, тези играчки.

Като начало разгледайте картинката и обсъ-
дете ситуацията. След това прочетете диалога. 
Поканете учениците да работят по двойки и да 
съставят подобни разговори. Ориентирайте ги, че 
могат да използват изразите, написани в услови-
ето на задачата.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ песничка „Книжка сладкодумка“
По преценка на учителя учениците могат да 

изслушат, научат и изпеят песничката преди или 
след задача 2 от урока.

 ¾ Следващата задача, представена в елек-
тронните ресурси, изисква от учениците да раз-
пределят правилно набор от думи в предложените 
кутийки, в които са зададени като ориентир думи-
те на показателните местоимения – този, тази, 
това и тези. Учениците ще трябва да спазят пра-
вилото за съгласуване по род и число и да придви-
жат думите в съответните полета.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 3 от урока.

 ¾ Третата задача е свързана с попълване 
на думите на показателните местоимения този 
тази, това или тези в диалог, като от учениците 
се изисква отново да приложат усвоените умения 
за съгласуване на показателните местоимения със 
съществителното име, към което се отнасят.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 6 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Попълнете този, тази, това или тези:
Днес си купих ............ рокля, ............ обувки, 

............ яке и ............ панталон.
Мама донесе ............ банани, ............ диня, 

............ грозде и ............ ананас.
Днес играх с ............ самолет, ............ кубчета, 

............ лего и ............ кола.
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Цели:
 ●  формиране на умения за различаване и правил-

на употребява на показателните местоимения 
онзи и онези;

 ●  изграждане на умения за съгласуване на пока-
зателните местоимения онзи и онези със съ-
ществителното име, към което се отнасят.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разграничава отделните форми на 

показателните местоимения.
 ●  Съгласува формите за род и число на показа-

телните местоимения със съществителното 
име.

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на показателните местоимения в 
българския език и подобни форми в езика на 
съответната страна.

Методически указания:
Това е третият урок от темата за показателни-

те местоимения, в който основният фокус е вър-
ху двете форми на показателните местоимения за 
отдалечени спрямо говорещия предмети, обекти и 
явления – онзи и онези. Методическата работа в 
този урок трябва да е насочена към едновремен-

ното осъзнаване на двете отношения – употребя-
ват се за далечни спрямо позицията на говорещия, 
но различни по брой предмети, обекти и явления.

Важен момент в този урок е подчертаването на 
разликата между вече изучените форми – този и 
тези, и новите форми – онзи и онези, а именно 
– разстоянието, на което посочените предмети се 
намират от говорещия. В началото на урока на-
гледно е представено отношението между показа-
телните местоимения този и онзи, като учителят 
помага на учениците в процеса на изследване и 
извличане на новото знание. Учениците използват 
думите ориентири, предложени в урока – БЛИЗО 
и ДАЛЕЧЕ. Представено е и отношението между 
другите две форми – тези и онези. Учителят по-
мага на учениците да стигнат до извода, че упо-
требяваме показателното местоимение онзи за 
един, далечен предмет, а онези – за далечни пред-
мети, които са повече от един.

В тази тема аналогията, която трябва да се на-
прави с езика на съответната страна, отново би 
била лесна, ако първият език на учениците е ан-
глийски. Отношението между показателните мес-
тоимения онзи и онези е същото като отношение-
то на that и those в английския език – употребяват 

4. Думите онзи и онези
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се за отдалечени спрямо позицията на говорещия 
предмети, обекти и явления, които са съответно 
един и повече от един.

Подробно оПисание на задачите от урока:
В началото на урока е препоръчително да по-

кажете на децата разликата между показателните 
местоимения този и онзи с предмети, познати за 
тях. Нека това бъдат предметите в класната стая. 
Може би ще ви е необходима малко предварител-
на подготовка, но това зависи от базата, в която 
работите. Застанете така, че столът, на който се-
дите, да е в непосредствена близост до вас, и каже-
те: „Този стол е за учителя, а онзи стол (посочете 
един стол, който е далече от вас) е за ученика.“ 
Продължете аналогично посочването на близки и 
далечни предмети от мъжки род единствено чис-
ло. Поканете децата да дадат други примери. След 
това ги попитайте сещат ли се за думички, които 
са за близки и далечни предмети, но в множестве-
но число. Насочете ги с пример: „Тези моливи са 
мои, а онези моливи са ваши.“ Включете отново 
учениците в устното упражнение.

По този начин сте изпълнили част от първата 
задача в помагалото. Нека децата прочетат диа-
лога и обсъдете с тях защо момчето използва ду-
мичката „този“, а таткото – думичката „онзи“. Би 
трябвало вече да са осъзнали разликата.

Подобна е и втората задача. Нека децата сами 
обяснят – когато един предмет е близо, коя ду-
мичка използваме, този или онзи? – Този. А кога-
то е далече? – Онзи. Предполага се, че учениците 
сами могат да се справят с попълването на думите 
близо в първото изречение и далече във второто 
изречение. Направете проверка.

В третата задача думите този и онзи и тези 
и онези са разменили местата си в изреченията. 
Нека децата сами открият това. Направете упраж-
нението устно, за да се уверите, че всички учени-
ци са разбрали правилно граматичната единица. 
Ако има деца, на които не е ясно, използвайте 
примерите и чрез онагледяване обяснете още 
веднъж, че този и тези са за близки предмети, а 
онзи и онези са за предмети, които са по-далече. 
Инструктирайте децата да напишат изреченията и 
направете проверка.

За да направите изпълнението на четвъртата 
задача по-интересно, поканете учениците да изи-
граят играта „Живото изречение“ – излизат пет 
деца (според броя на думите, които ще подредим 
в изречение) и всяко дете е дума от разбърканото 
изречение (този, не, телефон, ми, харесва). Изли-
за шесто дете, което трябва да ги подреди така, че 
да има смисъл и да се образува изречение – Този 
телефон не ми харесва. Ако подредим правил-

но думите и от второто изречение (искам, като, 
в, магазина, онзи), ще разберем за какво мечтае 
детето – Искам като онзи в магазина. Преценете 
дали е необходимо отново децата да обяснят защо 
в първото изречение използваме думата този, а 
във второто – онзи. За учениците, които по-сла-
бо владеят български език, напишете думите на 
листчета и нека всяко дете да държи листа пред 
себе си, докато трае играта.

Представянето на петата задача от урока може 
да започне с въпроса „Обичате ли да ходите в 
парка? Какво можете да видите там?“. Така по-
степенно ще насочите вниманието на учениците 
към картините от помагалото – едните врабчета 
кълват семенца близо до нас, а другите ни гледат 
отдалече. За коя ситуация коя дума ще използва-
ме? – За ситуацията, в която врабчетата са близо 
до нас – тези, а онези ни наблюдават отдалече. 
Задайте насочващ въпрос: „Защо не използваме 
думите този и онзи, а тези и онези?“ Ако децата 
не се досетят, продължете да ги насочвате: „Кол-
ко са врабчетата? Едно или много?“ Нека сами 
стигнат до извода, че щом са много, използваме 
думите тези и онези съответно за близки и далеч-
ни предмети. Поканете учениците да кажат изре-
ченията устно, коригирайте, ако се налага, и след 
това нека да попълнят: „Тези врабчета кълват 
близо до нас. Онези врабчета ни гледат отдалече.“

Шестата задача е забавна за децата и ще ви 
даде възможност докато работят, вие да обърнете 
индивидуално внимание на учениците с по-слабо 
владеене на езика. Помолете децата да си при-
готвят син и жълт молив/флумастер/пастел. За 
да открият коя картинка е скрита в задача шеста, 
ще трябва там, където е написана думата тези, да 
оцветят със синьо, а там, където пише онези, да 
оцветят с жълто. Тази задача може да се изпълни 
и в края на урока.

Последната задача представлява упражнение 
върху думите онзи и онези. Необходимо е деца-
та да се ориентират в употребата на думите онзи 
и онези съответно за единствено и множествено 
число за далечни предмети. Примерите са дос-
татъчно ясни, за да ни насочат, че ако имаме съ-
ществително име в единствено число, ще използ-
ваме думата онзи, а ако имаме съществително в 
множествено число, ще употребим думата онези 
за хора, предмети, животни и др., които са далече 
от нас.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача изисква учениците да по-
пълнят формите на показателните местоимения 
този или онзи, тези или онези, като се съобразят 
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с това дали назованите предмети са близо или да-
лече.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 3 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да 
допишат изреченията, използвайки правилната 
форма на показателните местоимения – този или 
онзи.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 4 от урока.

 ¾ Третата задача изисква от учениците да по-
пълнят в предложените изречения вярната форма 
на показателните местоимения тези или онези. 
Учениците ще трябва да съобразят дали предме-
тите, които са назовани в изречението, са близо 
или далече.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

 ¾ В четвъртата задача учениците трябва да 
изберат правилната форма на показателните мес-
тоимения – онзи и онези – от падащото меню, 
съгласувайки я по род и число с думата, към която 
се отнася.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 7 от урока.

 ¾ В последната задача учениците ще трябва 
да разпределят предложения набор от думи в съ-
ответното поле, в което са зададени ориентири – 
показателните местоимения онзи и онези. Учени-
ците трябва да спазят правилото за съгласуване 
на показателните местоимения по число – един-
ствено или множествено.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 7 от урокa.
доПълнителни задачи:

1. Попълнете този или онзи
Искам ............ хеликоптер, а не ............ от пос-

ледния рафт.
Днес ще отидем до ............ парк, а следващата 

седмица до ............, защото е далече.
............ сладолед е вкусен, а ............ вчера не 

ми хареса.
............ подарък е мой, а ............ в другата стая 

е твоят.

2. Попълнете с онзи или онези.
............ деца играят на двора, а ............ татко ги 

наблюдава.
............ самолет лети високо в небето, а ............ 

лодки плават в морето.
Искам ............ кубчета, а не ............ робот.

5. Думите онзи, онази, онова и онези

Цели:
 ●  актуализиране на уменията за различаване и 

правилна употреба на показателните местои-
мения онзи и онези;

 ●  формиране на умения за различаване и пра-
вилна употреба на показателните местоимения 
онази и онова;

 ●  изграждане на умения за съгласуване на пока-
зателните местоимения онази и онова със съ-
ществителното име.

 ●  усъвършенстване на уменията за съгласуване на 
показателните местоимения за далечни спрямо 
говорещия предмети, обекти и явления със съ-
ществителното име, към което се отнасят.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разграничава отделните форми на 

показателните местоимения.
 ●  Съгласува формите за род и число на показа-

телните местоимения със съществителното 
име.

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на показателните местоимения в 

българския език и подобни форми в езика на 
съответната страна.

Методически указания:
Това е вторият урок по темата за показател-

ни местоимения, които означават отдалечени 
спрямо говорещия предмети, обекти и явления, и 
последният от поредицата уроци за показателни 
местоимения. Учителят трябва да използва като 
основа придобитите знания и изградените умения 
от предишния урок, за да въведе две нови форми 
на показателните местоимения – онази и онова. 
Методическата работа трябва да е насочена към 
съпоставянето на формите на показателните мес-
тоимения за мъжки, женски и среден род и форма-
та за множествено число. 

В началото на урока нагледно е представено 
новото знание. От значение е учениците да осъз-
наят разликите между формите на показателни-
те местоимения за далечни спрямо позицията на 
гoворещия предмети, обекти и явления, за да мо-
гат правилно да ги съгласуват със съществител-
ното име, към което се отнасят.
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Друг важен момент е учителят да направи па-
ралел със същата категория в езика на съответна-
та страна. За учениците, които ползват английски 
език като първи, формите на тези местоимения 
отново биха били нетипични – формата на пока-
зателното местоимение за he, she и it за кой да е 
отдалечен от говорещия предмет, обект или явле-
ние отново е една – that. В този случай е необхо-
димо да се приведат допълнителни разяснения и 
примери.
Подробно оПисание на задачите от урока:

За да стане ясно на учениците, че показател-
ните местоимения онзи, онази, онова и онези се 
използват за далечни предмети, обекти и явления, 
започнете урока със следната история: 

Симеон и Георги са приятели. Всеки ден, след 
като си напишат домашните, те отиват в пар-
ка. Днес е топло. Момчетата си купиха сладолед 
и седнаха на пейката на хълма. Тогава видяха в 
далечината една група от няколко деца. Георги 
запита Симеон: „Виждаш ли онези деца? Какво 
ли правят?“. Симеон му отговори: „Онова мо-
миче носи тенис ракета, онова момче – също. 
Може би тренират тенис, а онзи мъж е тех-
ният треньор.“ Георги пак зададе въпрос: „А 
онзи велосипед на кое дете е?“ Симеон: „Онзи 
велосипед не е детски. Той е на онази жена. Из-
глежда, че тя е майка на онова, най-малкото 
дете.“ След малко дойдоха още деца. Георги 

каза: „Онези деца носят различни спортни уре-
ди. Онова момиче носи обръч, онова момче носи 
топка, онзи мъж носи мрежа, онази жена носи 
ленти...“. Симеон предположи: „Сигурно имат 
спортен празник. Хайде да си изядем тези сла-
доледи и да отидем при онези деца. Ще е забав-
но, ако и ние се включим в игрите им.“ 

Обяснете на учениците, че Георги и Симеон 
използват думите онзи, онази, онова и онези, за-
щото децата и предметите, за които говорят, са 
били далече от тях. Ако бяха близо, щяха да из-
ползват думите този, тази, това и тези.

След това въведение преминете към работата 
в помагалото. 

Първата задача от този урок отново съпоста-
вя признаците „близо“ и „далече“. Децата прочи-
тат диалога и сравняват. Поканете ги те сами да 
обяснят защо в единия случай се използва думата 
тази, а в другия случай – думата онази.

За изпълнението на втората задача е необ-
ходимо децата да се ориентират, че за думи от 
мъжки род, обозначаващи далечни обекти, упот-
ребяваме показателното местоимение онзи, за 
женски род – онази, за среден род – онова, а за 
множествено число – онези. Ако децата не се 
досетят, обяснете правилото, направете упраж-
нението устно. След това попитайте децата с 
кой от нарисуваните предмети ще свържат ду-
мата онзи – с кокала. Защо? Защото думата „ко-
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кал“ е от мъжки род. Аналогично продължете и 
с останалите думи – онази за топката, защото е 
от женски род, онова – за клончето, защото е от 
среден род, и онези за пръчките, защото са много 
(в множествено число). След тази разработка на 
упражнението би трябвало учениците да успеят 
да го попълнят сами. Направете проверка, ако е 
необходимо.

За изпълнението на третата задача ангажирай-
те вниманието на децата със следните въпроси: 
„Обичате ли да ходите на сладкарница? Какво си 
купувате там? А сега погледнете на картинката в 
задача 3, за да разберете какво продават в слад-
карницата, където са били Георги и Симеон (мом-
четата от историята в началото на урока). (Децата 
четат: бонбони, торта, кексче, сладолед.) А знаете 
ли какви въпроси задавали момчетата на прода-
вачката? „Колко струва онази... “ Ако ученици-
те се затрудняват с отговора, припомнете им, че 
думата онази е за съществителни в женски род. 
Тогава открийте на картинката обекта, обозначен 
с дума от женски род – торта. Следвайте същата 
аналогия и за останалите примери, за да се полу-
чи: „Колко струва онази торта? А онова кексче 
скъпо ли е? Онези бонбони шоколадови ли са? А 
онзи сладолед сметанов ли е?“ 

Задачата продължава и поставя условие деца-
та сами да измислят подобни изречения. Ако им е 
трудно, използвайте насочващи въпроси:

Ако в далечината виждате деца и не знаете 
дали са от вашето училище, как ще попитате? 
Онези деца от нашето училище ли са?

Ако чакате с нетърпение да получите писмо 
и в далечината видите мъж с униформа, как ще 
попитате дали това е пощальонът? Онзи мъж по-
щальонът ли е?

Ако видите ярка звезда на небето, как ще по-
питате има ли си име? Онази звезда как се казва?

Ако видите в небето облаче, което прилича на 
животно, как ще попитате кое е животното? Оно-
ва облаче на кое животно ти прилича?

За представянето на задача 4 можете отново 
да използвате един от героите от историята в на-
чалото на урока – Симеон/Георги много обича да 
ходи на екскурзия в планината. Той и баща му 
са изкачили най-високата планина в България – 
Рила. Какво ли си говорят? Нека прочетем...

Предложете на децата да разиграят диалога. 
После стимулирайте въображението им с въпро-
са: „Как би могъл да продължи разговорът между 
двамата? Използвайте показателните местоиме-
ния онзи, онази, онова и онези.“ 

Например:
Виждаш ли онези дървета? Те са иглолистни, 

защото имат иглички вместо листа. А онзи бор 
е най-висок. Виждаш ли широколистни дърве-
та? Да, онези са широколистни, защото имат 
широки листа. И до онзи дъб е онази ела и онова 
борче. Онези храсти бодливи ли са? 

Виждаш ли онези цветя? Да отидем на онази 
поляна да наберем букет за мама.

В петата задача са зададени въпроси, на кои-
то учениците да напишат отговори, започвайки 
с думите онзи, онази, онова и онези. За да бъде 
по-ефективно това упражнение, поканете децата 
да го направят устно по двойки. Инструктирайте 
ги така: едното дете да зададе въпроса, другото 
да отговори, след това се сменят. Докато рабо-
тят, вие ги наблюдавайте и оказвайте помощ там, 
където е необходимо, или на учениците, които 
по-слабо владеят български език.

След като учениците приключат с устното 
упражнение, нека запишат отговорите самостоя-
телно. Направете проверка.

По преценка на учителя задача 6 може да се 
изпълни самостоятелно от учениците и след това 
да се направи проверка. Другият вариант е дете 
да чете словосъчетанията „показателно местои-
мение и съществително име“ и да уточнява пра-
вилно ли са написани двете думи. Ако не са, деца-
та записват правилното съчетаване на думите на 
празните редове под картинките. Третият начин 
на изпълнение на това упражнение е – учителят 
чете словосъчетанието и учениците реагират – 
вярно или грешно. Ако е вярно, преминават на-
татък. Ако е грешно, предлагат вярното и го за-
писват: онази кукла, онова пате, онзи барабан, 
онова мече, онези коли.
инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците ще трябва да попълнят думите на пока-
зателните местоимения онзи, онази, онова и онези 
в набор от изречения. Учениците трябва да спазят 
правилата за съгласуване със съществителното 
име, към което се отнасят местоименията.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 2 от урока.

 ¾ Втората задача изисква учениците да прид-
вижат думите до празните места в предложените 
изречения, като ги съгласуват с показателните 
местоимения онази, онова, онези, онзи.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 3 от урока.

 ¾ Третата задача ангажира учениците в по-
пълване на правилната форма на показателните 
местоимения онзи, онази, онова и онези в предло-
жените изречения.
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Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

 ¾ Четвъртата задача изисква учениците да от-
крият и да отбележат сгрешените изрази, в които 
показателните местоимения онзи, онази, онова и 
онези са употребени неправилно.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 6 от урока.

 ¾ Следващата задача е със занимателен ха-
рактер. Учениците ще трябва да открият в мрежа-
та думите на показателните местоимения – този, 
тази, това, тези, онзи, онази, онова и онези.

Задачата е подходяща за изпълнение след при-
ключване на всички задачи в урока.

 ¾ В последната задача учениците ще трябва 
да изберат правилната форма на показателните 
местоимения за всяко от изреченията. Необходи-
мо е да спазят правилото за съгласуване на по-
казателните местоимения със съществителното 
име, към което се отнасят.

Задачата е подходяща за изпълнение след при-
ключване на всички задачи в урока.

доПълнителни задачи:
1. Попълнете този, тази, това или тези.
............ рисунка е моя. 
............ сладолед е много вкусен.
............ деца са мои приятели.
............ коте е много мило.
............ чадър и............ ръкавици са кафяви.
............ цвете е за............ ваза.

2. Попълнете онзи, онази, онова, онези.
............ магазин е за обувки.
............ вечер бяхме на гости.
............ момчета играят футбол.
............ мече е на Лили.
............ бонбони и............ торта са за рождения 

ми ден.
............ пате и............ лебед плуват в езерото.

6. Думите ме, те, го, я, ни, ви, ги

Цели:
 ●  актуализиране на знанията за личното местои-

мение като част на речта;
 ●  формиране на понятие за личните местоимения 

ме, те, го, я, ни, ви, ги;
 ●  изграждане на умения за правилна употреба на 

кратките форми на личните местоимения във 
винителен падеж;

 ●  овладяване на умения за правилно писане на 
кратките форми на личните местоимения във 
винителен падеж.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът знае формите на местоименията ме, 

те, го, я, ни, ви, ги.
 ●  Използва правилен словоред при употребата 

на местоименията ме, те, го, я, ни, ви, ги.

Методически указания:
Евентуалните трудности при представянето на 

тази урочна единица може да се проявят в след-
ното: от една страна, абстрактността на темата, а 
от друга – има голяма вероятност подобни форми 
да не съществуват в езика, който е първи за уче-
ниците. Въпреки това практическото значение на 
темата е сериозно, защото формите на тези мес-
тоимения се използват често в речта. 

Важна особеност на личните местоимения в 
българския език е, че те са запазили падежни фор-
ми. В съвременния български език са запазени 

пълните им форми за винителен падеж и кратките 
форми за винителен и дателен падеж. Формите на 
личните местоимения за винителен падеж – пълни 
(мене, тебе, него, нея, него, нас, вас, тях) и кратки 
(ме, те, го, я, го, ни, ви, ги) се използват за за-
местване на прякото допълнение в изречението. 
Предмет на изучаване в учебната програма за 
втори клас за български език като втори език са 
кратките форми на тези местоимения. 

Значението на кратките форми на личните 
местоимения във винителен падеж е нагледно 
представено в началото на урока. Методическата 
работа трябва да бъде насочена към запомнянето 
на тези местоимения и съотнасянето им със съ-
ответното лице и число. С помощта на учителя 
учениците трябва да усвоят алгоритъма, по който 
се променят местоименията. Добре е учителят да 
поощри повтарянето им във всички лица и числа 
в прав и обратен ред. 
Подробно оПисание на задачите от урока:

За да въведете кратката форма на личните мес-
тоимения във винителен падеж, е добре да разка-
жете на децата следната история:

Едно семейство в България имало две деца – 
Цветелина и Васил. Те много обичали животни-
те. Имали си две котета – Пухчо и Рижко. Но 
много искали да си гледат и кученце. Майката 
и таткото решили да зарадват децата си и им 
купили малко куче – бебенце. От магазина обяс-
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нили, че то е още много мъничко и се страхува. 
Затова, когато го занесат вкъщи, децата тряб-
ва много нежно и внимателно да се запознаят с 
него, за да може кучето да ги хареса и да свикне 
с тях. Занесли родителите мечтания подарък 
на децата си, а те много се зарадвали. Когато 
майката гушнала кученцето, то размахало до-
волно опашка.

– Хареса ме! – казала майката и го подала на 
бащата.

– Хареса те! И мен ме хареса! – казал баща-
та и подал малката пухкава топчица на дъщеря 
си Цветелина.

– Хареса я! – зарадвала се майката и с не-
търпение очаквала да види дали кучето ще ха-
реса и сина ѝ Васил. 

– Хареса го! – Плеснала с ръце и добавила: – 
Деца, кученцето много ви хареса. А котетата? 
Дали ще ги хареса?

– Да, мамо, хареса ги – отговорили децата. 
– Хареса ни всичките! Хайде да му дадем 

име! Ще го кръстим Арчи.
А вие, деца, ако имате куче, как ще го кръс-

тите? – Ще го кръстим... 
Ако имате котка, как ще я наречете? – Ще 

я наречем...

Ако прецените, продължете с устното упраж-
нение, като образувате изречения по модела: 

Харесваш ме?
Харесвам те!
Харесвам го!
Харесвам я!
Харесват ни!
Харесват ви!
Харесват ги!
Можете да използвате други глаголи, като: тър-

сят, чакат, изпращат, водят, возят, бавят, рисуват, 
гледат, хранят и др. За да разнообразите упражне-
нието, след като употребите личните местоимения 
в изречения в този им ред, може да ги изкажете и 
в обратен ред: обличат ги, обличат ви, обличат ни, 
обличат я, обличат го, обличат те, обличат ме.

След като сте разработили устно урочната 
единица, разгледайте задача 1 от помагалото. 
Поканете децата да прочетат диалозите по роли. 
След това да отговорят на въпроса от задачата 
със звездичката – кои думи не са употребени в 
диалога, който са прочели? – го, я, ги. Нека ги 
подчертаят или да ги оградят в кръгче. Поканете 
учениците да измислят диалог и с тези думи. 

Във второто упражнение е необходимо да се 
добавят пропуснатите думи – ме, те, го, я, ни, 
ви, ги. Преди да впишат личните местоимения на 
празните места, попитайте учениците – точно там 
ли е мястото на тези думички? Умишлено обър-
кайте словореда, например: Мама прегръща ме. 
Попитайте децата дали това е правилно изказва-
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не. Тогава обяснете, че тези кратки думички обик
новено стоят преди думата действие. Но понякога 
и след нея, зависи как образуваш изречението – 
Мама ме прегръща. Прегръща ме мама. Анало
гично се разработват и останалите примери.

Целта на третата задача е децата да осъзнаят, 
че тези кратки думи – ме, те, го, я, ни, ви, ги – се 
изговарят слято, но се пишат отделно от думата 
действие. 

Инструктирайте учениците да разделят тези 
кратки думи от думите действие с една права 
вертикална чертичка и после да ги препишат пра
вилно на празните редове. Ако е необходимо, по
кажете с модел на дъската как е правилно да се 
напишат – търсят ме и т. н. Направете проверка, 
ако смятате за необходимо.

За да въведете учениците в темата на четвър
тата задача, попитайте ги добре ли е вкъщи да е 
разхвърляно? – Не.; Защо? – Защото не можем да 
открием това, което ни е необходимо. На въпро
са „Къде е панталонът?“ как ще отговорим – ето 
ме, ето те, ето го, ето я, ето ни, ето ви или ето 
ги? – Ето го. Поканете децата да запишат верния 
отговор и по същия начин процедирайте с оста
налите примери.

Пета задача – припомнете на децата историй
ката от началото на урока. Какво казва момиче
то, когато гали своята котка? Поканете децата да 
прочетат изречението от първата картинка. По
питайте правилно ли е. Нека децата сами открият 
грешката и изкажат правилно изречението. След 
това да го запишат. Аналогично разработете и из
речението от втората картинка.

В шестата задача са дадени изрази, от които 
учениците да образуват изречения. Ако не се до
се щат, помогнете с насочващи въпроси. Канят 
те – Къде биха могли да поканят някого? На рож

ден ден, на празник, на кино, на гости, на излет, 
на разходка, на пикник. Нека изкажат предложе
нията си за изречение устно, след което да го за
пишат. По същия начин процедирайте и с остана
лите примери.

ИнструкцИИ към задачИте от електроннИя 
учебнИк:

 ¾ Първата задача ангажира учениците да 
придвижат в празните места в изреченията пра
вилната форма на личните местоимения.

Задачата е подходяща за изпълнение след за
дача 2 от урока.

 ¾ Във втората задача от учениците се изисква 
да изберат от падащо меню правилната форма на 
кратките форми на личните местоимения във ви
нителен падеж в текст.

Задачата е подходяща за изпълнение след за
дача 4 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да из
бират правилната форма на личните местоимения 
във винителен падеж от падащото меню.

Задачата е подходяща за изпълнение след за
дача 5 от урока.

допълнИтелнИ задачИ:
1. Попълнете липсващите думи: ме, те, го, я, 

ни, ви, ги.
Аз съм Мая и съм на 7 години. Всяка сутрин 

мама..... (ме) води на училище и след това отива 
на работа. Имам си приятелка Мира и много..... 
(я) обичам. Имам си и брат – Иво – на 3 години, 
и него татко..... (го) води на детска градина. Ве
чер всички се прибираме вкъщи. Къщата.... (ни) е 
голяма и хубава. Имаме домашни любимци – две 
зайчета. Играем с тях и...... (ги) храним. 

А теб къде..... (те) водят – на училище или на 
детска градина? Каква е къщата..... (ви)?

7. Думата съм в минало време

целИ:
 ●  въвеждане на понятието „минало време“ и 

фор миране на умения за ориентация спрямо 
момента на говорене;

 ●  запознаване с формите за минало време на гла
гола „съм“ – положителна, отрицателна, въ
просителна;

 ●  изграждане на умения за правилната употреба 
на положителната, въпросителната и отри
цателната форма на глагола „съм“ в минало 
време.

очакванИ резултатИ на нИво учебна програма:
 ●  Ученикът знае формите за минало време на 

глагола „съм“ в положителна, отрицателна и 
въпросителна форма.

 ●  Използва уместно миналота време на глагола 
„съм“.

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на времената на глагола „съм“ в 
българския език и подобни форми в езика на 
съответната страна.
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Методически указания:
Въвеждането на понятието „минало време“ 

става с помощта на предложената в урока дума 
ориентир ПРЕДИ. Задават се въпроси, за да се 
осъзнае разликата спрямо момента на говорене – 
Какъв бях аз преди? Какъв съм аз сега?

Учителят трябва да пренесе алгоритъма за 
спрежение на глагола „съм“ в сегашно време, кой-
то е усвоен в 1. клас, в нови условия, за да могат 
учениците да усвоят алгоритъма за спрежение на 
глагола „съм“ в минало време. Необходимо е да се 
направи съпоставка с формата на глагола „съм“ в 
езика на съответната страна. Например формите 
на този глагол в английския език за минало време 
са само две – was и were, но в българския език те 
са повече и глаголът се променя за съответното 
лице и число. Учениците наблюдават промяната 
във формите на глагола, които са изведени вляво 
в упражнение 2, и откриват как се променя той и 
какви са формите му в българския език.

Важен момент в урока е образуването на от-
рицателната и въпросителната форма на глагола 
„съм“. Трябва да се обърне внимание на мястото 
на отрицателната частица „не“ и въпросителната 
частица „ли“ в изречението и в кратките отговори 
в българския език и в същото време да се напра-
ви съпоставка с езика на съответната страна. При 
образуване на отрицателната форма в английския 
език например участва частицата not, но при об-

разуването на въпросителните форми липсва час-
тица, подобна на въпросителната частица „ли“. 
Това може да доведе до затруднение или пропус-
кане на частицата „ли“ при образуването на въ-
просителната конструкция в българския език. За 
учениците, чийто първи език е английски, може 
обръщането (смяната) на местата на формата на 
глагола и личното местоимение да изглежда съв-
сем естествена и достатъчна за образуване на въ-
прос – (Беше той малък?). 

Подробно оПисание на задачите от урока:
Преди да се пристъпи към работа в помагало-

то, е препоръчително учителят да постави децата 
в ситуация, в която те да разберат, че употребата 
на спомагателния глагол „съм“ в минало време е 
честа в ежедневието. Това би могло да се постиг-
не с малко предварителна подготовка от страна на 
учителя. 

В началото на урока учителят изважда от по-
щенски плик предварително подготвено писмо и 
казва на децата, че това писмо е дошло от Бълга-
рия и е написано специално за тях. Писмото е със 
следното съдържание: 

„Здравейте, деца! 
Аз съм Лили. Вчера имах рожден ден. Вчера 

аз бях на 7 години, а сега вече съм на 8. Аз имам 
сестра близначка. И тя вчера беше на 7, а днес е 
вече на 8. Вчера ние бяхме на ресторант с мама 
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и татко, а днес сме у дома. Нашият приятел 
Георги вчера беше на екскурзия със семейство-
то си, но днес е при нас, за да ни поздрави. Те 
бяха в най-високата планина Рила. Взеха и ку-
ченцето Тото с тях. То беше щастливо, защото 
тичаше на воля. А вие къде бяхте вчера? 

Поздрави от България,
Лили“ 
Учителят обяснява, че ако говорим или пишем 

за нещо, което се е случило преди сегашния мо-
мент, в който говорим, тогава използваме думата 
„бях“. Подканва децата да образуват изречения 
с „Аз бях...“ и постепенно въвежда и останалите 
форми ти беше, той/тя/то беше, ние бяхме, вие 
бяхте, те бяха, като продължава устното упраж-
нение, в което децата образуват изречения и с тях.

За учениците, които не владеят достатъчно 
добре български език, е необходимо да се онагле-
дят ситуациите – да се покажат снимки на две мо-
мичета близначки, снимка на ресторант, на плани-
на, на куче...

Като допълнително упражнение би могло да се 
разиграят диалози по двойки – едното дете обра-
зува изречение със спомагателния глагол „съм“ в 
сегашно време, а другото дете „връща в минало-
то“ същото изречение. Ако децата се затрудня-
ват, учителят им подава примери:
„Днес аз съм на училище“ – „Вчера аз бях на учи-
лище“;
„Днес ти си в парка.“ – „Вчера ти беше в парка.“;
„Днес той е на карате.“ – „Вчера той беше на ка-
рате.“; 
„Днес тя е на танци.“ – „Вчера тя беше на тан-
ци.“;
„Днес то е на плуване.“ – „Вчера то беше на плу-
ване.“;
„Днес ние сме на кино.“ – „Вчера ние бяхме на 
кино.“; 
„Днес вие сте на гимнастика.“ – „Вчера вие бяхте 
на гимнастика.“; 
„Днес те са на цирк.“ – „Вчера те бяха на цирк.“

Учениците, които владеят езика на по-високо 
ниво, биха могли да обогатяват изреченията, като 
добавят подходящи думи.

След това упражнение насочете вниманието 
на децата към отрицателната форма. Задаваме 
на учениците въпроса: „А ако вчера беше почи-
вен ден, училището работи ли?“ Тогава учителят 
уточнява правилото за отрицателната частица 
„не“, която стои пред миналото време на думич-
ката „съм“. След това децата продължават играта 
– едното дете казва изречението в положителната 
му форма, а другото образува изречението, из-
ползвайки отрицателна форма.

За по-добро онагледяване учителят би могъл 
да записва на дъската изреченията, които деца-
та образуват в минало време, и след това да ги 
попита дали могат да превърнат това изречение 
във въпрос. Тогава учениците ще разберат, че е 
необходимо само да добавят въпросителната час-
тица „ли“ след миналото време на думата „съм“. 
Учителят добавя частицата „ли“ в изреченията на 
дъската.

След като е разяснена граматичната единица и 
децата са правили устни упражнения, се премина-
ва към работата в помагалото. 

Първата задача е ясно онагледена, на учени-
ците се обръща внимание на думите „преди“ и 
„сега“ и се прочитат репликите на героите. Учи-
телят формулира пред децата темата на урока: 
„Думата съм в минало време“.

При следващата задача ясно се вижда как ми-
налото време на глагола „съм“ се променя за раз-
личните лица и числа. Учителят може да покани 
децата групово да прочетат думите в цветното 
каре. 

Като допълнителна дейност към тази задача би 
могло да се изиграе „Открий прилики и разлики“. 
Тук децата би трябвало да отбележат, че за думи-
те в черно „ти, той, тя, то“ червените думи (беше) 
са едни и същи. За всички останали са различни.

Следващата стъпка е с помощта на образеца, 
който вече е разгледан, децата да добавят липсва-
щите думи. Тук учителят би могъл да процедира 
по два начина:

– Да остави учениците сами да работят и след 
това заедно да направят проверка на попълнените 
думи, или

– Да подкани децата да дадат предложение коя 
дума да бъде написана и след неговото одобрение 
децата да я напишат в помагалото.

При третата задача е важно първо да се разгле-
да картинката, тя да се коментира и след това да 
се прочете въпросът, който учителката задава на 
ученичката. Така децата разбират, че ще става въ-
прос за действие, което е извършено в миналото, 
и ще трябва в краткия текст да се напише думата 
„съм“ в минало време. Би могло да им се напом-
ни, че могат да си помагат с думите от цветното 
каре на предишното упражнение. Препоръчител-
но е накрая да се изчете целият текст за проверка.

Преди да се пристъпи към задача 4, е добре 
учителят да зададе на класа следния въпрос: 
„Къде бяхте през лятото?“, след което да попита 
„А къде не бяхте, но искахте да отидете?“. 

После да насочи вниманието на учениците 
към картинката в помагалото – децата се връщат 
в училище след лятна ваканция и учителката им 
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задава въпрос. Учениците четат въпроса, а учи-
телката казва, че ще разберем къде са били децата 
през лятото, ако допишем необходимите думи в 
изречението. Уточнява се, че в първата част на 
изречението децата отговарят къде не са били 
през лятото, а във втората част – къде са били. 

Аз не бях в България, а бях у дома.
Той не беше у дома, а беше в България.
Ние не бяхме в България, а бяхме на лагер.
Тя не беше на лагер, а беше в България.
Те не бяха в България, а бяха на море.
Вие не бяхте на море, а бяхте на планина.
Петата задача би могла да бъде представена 

чрез играта „Детективи“. Учителят обяснява, че 
в цветното каре има три изречения, но думите в 
тези изречения са разместили местата си. Пре-
ди детективите да подредят думите в изречение, 
трябва да открият една много специална дума, 
която се повтаря и в трите изречения. Най– добър 
детектив е това дете, което първо я открие. След 
като учениците открият думата „ли“ във всички, 
се предполага, че ще се сетят, че ще образуват въ-
прос. Работата на детективите продължава с пра-
вилното подреждане на думите във въпросително 
изречение. Насочете вниманието на децата към 
въпросителния знак в края на изречението.

Ти беше ли на училище?
Вие бяхте ли на разходка?
Васко беше ли с вас?
Като стъпка към последната задача от урока е 

добре да попитате децата дали обичат животните 
и помагат ли на животните, ако имат нужда. След 
което кажете на децата, че преди една седмица 
едно момченце ви е разказало как той и сестрич-
ката му са видели едно коте, което се е покате-
рило на едно дърво и не е могло да слезе оттам. 
Какви въпроси сте задали вие на момчето и какво 
ви е отговорило то, децата ще разберат, след като 
попълнят изреченията. Напомнете на учениците 
да обърнат внимание на първата дума, с която за-
почва отговорът – да/не, защото това ще ги ори-
ентира коя форма на глагола „съм “ ще използват 
– положителната или отрицателната.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ В първата задача от учениците се изисква 
да свържат лявата и дясната страна, за да обра-
зуват положителните форми на глагола „съм“ в 
минало време за всяко лице и число. Учениците 
свързват думата от лявата страна на екрана с ду-
мите в дясната страна на екрана, в който са на-
писани формите на глагола „съм“ за минало вре-
ме, за да ги съединят със съответната форма на 

личното местоимение – аз бях, ти беше, той/тя/то 
беше, ние бяхме, вие бяхте, те бяха.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 2 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да 
попълнят вярната форма на спомагателния глагол 
„съм“ в минало време в предложения текст.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 3 от урока.

 ¾ Следващите материали са две песни – пе-
сента „Родина“, която учениците могат да гледат, 
научат и пеят на фона на кадри от Българското 
Черноморие, и песента „Молитва за България“ на 
фона на кадри от Родопите.

По преценка на учителя тези ресурси може да 
се използват преди или след задача 4 от урока.

 ¾ Третата задача изисква от учениците да по-
пълнят правилните форми – положителна и отри-
цателна – на спомагателния глагол „съм“ за мина-
ло време в предложените изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 4 от урока.

 ¾ Четвъртата задача е насочена към избор 
на правилната форма на спомагателния глагол 
„съм“ за минало време. Учениците ще трябва да 
намерят правилната форма в набора от думи и да 
я придвижат до изречението, в което тя да бъде 
правилно употребена.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 6 от урока.

 ¾ Последната задача предоставя възможност 
на учениците да изберат вярно написаните изре-
чения. Учениците прочитат изречението и ако то 
е граматически вярно написано, кликват в ква-
дратчето до него, за да го изберат. 

Задачата е подходяща за изпълнение след при-
ключване на всички упражнения от урока в пома-
галото.

доПълнителни задачи:
1. Като допълнителна задача, подходяща за уро-

ка, може да се използва съставянето на изречения. 
Учителят написва предварително думи на отделни 
листове, които децата трябва да подредят. 

Например: те Вчера на бяха футбол. – От тези 
думи учениците образуват изречението, като под-
реждат листовете в правилен ред: Вчера те бяха 
на футбол.

Упражнението може да се разнообрази и ус-
ложни, като учителят зададе задача това изрече-
ние да бъде превърнато във въпросително (Вчера 
те бяха ли на футбол?), след това и в изречение, в 
което да се използва отрицателната форма (Вче-
ра те не бяха на футбол). Може да се използва и 
вариант на „живо изречение“, в който всяко дете 
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запомня „своята“ дума и се подрежда спрямо мяс-
тото ѝ в изречението до останалите деца – думи в 
изречението.

2. Друга допълнителна задача – децата сядат в 
кръг и учителят дава на всяко дете карта на Бъл-
гария. Всяко дете си избира град или природен 
обект и образува изречение по модела: „Аз бях 
в........ през ваканцията.“ След което започват иг-
рата „Верижка“. 

Например: първото дете казва: „Аз бях в Ста-
ра планина през ваканцията.“ После се обръща 
към детето до него и го пита: „Ти беше ли в Ста-
ра планина през ваканцията?“ второто дете от-
говаря: „Не, аз не бях в Стара планина през ва-
канцията. Аз бях във Велико Търново. (обръща 
се към следващото дете) Ти беше ли във Велико 
Търново?“...

Цели:
 ●  въвеждане на понятието „бъдеще време“ и 

формиране на умения за ориентиране спрямо 
момента на говорене;

 ●  запознаване с формите за бъдеще време на гла-
гола „съм“ – „ще съм“ и „ще бъда“ в положи-
телна, отрицателна и въпросителна форма;

 ●  изграждане на умения за правилната употреба 
на положителна, въпросителна и отрицателна 
форма на глагола „съм“ в бъдеще време.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът знае формите за бъдеще време на 

глагола „съм“ в положителна, отрицателна и 
въпросителна форма.

 ●  Използва уместно бъдеще време на глагола 
„съм“.

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на времената на глагола „съм“ в 
българския език и подобни форми в езика на 
съответната страна.

Методически указания:
При представянето на тази тема учителят 

трябва да пренесе усвоения алгоритъм за спреже-
ние на глагола „съм“ в сегашно и минало време в 
нови условия, за да могат учениците да усвоят но-
вия алгоритъм за спрежението на глагола „съм“ в 
бъдеще време и да го съпоставят с познатите им 
вече форми за сегашно и минало време. 

8. Думата съм в бъдеще време
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Въвеждането на понятието „бъдеще време“ 
отново става с помощта на предложената в урока 
дума ориентир ПОСЛЕ. Задават се въпроси, за да 
се осъзнае разликата спрямо момента на говорене 
– Какво беше времето през зимата? Какво е вре-
мето сега? Какво ще бъде времето после?

Много важно е учителят да обърне внимание 
на факта, че двете форми на глагола „съм“ за 
бъдеще време – „ще съм“ и „ще бъда“, същест-
вуват и се употребяват напълно равноправно в 
българския език. Важно е това да се споменава и 
отработва във всяко упражнение, включително и 
в упражненията, отнасящи се до въпросителните 
и отрицателните форми. 

Учениците наблюдават и изследват промяната 
на формите за съответните лица и числа, които 
са изведени в зелените карета на упражнение 3, 
а учителят трябва да подчертае използването на 
частицата „ще“ и в двата вида форми. 

При съпоставянето на тази граматична катего-
рия с правилата на езика за съответната държава 
е от значение да се изтъкне отново равноправна-
та употреба и на двете форми в българския език, 
а освен това да се подчертае съчетанието на две 
думи за образуване на формата (за сравнение в 
английския език формата, с която се образува бъ-
деще време, е само една дума – will, а използване-
то на shall за 1 л. ед./мн.ч. е въпрос на обстоятел-
ства и личен избор по-скоро, функцията на тези 
двете форми за бъдеще време не е равноправна 
като тази в българския език)

Важен момент е и отработването на въпроси-
телната и отрицателната форма. И докато части-
цата „ли“ за въпросителната форма е вече позна-
та на учениците като помощна дума за образуване 
на въпроси, отрицателната форма има съвсем 
различен вид с използването на „няма да“. За уче-
ниците, чийто първи език е английски, е добре да 
се направи уточнението, че тази форма в българ-
ския език няма съкратен вариант (например за 
разлика от will not = won’t). Отново е важно да 
се отбележи пълноправното използване на двете 
форми със „съм“ и „бъда“, като учителят може 
да предложи и двата варианта при отработването 
на упражненията в урока. Например – в урока е 
предложена и използванa формата „няма да бъда“ 
в упражнение 4, а учителят може да окуражи до-
пълването на изреченията устно и с другата фор-
ма – „няма да съм“.

Подробно оПисание на задачите от урока:
За да се въведе темата, е препоръчително учи-

телят да започне с една история, която да разка-
же от свое име, за да събуди интереса на децата. 
За учениците, които по-слабо владеят български 

език, е добре да бъдат подготвени нагледни мате-
риали или да се разиграе ситуацията, за да може 
по този начин децата не само да разберат какво 
иска да каже учителят, но и неусетно да натрупат 
лексика. Историята може да има следното съдър-
жание:

„Когато бях колкото вас, много исках да 
бъда учителка. И често си играех на тази игра. 
Имах си дъска, цветни моливи и много плюшени 
играчки. Те бяха моите ученици. Нареждах ги на 
дивана и им казвах: 

„Аз ще съм вашата учителка.
Ти ще бъдеш мой ученик.
Тя ще бъде моя ученичка.
То ще бъде мой помощник.
Ние ще бъдем в моето училище.
Вие ще бъдете в моя клас.
Те ще бъдат в другия клас.“
Един ден мама ме попита: „Ти каква ще бъ-

деш, когато пораснеш?“.
Аз ѝ отговорих: „Аз ще бъда учителка.“
А вие, деца, какви ще бъдете, когато порас-

нете?“
Тук учителят може да насочи децата към някои 

професии (фризьор, шофьор, монтьор, пилот, ле-
кар, продавач, чистач, готвач, хлебар, художник, 
писател, полицай, програмист, певец, спортист, 
говорител и т.н.)

Добре е да се използва формата „аз ще бъда“ и 
да се обясни на учениците, че е равносилна на „аз 
ще съм“. Втората форма е позната на учениците, 
но е необходимо да се обясни, че ако сложим час-
тицата „ще“ пред „съм“, ще го „изпратим“ в бъ-
деще време. 

След това може да се премине към урока в по-
магалото и да се насочи вниманието на децата към 
първата задача. Там отново чрез ситуации се пра-
ви разлика между преди, сега и после. Необходи-
мо е да обърнете внимание, че когато говорим за 
нещо, което вече е отминало (било е преди), тога-
ва използваме думата „беше“. Когато говорим за 
нещо, което е сега, използваме думата „е“, а ко-
гато говорим за нещо, което още не се е случило, 
поставяме „ще“ и става „ще бъде“.

Във втората задача отново имаме ситуация, в 
която учителят пита децата „Какви ще сте, като 
пораснете?“ Какво са отговорили децата? Напра-
вете паралел между отговорите от първата кар-
тинка и от втората. Напомнете на децата, че „ще 
съм“ и „ще бъда“ означават едно и също нещо, но 
казано по различен начин.

При третата задача е добре учителят заедно 
с учениците да прочете спрежението на глагола 
„съм“ в бъдеще време (цветното каре) и след това 
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децата сами да попълнят правилната форма, като 
си помагат с думите, които са прочели преди мал-
ко. Когато децата са готови, е добре да се направи 
проверка на написаното.

В четвъртата задача се въвежда отрицателна-
та форма на бъдеще време на глагола „съм“. За 
да е по-нагледно, е добре да запишете примерите 
на дъската. Така децата ще разберат, че за всич-
ки примери трябва да добавим само „няма да“ и 
образуваме отрицателната форма. За да попълнят 
упражнението, следват модела на изреченията от 
картинките. След изпълнението на задачата се 
прави проверка.

Преди да пристъпите към петата задача, по-
питайте децата знаят ли някои думички, с които 
задаваме въпроси. Някои може да отговорят „кой, 
къде, кога...“, но да не се сетят за „ли“. Тогава ги 
подканете с въпроса „А коя е най-кратката дума, 
с която можем да зададем въпрос? Започва с Л 
и завършва с И. Това е думата „ли“. Къде ще я 
поставим в изречението, за да го превърнем във 
въпросително?“ Най-вероятно децата сами ще се 
сетят, но учителят трябва да обясни, че е възмож-
но да използваме и двете форми : „Ти ли ще си.../ 
Ти ли ще бъдеш...?“

За шестата задача е добре учителят да прочете 
условието, да обясни на децата непознатите думи 
(ако има такива) и да ги остави сами да подчерта-
ят правилните думи в скобите. След това се прави 
проверка на верните отговори и учениците пре-
писват текста, като учителят напомня думите да 
се пишат вярно и красиво.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ В първата задача учениците ще трябва да 
„скрият от дъжда“ думите под чадърчетата. Уче-
ниците трябва да съобразят и да придвижат пра-
вилната форма на глагола „съм“ за съответното 
лице и число спрямо личните местоимения, които 
са написани под всяко от чадърчетата – аз ще + 
бъда, ти ще + бъдеш и т.н.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 3 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да 
попълнят правилните форми на спомагателния 
глагол „съм“, като се съобразяват с предложени-
те думи ориентири – ПРЕДИ/СЕГА/ПОСЛЕ. За 
да попълнят правилно, учениците ще трябва да 
съобразят не само правилната форма на глагола 
за съответното лице и число, но и за съответното 

глаголно време – сегашно, минало или бъдеще.
Задачата е подходяща за изпълнение след уп-

ражнение 5 от урока.
 ¾ В третата задача учениците ще трябва да 

изберат правилната форма на глагола „съм“ за бъ-
деще време от възможностите в падащото меню, 
за да се получат граматически верни изречения. 
В упражнението са включени изречения, съдър-
жащи положителни, въпросителни и отрицателни 
форми.

Задачата е подходяща за изпълнение след при-
ключване на всички упражнения от урока в пома-
галото.

доПълнителни задачи:
1. Като допълнителна задача, подходяща за 

урока, може отново да се използва съставянето на 
изречения, този път с формите за бъдеще време. 
Задачата е описана подробно в допълнителните 
задачи на Тема 7.

2. Друга допълнителна задача към урока – 
може децата да изиграят с пантомима бъдещата 
си професия – едно дете излиза пред класа и с же-
стове показва, че шофира. Децата трябва да по-
знаят коя е професията, а учителят да ги насочва 
с въпроса: „Какъв ще стане той/тя, когато порас-
не?“ и помага на децата да следват модела за от-
говор: „Той ще бъде шофьор.“ или „Не, той няма 
да бъде монтьор. Той ще бъде шофьор.“

3. Третата допълнителна задача може е свър-
зана с предварителна подготовка на учителя – 
подготвя картинки (изрязани от списание, вест-
ник, принтирани от интернет...) на училище, на 
парк, на плувен басейн, на кончета, на маратон 
(състезание) и др. Децата сядат в кръг и си из-
теглят по една картинка. На дъската са написани 
дните от седмицата. Учителят се обръща към де-
тето, което стои до него и го пита: „В понедел-
ник ще бъдеш ли на конна езда?“. Условието е 
детето да отговори с пълен отговор: „Да, в по-
неделник аз ще бъда на конна езда.“ Или „Не, в 
понеделник аз няма да бъда на конна езда.“ След 
което това дете, което вече е отговорило, се об-
ръща към детето до себеси, поглежда картинката 
му и му задава въпрос, като избира друг ден от 
седмицата.

Упражнението е полезно с две неща – всяко 
дете ще има възможност и да зададе въпрос, и да 
отговори, освен това ще се упражняват дните от 
седмицата на български език.
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Цели:
 ●  въвеждане на понятието „определителен член“;
 ●  изграждане на умения за разграничаване на оп-

ределителния член в думата;
 ●  формиране на умения за правилно членуване 

на съществителни имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разпознава членувани от нечленува-

ни форми.
 ●  Замества изрази с показателни местоимения с 

членувани съществителни имена (тази книга – 
книгата).

 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на определителния член в бъл-
гарския език и подобни форми в езика на съ-
ответната страна.

Методически указания:
При представянето на тази тема учителят из-

хожда от практическата страна на граматичната 
категория. В диалозите в началото на урока е 
предложено това да стане чрез заместване на из-
раза „тази книга“ с „книгата“. Използвайки при-
мера, учителят помага да се оформи представата 
на учениците, че определителният член се из-

ползва за назоваване на познати предмети, лица 
и животни. В този момент е важно да се направи 
и паралел със съответната езикова категория, съ-
ществуваща в първия за децата език. Например 
за децата, ползващи английски език като първи, 
учителят очертава различието между двата ези-
ка – в английския език определителният член the 
стои пред думата, за която се отнася (или която 
определя), докато в българския език той стои в 
края на думата и се пише слято. Учителят може да 
подаде и други изрази с познати за децата думи и 
показателното местоимение „тази“, в които уче-
ниците да заменят с членуваната форма на думата 
(тази топка – топката, тази чанта – чантата, тази 
тетрадка – тетрадката, и т.н.).

За да осигури безпроблемното разпознаване 
на членувани думи, учителят може да предложи 
игра, в която учениците да сигнализират по оп-
ределен начин, когато чуят членувани думи в из-
брояването – книга, чашата, дума, колата, играта, 
къща, къщата, тетрадката, и т.н. 

В урока са представени разнообразни упраж-
нения, с които се отработват разпознаването на 
определителния член и правилното членуване на 
думите. 

9. Членуване на думите
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Подробно оПисание на задачите от урока:
За да представите идеята за членуването, се 

препоръчва да разиграете ситуация, която е раз-
бираема за децата: говорите по телефона. Нала-
га се да запишете нещо. Казвате на детето, което 
е най-близо до вас: „Подай ми писалка, моля“ и 
обяснявате, че нямате предвид точно определена 
писалка, а просто някаква писалка, за да запише-
те нещо. Но ако кажете: „Подай ми писалката, 
моля“, вие определяте точно коя писалка искате. 
Обяснявате, че така обозначаваме предмет, кой-
то е определен, вече познат, известен. Учителят 
може да предложи още един пример от ежедне-
вието на децата, казвайки: „Пригответе си една 
тетрадка.“ Тогава учениците разбират, че не се 
определя точно коя тетрадка да приготвят, но 
ако учителят каже: „Пригответе си тетрадката, в 
която пишем диктовка“, учениците знаят, че ста-
ва дума за точно определена тетрадка. Въвежда 
се понятието „членуване“ – членуваме думата, 
която вече е позната, известна, или когато опре-
деляме точно кой предмет имаме предвид. „Та“ е 
определителният член. Пише се след думата без 
интервал. Добре е устно да се разиграят приме-
ри. Учителят казва неопределен предмет, а децата 
поставят определителния член накрая на думата. 
Инструкцията на учителя може да бъде следната: 
„Аз ще ви кажа нечленувана дума, вие я члену-
вайте.“ Може да се използват следните примери: 
приказка – приказката; принцеса – принцесата; 
история – историята; буква – буквата; лодка – 
лодката; жена – жената; баба – бабата; завивка 
– завивката; баница – баницата; близалка – бли-
залката; картина – картината; снимка – снимката; 
ракета – ракетата; планина – планината; карта – 
картата; луна – луната; китара – китарата; врата 
– вратата; топка – топката; игра – играта; чанта – 
чантата; връзка – връзката; рокля – роклята; блу-
за – блузата; тениска – тениската; маса – масата; 
вода – водата и т. н. За учениците, които владе-
ят по-слабо български език, е добре всички тези 
примери (или част от тях) да бъдат онагледени 
чрез картинки, снимки, флашкарти, мултимедий-
на презентация и др. 

След като децата са разбрали как членуваме ду-
мите, се пристъпва към разглеждането на първата 
задача. Учителят обяснява ситуацията и децата 
четат диалоговите балончета в картинката. Тук е 
добре да попитате учениците: „Коя дума е члену-
вана?“ и „Коя дума е нечленувана?“. По този на-
чин ще имате обратна информация дали децата са 
разбрали граматичната единица. По преценка на 
учителя може диалогът да се разиграе по двойки. 
Ако упражнението е прекалено елементарно за 

учениците, се пристъпва към преписване на двете 
изречения едно под друго.

Във втората задача децата разглеждат картин-
ките и четат думите под тях. Ако не се сетят сами, 
че членуването замества думата „тази“, учителят 
трябва да обясни, че за да определим точно пред-
мета, или употребяваме думата „тази“, или члену-
ваме думата. Но в единия случай „тази“ стои пред 
думата и се пише отделно от нея, а ако членуваме 
думата, определителният член стои след думата и 
се пише слято.

Третата задача е чудесно упражнение, в което 
децата да автоматизират употребата на опреде-
лителния член и да свикнат да го пишат слято с 
членуваната дума. 

За задача 4 е добре първо да разгледате и да 
коментирате картинката с децата. Да опишат как-
во виждат и да предположат какво правят децата. 
След това да ги подканите да прочетат първото 
изречение, за да разберат как се казват героите 
от текста. Ако децата владеят българския език 
много добре или отлично, могат да работят са-
мостоятелно, като учителят обяснява, че в текста 
ще открият десет членувани думи и ще трябва да 
ги подчертаят. Ако децата по-слабо владеят бъл-
гарски език, можете да представите упражнение-
то по друг начин. Учителят дава инструкция: „Ще 
прочета текста. Вие слушате внимателно и ако 
чуете членувана дума, пляскате един път с ръце.“ 
По преценка на учителя, след като децата откри-
ят думата, могат да я подчертаят веднага. Или 
може упражнението да се направи първо устно, а 
след това децата сами да подчертаят членуваните 
думи. Накрая се прави проверка, като децата про-
читат само членуваните (подчертаните) думи.

Петата задача би могла да се представи с игра-
та „Живото изречение“ – учителят предварително 
е написал думите с големи букви на лист (за да се 
четат добре отдалече) и кани три деца да излязат 
пред класа. На всяко дете дава лист с дума. На 
първото дава думата „градината“, на второто – 
„бабата“, а на третото – „полива“. Четвърто дете 
излиза и подрежда децата така, че да се образу-
ва изречението „Бабата полива градината.“. Иг-
рата може да се продължи, като учителят каже: 
„Членуваните думи да минат една крачка напред.“ 
Така учениците, които държат думите „бабата“ и 
„градината“, минават крачка напред. Децата си 
сядат на местата и всички записват изречението. 
Аналогично се постъпва и с останалите примери. 

Преди да пристъпите към изпълнението на 
шестата задача, попитайте децата обичат ли жи-
вотните, имат ли си домашен любимец, ходили 
ли са във ферма и какви животни са видели там. 
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Обяснете им, че ако попълнят правилно подходящ 
край на недовършените думи в текста, ще разбе-
рат защо животните във фермата са важни за нас.

За седмата задача ще е добре, ако имате вре-
ме да помолите децата да нарисуват маса, кутия, 
рибка и тераса. Тогава те по-лесно ще успеят да 
образуват изречения с тези думи. Ако нямате вре-
ме, можете да им помогнете с насочващи въпроси:

„Каква е масата?“ – Масата е кръгла/квад-
ратна/правоъгълна/ ниска/висока/ дървена/стък- 
лена/метална и т.н.

„Каква е кутията?“ – Кутията е голяма/
малка/шарена/с панделка/червена/зелена, и т.н.

„Какво прави рибката?“ – „Рибката плува.“, 
„Рибката си играе.“ или „Рибката се храни.“

„Кой е на терасата?“ – „Мама/тати/куче-
то/котката е на терасата.“

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача в електронния вариант на 
учебника ангажира децата да помогнат на Дядо 
Коледа и джуджетата да провери дали всички по-
даръци за децата са готови. От учениците се изис-
ква да попълват членуваната форма на думите в 
празните полета.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 3 от урока.

 ¾ Втората задача изисква учениците да от-
крият членуваните думи в предложените изрече-
ния и да кликнат върху тях, когато ги открият.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 4 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да 
подредят предложените думи, за да получат изре-
чение. Учениците кликват върху думите по реда, 
по който би трябвало да бъдат подредени в изре-
чението.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

 ¾ Последният електронен ресурс в урока е 
песента „На село“ по текст на Е. Бенов и музика 
на Е. Струнджев.

По преценка на учителя тя може да бъде вклю-
чена преди или след задача 6 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Допишете правилно:
В очакване
Днес много се вълнувам! Майка.... и баща..... 

на Лили ще идват у нас на гости. Мама се при-
бра от работа с букет цветя и веднага ги постави 
във ваза..... След това отиде в кухня.... да помогне 
на баба с приготвянето на вечеря..... Баба вече е 
опекла питка..... Двете ще приготвят риба.... и ще 
я сложат да се пече във фурна..... Аз и Влади ще 
подредим маса...., а татко ще подготви камина.....

2. Като друга допълнителна задача към този 
урок бихте могли да предложите на децата да си 
представят, че помагат на мама да подреди масата 
за вечеря.

Най-добре ще е да имате реални предмети, за 
да разиграете ситуацията, но и с картинки ще се 
получи същият ефект. Ако нямате възможност да 
подготвите картинки, може да дадете задача вся-
ко дете да нарисува по един предмет: покривка, 
кърпа, салфетка, ваза, кана, чиния, чаша, вилица, 
лъжица, солница, купа, супа, пица, фруктиера, 
ябълка, ягода, круша... Когато са готови, едно 
дете играе ролята на майката и казва: „Сега, деца, 
ще ми помогнете да подредим масата. Първо как-
во ще сложим? – Ще сложим покривката (детето, 
което е нарисувало покривка, подава рисунката 
си и „майката“ я поставя на масата). После какво 
ще поставим? – кърпата, салфетката... и т.н. Ма-
сата е готова.“

Цели:
 ●  въвеждане на понятието „предлог“;
 ●  изграждане на умения за разпознаване на прос-

транствените предлози в, на, до;
 ●  овладяване на умения за правилната им упо-

треба.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът познава и използва уместно прос-

транствените предлози.
 ●  Осмисля приликите/разликите между форми-

те и употребата на пространствените предло-

зи в българския език и в езика на съответната 
страна.

Методически указания:
За изучаването на предлозите, предвидени в 

учебната програма за втори клас за български 
език като втори, са предвидени общо пет урока. 
Три от тях разглеждат пространствените предло-
зи в, на, до, пред, зад, над, между, около, срещу, 
един урок за предлозите за време – през и в, и 
един обобщителен (преговорен) урок за всички 
предлози.

10. Думи за място – в, на, до
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От гледна точка на това, че предлозите показ-
ват отношения между предметите, обектите и яв-
ленията в изречението, в уроците са представени 
възможно най-много ситуации, в които употреба-
та на съответния предлог е типична за българския 
език. 

Основни моменти в методическата работа са 
свързани с това учениците да осъзнаят, че пред-
лозите са:

 ●  неизменяеми части на речта и винаги се пишат 
по един и същ начин;

 ●  показват отношения в изречението и не се упо-
требяват самостоятелно;

 ●  винаги се пишат отделно, въпреки че в речта се 
изговарят слято с думата, която следва.

Отношенията, които показват прeдлозите в, 
на, до, са представени нагледно в началото на 
урока. Учителят помага на учениците да открият 
значението на предлозите и да го запомнят.

Важно място в урока трябва да заеме и съ-
поставянето на съответните предлози в езика 
на съответната държава. В английския език на-
пример отношението, което изразяват пред-
лозите in, on, next to, не се покрива напълно с 
отношението, което изразяват предлозите в, на, 
до в българския език. Основните моменти в раз-
личията трябва да бъдат споменати от учителя. 

По-долу (без претенции за изчерпателност) са 
изброени някои типични разлики в употребата 
на тези предлози. 

За разлика от българския в английския език:
 ●  in не се използва с глаголи, означаващи процес 

на движение (walked into the house, drove into 
the city)

 ●  in/on се използват в изразите: 
in the street (в английския език улицата се при-
ема за затворено пространство) – Той играе на 
улицата – He is playing in the street. (playing 
within the boundaries of the road)
on the street – Our house is on/in Gleeson street. 
He lives on Mitchel Avenue. There is parking on 
the street (refers to the area alongside the road)

 ●  on се използва в някои случаи, в които в бъл-
гарския език се употребява в, а не на (on the 
bus, on the train, on the ferry)

 ●  on се използва в изразите on the left, on the right
 ●  предлогът до не отразява различието в отно-

шенията, които представят предлозите next to 
(първият до, плътно до; being the first one after 
the present one, or after the one just mentioned) 
и beside (до; at the side of, next to).
Необходимо е учителят да прецени до каква 

степен да задълбочи обясненията и онагледяване-
то на съществуващите разлики при споменатите 
предлози в езика на съответната страна.
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Подробно оПисание на задачите от урока:
Предлозите за място в, на, до може да бъдат 

лесно обяснени на учениците, ако ги онагледите. 
Пригответе си една кутия и една топка. Първо 
сложете топката в кутията и попитайте децата – 
Къде е топката? Помолете ги да ви дадат пълен 
отговор – Топката е в кутията. После затворете 
кутията и сложете топката отгоре. – А сега къде 
е топката? – Топката е на/отгоре на кутията. След 
това сложете топката близо до кутията и им каже-
те – А сега топката е до кутията. 

Следващата дейност е да помолите децата да ка-
жат какво имат в чантите/раниците, с които идват 
на училище. Всяко дете може да образува по едно 
изречение, като отговаря с пълен отговор: „В ра-
ницата имам линия.“. Насочвайте ги да променят 
словореда така, че предлогът в да сменя мястото 
си в изречението – „Имам тетрадка в раницата.“. 
След като всяко дете е казало по едно изречение с 
предлога в, помолете ги да извадят по един пред-
мет от чантата/раницата си и да го сложат на маса-
та пред тях. Пак казват изречения, този път с пред-
лога на. Следва нова инструкция – Този предмет, 
който сложихте на масата, го оставете до чантата/
раницата на детето, което стои до вас. И последни-
те инструкции са повторение на трите предлога за 
място – Вземете предмета и го сложете последо-
вателно на масата, до вашата чанта/раница, в чан-
тата/раницата. Ако учениците не владеят българ-
ски език достатъчно добре, повторете последната 
дейност няколко пъти, като помагате на децата и 
едновременно обяснявате в, на, до.

След това „разиграване“ насочете децата да 
разгледат картинките на първата задача. Нека да 
отговорят на въпроса: „Къде е котето?“ за вся-
ка картинка поотделно. Поканете ги да посочат 
други примери с предмети от класната стая, като 
главната цел е в изреченията да присъстват пред-
лозите за място в, на, до.

Във втората задача първо разглеждаме номе-
рираните картинки на първия ред. Обясняваме, че 
това са различни обществени сгради или част от 
тях и хората влизат в тях, за да ги ползват. Попи-
тайте децата – коя дума за място ще използваме, 
ако решим да ползваме тези обществени места? 
– Ще влезем в тях. Какво виждате на първата кар-
тинка? – Тоалетна; На втората? – Коридор; На 
третата? – Столова (ако е необходимо, пояснете, 
че това е място, където ученици, студенти се хра-
нят, докато са на училище); А на четвъртата? – 
Болница. Пристъпете към вписването на предло-
га в на празните места под картинките. След това 
насочете децата към картинките на втория ред – 
могат ли да познаят в коя сграда са децата? Нека 

да измислят имена на героите от картинките и да 
съставят устно изречения.

Ваня и Тодор са в столовата. Красимир е в 
болницата. Катерина е в тоалетната. Никола 
е в коридора. 

Третата задача би могла да се разработи като 
самостоятелна работа и после да се направи про-
верка, но това зависи от нивото на владеене на 
български език на учениците в класа. Условието 
е да се отговори с пълен отговор на въпроса, като 
се използва предлогът за място в. – Храната е в 
хладилника. Момчето се качва в автобуса. Децата 
са в библиотеката.

Изпълнението на четвърта задача е упражне-
ние с предлога на. Представени са различни ситу-
ации от ежедневието, в които се използва предло-
гът за място на. 

Предложете на учениците да кажат устно из-
речения по картинките, след това да ги запишат. 
Ако някое дете е написало нещо по-различно, по-
канете го да сподели написаното.

Момичето поставя картината на стената.
Момичето седи на дивана.
Птичето стои на клона.
Врабчето кацна на покрива.
За изпълнението на петата задача можете да 

използвате забавен елемент, като зададете въпро-
са: „Може ли да сложим чая в гардероба? Не. А 
къде ще го поставим тогава?“. Изискайте пълен 
отговор – Ще поставим чая на масата. Аналогич-
но се работи и с останалите примери. 

В шестата задача има четири картинки, кои-
то е необходимо да бъдат разгледани от децата 
и да бъде наблегнато на това, че героите са до/в 
близост до нещо. Например на първата картинка 
ескимосът седи до огъня. Къде стои полицаят от 
втората картинка? Полицаят стои до колата. Мо-
мичето и момчето са на ледената пързалка. Те се 
пързалят един до друг. И децата, които се разхож-
дат в парка, вървят едно до друго.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача в електронните ресурси е 
свързана с въвеждането на предлозите в, на и до 
в изречения. Учениците трябва да съобразят от-
ношението на предметите в илюстрациите, за да 
попълнят верния предлог.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 2 от урока.

 ¾ Втората задача ангажира учениците да 
разпределят правилно предметите, които можем 
да отнесем към предлога в в първото поле и към 
предлога на във второто поле. Учениците прид-
вижват картинките в правилното поле.
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Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да впи-
шат правилно един от предлозите в, на или до в 
предложените изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 6 от урока.
доПълнителни задачи:

1. Попълнете в/във, на или до.
Мими постави чашата (на) масата, блузата (в) 

гардероба и топката (до) леглото.
Иван подреди дрехите си (в) шкафа, чантата 

(до) дивана и книгите (на) бюрото.
(Във) вазата имаше цветя, (на) стената карти-

на, а (до) масата – стол.

2.Предложете на децата да изиграете играта 
„Развален телефон “. 

За целта те трябва да се подредят в редичка. Из-
берете едно дете да бъде водещ. То ще кани едно 
по едно децата да се нареждат, като дава следните 
наставления: Иван да дойде до Елена, Красимир 

да дойде до Иван и т.н. Водещият ще започне иг-
рата, като прошепне една дума на български език 
на детето до него и така децата си предават ду-
мата от ухо на ухо, а последното дете в редицата 
я казва на глас. Ако това е същата дума, която е 
казало първото дете, телефонът работи нормално. 
Ако е друга дума, телефонът е развален.

3. Друга забавна игра, която е подходяща за 
темата, се нарича „В чантата си сложих ...“. 

Можете да използвате редицата от ученици 
от първата игра или ако имате време, друго дете 
да нареди децата по различен начин, като пак из-
ползва модела „Кремена да дойде до Ангел, Цве-
телина да дойде до Кремена ...“.

Първото дете казва: „В чантата си сложих един 
молив.“. Второто: „В чантата си сложих един мо-
лив и две тетрадки.“. Третото дете: „В чантата си 
сложих един молив, две тетрадки и три гуми.“ и 
така всяко следващо дете повтаря какво са казали 
децата преди него и добавя от себе си следващото 
число и предмети.

Цели:
 ●  изграждане на умения за разпознаване на прос-

транствените предлози пред, над, зад;
 ●  овладяване на умения за правилната им упо-

треба.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Познава и използва уместно пространствените 

предлози.
 ●  Осмисля приликите/разликите между форми-

те и употребата на пространствените предло-
зи в българския език и в езика на съответната 
страна.

Методически указания:
Това е вторият урок от поредицата теми за 

пространствените предлози. Фокусът е върху 
предлозите пред, над и зад. В упражненията в 
урока са представени разнообразни ситуации, 
в които употребата им е типична за българския 
език. Отношенията, които те разкриват, са пред-
ставени нагледно в началото на урока.

Важна част от работата по темата заема съ-
поставянето на предлозите пред, над и зад с езика 
на съответната страна. В този случай отношения-
та, които те представят в английския език, почти 
съвпадат с отношението и значението, което те 
носят в българския език.

Учителят може да отбележи, че предлозите 

пред и зад са в същата опозиция като предлозите 
in front of и behind (opposites) в английския език. 
Те са представени в първата част на урока. 

Важен момент в представянето на урок от този 
тип е нагледността. Добре е учителят да демон-
стрира отношенията, които тези предлози показ-
ват. Може да се използват различни предмети от 
класната стая, които учителят да поставя в пози-
ция „пред“, „зад“ или „над“. Може да се използва 
вариант на играта „I spy...“, като вместо звук учи-
телят назовава един от предлозите, а учениците 
трябва да довършат фразата с предметите, които 
са в съответната позиция.
Подробно оПисание на задачите от урока:

За да представите предлозите за място пред, 
над, зад, е подходящо да направите рисувател-
на диктовка. Раздайте на децата по един лист за 
рисуване и цветни моливи. След което дайте ин-
струкция: „Нарисувайте къща. Пред къщата нари-
сувайте автомобил. (За децата с по-слабо владее-
не на български език помагайте чрез посочване 
и повтаряне на предлога.) Зад къщата – планини. 
Над къщата – слънце и няколко облачета. До къ-
щата нарисувайте ограда. Пред оградата – коте, 
над оградата – птиче, а зад оградата – баскетбо-
лен кош.“ 

Можете да продължите упражнението, като 
помолите децата да ви кажат какво са нарисували 

11. Думи за място – пред, над, зад
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или да отговорят на вашите въпроси: „Къде е ав-
томобилът? Къде са планините? Къде е слънцето 
на вашата картина? Къде е котето? Къде е птиче-
то? Къде е баскетболният кош?“

Преминава се към първата задача от урока. 
Децата наблюдават на картинките къде се нами-
ра слънцето и съставят устни изречения. Ако има 
деца, които все още не са усвоили употребата на 
предлозите за място, можете да нарисувате едно 
слънце и да „разиграете“ предлозите спрямо по-
зицията на самото дете – поставете нарисувано-
то слънце над главата на детето и кажете просто 
изречение: „Слънцето е над теб.“ После поставе-
те нарисуваното слънце пред детето, изкажете: 
„Слънцето е пред теб.“, след което го поставете 
зад гърба му и му кажете: „Слънцето е зад теб.“. 
После подайте на детето нарисуваното слънце и 
нека то да повтори простите изречения, използ-
вайки предлозите пред, над, зад. Ако има нуж-
да от още упражнения, поканете дете от класа 
да излезе отпред и съставяйте устни изречения: 
„Слънцето е над Калина, слънцето е пред Калина, 
слънцето е зад Калина.“.

Втората задача представлява упражняване 
на предлога за място пред. Във всичките ситуа-
ции момичето се намира пред определена сграда. 
Нека децата образуват устно изречение към вся-
ка картинка, след което да го запишат. Преценете 
дали има нужда от проверка. 

Преди да разгледате третата задача, попитайте 
децата обичат ли да играят на криеница. А къде се 
крият? Могат ли да се скрият, ако са пред нещо? 
– Не. А ако са зад нещо? – Да. Къде се крият де-
цата? Къде се крие детето от първата картинка? 
– Зад вратата; запишете предлога под картинка-
та. Аналогично се работи по останалите примери. 
Следващата инструкция на учителя ще трябва да 
е децата да образуват цели изречения по картин-
ките и да ги запишат на предоставените за това 
редове. Можете да предложите на учениците да 
измислят имена на децата или да напишат подоб-
ни изречения: „Сестра ми се крие зад вратата. Съ-
седчето се крие зад оградата. Брат ми се крие зад 
пердето. Братовчедка ми се крие зад дървото.“ 
По този начин ще упражните или въведете нова 
лексика.

В четвъртата задача има картинка, която пър-
во трябва да бъде обсъдена с децата. Започнете 
с насочващи въпроси – Пред кого стоят децата? 
Децата стоят пред баща си. Какво държат зад гър-
ба си? Зад гърба си държат подарък и поздрави-
телна картичка. Защо? Защото може би е Денят 
на бащата или таткото на децата има рожден ден. 
Момичетата искат да му направят приятна изне-
нада и да му покажат обичта си. Съставете устно 
текста, а след това децата нека го запишат в по-
магалото. Ако е необходимо, пишете на дъската 
заедно с тях.
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В петата задача се упражнява употребата на 
предлога за място над. На четирите картинки са 
представени ситуации, в три от които може да 
се употреби предлогът над – първата, втората 
и четвъртата. За третата картинка подходящият 
предлог е в. След като обсъдите всяка картинка с 
децата, отбележете със знак (bullet) ситуацията, в 
която правилният предлог за място е над.

Естествено продължение на задачата е да се 
допишат трите изречения, които са свързани с 
картинките, които вече са отбелязани, че се упо-
требява предлогът над.

Обсъдете картинките от шестата задача. Из-
ползвайте насочващи въпроси – Къде е огледа-
лото? Огледалото е пред маймунката. Свържете 
картинката с предлога. Аналогично се постъпва с 
останалите картинки – Маймунката е зад завеса-
та. Маймунката е пред прозореца. Балонът е над 
маймунката.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ В първата задача, представена в електрон-
ния учебник, от учениците се изисква да попълнят 
предлозите пред, над и зад, съобразявайки се с 
позицията на предметите в илюстрациите.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 1 от урока.

 ¾ Втората задача изисква от учениците да по-
пълват правилния предлог – пред, зад или над – в 
предложените изречения. 

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 2 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Попълнете пред, зад или над
Моят брат се скри ........ (зад) завесата.
Всяка сутрин заставам ........ (пред) огледалото. 
Самолетът лети ........ (над) облаците. 
Скейтбордът е ........ (зад) вратата.
Мостът минава ........ (над) реката. 
Иван стои на чина ........ (пред) мен.

2. Картинна диктовка
Децата рисуват няколко квадратчета в тет-

радката си и ги номерират. Учителят съобщава 
номера на квадратчето, в което децата ще тряб-
ва да рисуват. След това казва изречение, което 
опис ва какво да нарисуват. 

Например: 
Номер 1 – Топката е над кутията. Номер 2 – 

Момичето е пред къщата .... и т.н. Продължете и с 
останалите предлози.

Цели:
 ●  изграждане на умения за разпознаване на прос-

транствените предлози между, срещу и около;
 ●  овладяване на умения за правилната им упот-

реба.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът познава и използва уместно прос-

транствените предлози.
 ●  Осмисля приликите/разликите между форми-

те и употребата на пространствените предло-
зи в българския език и в езика на съответната 
страна.

Методически указания:
Третият урок от поредицата за пространстве-

ните предлози се фокусира върху значението и 
правилната употреба в езика на предлозите меж-
ду, срещу и около. Упражненията в урока предос-
тавят възможност учениците да усвоят уменията 
за използването им в някои типични за българ-
ския език ситуации. Акцентът отново е върху на-
гледното представяне на отношенията, показвани 
от тези предлози.

Особено внимание в този тип уроци трябва да 

се обръща на приликите и разликите в значението 
на предлозите в езика на съответната държава и в 
българския език. 

Използването на (in) between – между, и around 
– около, в английския език е почти аналогично и 
съвпада с употребата и отношенията, които те от-
разяват в българския език. 

Малко по-различен е случаят със срещу пора-
ди съществуването на два „подобни“ по значение 
предлога в английския език – opposite и against. 
На този етап учениците се запознават със зна-
чението на срещу в българския език като „един 
срещу друг“ и затова е достатъчно учителят да 
отбележи:

– припокриването в значението на opposite – in 
a position facing someone or something but on the 
other side;

– и нюанса в значението и употребата на 
against – in the opposite direction to something; go 
in the opposite direction to something;

В упражненията в урока плавно, постепенно и 
нагледно се отработват между – хора и предме-
ти; срещу – някого/нещо, и около.

Учителят може отново да използва игри де-

12. Думи за място – между, срещу, около



34

монстрации, които да оформят още по-ясно пред-
ставите у учениците за използването на предлози-
те. Може да бъдат използвани всякакви предмети, 
намиращи се класната стая и извън нея, подходящ 
също е вариантът на играта „I spy…“, спомена-
та в предишната тема, като този път учителят из-
ползва позициите между, срещу и около.

Подробно оПисание на задачите от урока:
За представянето на предлозите за място 

между, срещу и около е добре да изиграете игра-
та „Котка и мишка“. Децата се нареждат в кръг, 
хванати за ръце. Избирате едно дете, което ще 
бъде мишка, а друго – котка. Котката застава 
срещу мишката. После мишката влиза в кръга, 
а котката остава отвън. Децата обикалят в кръг 
около мишката и пеят: „Вкъщи има мишленце, то 
си гризка сиренце. А отвънка котката хвърля се 
на мишката. Бягай, бягай, мишленце, ще те хва-
не котката.“ След като изпеят песничката, деца-
та вдигат ръчички и мишката минава между тях, 
излиза от кръга. В този момент котката започва 
да я гони около кръга. Мишката може да мина-
ва между децата, за да влезе в кръга, ако котката 
я доближи. Котката няма право да влиза в кръга. 
Играта продължава до момента, в който котката 
хване мишката. 

Докато обяснявате, наблягайте на думите 
между, срещу и около и показвайте. След играта 

може да зададете въпросите: Как застанаха кот-
ката и мишката в началото на играта? – Котката 
застана срещу мишката. Къде се гонеха котката 
и мишката? – Котката и мишката се гонеха около 
кръга. Откъде минаваше мишката, за да излезе от 
кръга? – Мишката минаваше между децата.

След като децата са „изиграли“ предлозите и 
вече са им познати, преминете към работата в по-
магалото. 

В първата задача нагледно са обяснени пред-
лозите за място. Обяснете на децата, че котката 
се намира в средата спрямо двете кубчета, тя е 
между тях. На втората картинка котката се нами-
ра срещу кучето. А ако котката започне да оби-
каля куба, ще кажем, че котката ходи около куба.

Втората задача е чудесно упражнение за пред-
лога между. Децата разглеждат картинката, четат 
имената на децата, преценяват кое дете къде се 
намира в редицата (между кои две деца) и след 
това попълват пропуснатите думи. Митко е меж-
ду Рени и Валя. Валя е между Митко и Роси. Роси 
е между Валя и Стоян. Стоян е между Роси и Галя. 
Добре е упражнението да се направи устно, за да 
могат децата да следят картинката и мястото на 
децата, а след това да записват. Препоръчително 
е да се направи проверка, след като всички деца 
са готови.

За изпълнението на задача 3 е добре деца-
та първо да разгледат картинката и да преценят 
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откъде минава пътят – да го проследят, устно да 
съставят изречение и да преброят колко пъти ще 
използват думата между. За да засилите ефекта 
на упражнението, запишете и цветовете на пред-
метите, които виждате на картината. 

Пътят минава между сини пейки, червени 
коли, две зелени дървета, зелени автобуси и две 
къщи. 

В четвъртата задача основно е застъпено уп-
ражнение с предлога срещу. Поканете децата да 
разгледат картинките, да измислят имена на геро-
ите, да преценят къде се развива действието и да 
запишат изреченията, като отбележат кой срещу 
кого е застанал. Подскажете им, че могат да из-
ползват израза „един срещу друг“.

На стадиона Иван и Калоян са един срещу 
друг.

На игрището Валери и Симона са един срещу 
друг.

На люлката Асен и Анелия са един срещу 
друг.

На масата Таня и мама са една срещу друга.
Петата задача е упражнение с предлога око-

ло. Децата разглеждат първата картинка. Дайте 
им задача да измислят изречение, в което да из-
ползват думата обикаля, и им напомнете, че в из-
речението трябва да използваме и думата около. 
Аналогично постъпете и с останалите картинки.

Кучето обикаля около къщичката си.
Децата се гонят около дървото.
Децата танцуват около елхата.
За да изпълните и последната задача от уро-

ка, попитайте децата обичат ли да посещават 
лунапарк. В какви забавления се включват там? 
А обичат ли да карат картинг? Нина и Иво са на 
детски картинг. Какво се е случило там, ще разбе-
рем, като прочетем текста. В него липсват думите 
между, срещу и около. Ще им помогнете ли да си 
отидат на правилните места? „Нина беше на дет-
ския картинг. Около нея обикаляха много коли. 
Тя внимателно минаваше между тях и се забавля-
ваше. Изведнъж се блъсна. Колата на Иво беше 
точно срещу нея. Децата се засмяха и продължи-
ха играта.“

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ В първата задача, представена в елек-
тронния учебник, от учениците се изисква да 
попълнят предлозите между, срещу и около, 

съобразявайки се с позицията на предметите в 
илюстрациите.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 1 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците попълват 
вярно предлозите между, срещу и около, наблю-
давайки предложените илюстрации.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 1 от урока.

 ¾ Третата задача ангажира учениците в по-
пълване на правилния предлог – между, срещу 
или около, в предложения текст. Учениците прид-
вижват предлога до празните места в изреченията.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 6 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Картинна диктовка.
Децата рисуват няколко квадратчета в тет-

радката си и ги номерират. Учителят съобщава 
номера на квадратчето, в което децата ще тряб-
ва да рисуват. След това казва изречение, което 
опис ва какво да нарисуват. Например: 

Номер 1 – Топката е между кутията и масата. 
Номер 2 – Момичето е срещу момчето ... и т.н. 
Продължавайте с изречения, в които включвате и 
другите предлози.

2. Запишете изречения с между, около, срещу, 
като забележите позицията на децата и предмети-
те в класната стая.

Примерни изречения:
Иван е срещу Мими/учителката/Петя и т.н..... 
Петя е между Иван и Томи. Дъската е меж-

ду бюрото и шкафа ... и т.н.
Иван, Петя, Томи, Ани и Соня са около маса-

та/шкафа/Надя ... и т.н. 

3. Поканете няколко деца да излязат пред кла-
са и да се подредят в редица. Друго дете да излезе 
и да ги подреди по височина, като дава устни на-
ставления. Например: Яна да застане между Иван 
и Даниела...

4. След това може да поканите други деца и да 
давате следните наставления:

Стоян да застане срещу Петя, Михаил срещу 
Сияна, а Тихомир срещу Мария.

5. Учителят казва: Ученици, съберете се около 
мен. Сега застанете около Боян. Сега застанете 
около Таня. Да изпеем вашата любима песен...
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Цели:
 ●  формиране на умения за разграничаване и пра-

вилна употреба на предлозите за време – през 
и в;

 ●  развитие на уменията за разграничаването им и 
правилната им употреба.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Познава и използва уместно предлозите за 

време.
 ●  Осмисля приликите/разликите между формите 

и употребата на предлозите за време в българ-
ския език и в езика на съответната страна.

Методически указания:
Основната част от методическата работа в този 

урок е свързана с усвояването на двата предлога 
за време – в и през, съпоставянето им с простран-
ствените предлози – в и през, и съпоставянето им 
със съответстващите им предлози за време в ези-
ка на съответната държава. И тук сериозна част 
от работата трябва да бъде свързана с наглед-
ността и със ситуации от ежедневието, в които се 
употребяват тези предлози, за да могат учениците 
да добият представа за изключително честата им 
употреба в нашия език. Отново е добре учителят 

да обърне внимание на изговарянето им – изгова-
рят се слято с думата, която следва. 

Необходимо е също да се насочи вниманието 
на учениците върху предлога в, който в предишен 
урок е разгледан като пространствен, описва къде 
се намират предметите, докато в разглежданата 
тема предлогът в показва съвсем различни от-
ношения и описва кога се извършва определено 
действие.

В работата по открояването на общото и раз-
личното в употребата на тези предлози в бъл-
гарския език и в езика на съответната държава 
е добре двата предлога да бъдат разгледани от-
делно. 

Предлогът за време със значение през в ан-
глийския език е in = during. Важно е учителят 
ясно да подчертае това, за да знаят учениците, че 
не бива да асоциират през с through (простран-
ствен предлог). 

В английския език in със значение during 
– during part or all of a period of time – се упо-
требява с период от време: през есента – in (the) 
autumn, in 2009, in the 20th century; и с месеците 
от годината – през април – in April. 

Сложността в представянето на тази тема пред 

13. Думи за време – през, в
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ученици от англоезичните страни идва от припо-
криването в значението и употребата на в и през 
за период от време в английския език, в който 
обикновено се използва in. След като учителят е 
направил уточнението за през = in (during), може 
да се пристъпи към работа върху първата стра-
ница в помагалото. По този начин учениците ще 
отработят и с помощта на учителя ще откроят 
най-типичните случаи, в които в българския език 
се употребява предлогът през в значение, което в 
английския език се изразява с предлога in.

Във втората част на урока са разгледани ситу-
ации, в които се употребява за време предлогът в, 
чието значение в английския език се покрива от 
два други предлога – at и on. 

В българския език с дните от седмицата се 
употребява в, а еквивалентният предлог в англий-
ския език е on – preposition (when) – used to show 
when something happens – on Monday, on Tuesday, 
on 30th May.

В българския език с точен час се употребява 
в, а еквивалентният предлог в английския език е 
at – preposition (time) – used to show an exact or a 
particular time – at 2:30, at 7:45.

Важно е учителят да обясни и да открои раз-
ликите още преди да се пристъпи към работата по 
задачите в помагалото. Може да използва часов-
ника в класната стая, за да разиграе своеобразен 
диалог с учениците, в който да се налага те да 
употребяват предлога с точен час. По същия на-
чин може да се използва седмичната програма на 
класа, за да ангажирате учениците в диалог, който 
би изисквал от тях да употребят предлога в с дни-
те от седмицата. 

Много вероятно е също учениците да се опи-
тат да използват „уикенд“ като заместваща дума 
за дните събота и неделя – думата е популярна и 
се употребява в България, а за децата, чийто пър-
ви език е английски, тя е и много близка и звучи 
почти естествено да бъде употребена и в българ-
ския език. В този случай трябва да се обясни, че 
изразът at the weekend всъщност има свой екви-
валент в българския език – „през почивните дни“. 

Подробно оПисание на задачите от урока: 
Започнете урока с история за едно момиченце, 

което освен на училище ходи всеки ден и на раз-
лична извънучилищна дейност. 

В понеделник ходи на уроци по пеене. Уроци-
те започват в 4 часа.

Във вторник има уроци по плуване. Те започ-
ват в 7 часа.

В сряда рисува картини заедно с един худож-
ник в 5 часа.

В четвъртък танцува народни танци. Танци-
те започват в 6 часа.

В петък е на клуб по цветарство. Клубът за-
почва заниманията си в 3 часа.

В събота тренира волейбол в 10 часа.
В неделя кара кънки в 11 часа.
Но през лятото кара кънки в парка, а през 

зимата – кънки на лед.
След това поканете децата да ви разкажат за 

своите дейности – през деня, през седмицата или 
през различните месеци от годината. После ги 
попитайте защо понякога използваме думата в, 
а понякога през? За какво говорим? – За нещо, 
което се е случило в определено време. Уточнете, 
че употребяваме думите в и през не само за мяс-
то, но и за време. Когато ги използваме за място, 
питаме „Къде?“ – в кухнята, през коридора, а ко-
гато става въпрос за време, питаме „Кога?“ – в 
понеделник, през почивните дни. Тогава обяснете 
правилата: 

 ●  когато искаме да кажем, че нещо се е случило в 
определен час, използваме предлога за време в; 

 ●  когато искаме да кажем, че нещо се е случило в 
определен ден от седмицата, използваме пред-
лога за време в; 

 ●  когато искаме да кажем, че нещо се е случило в 
определен месец, използваме предлога за вре-
ме през; 

 ●  когато искаме да кажем, че нещо се е случило 
в определен сезон, използваме предлога през.
Ако децата са с по-ниско ниво на владеене на 

български език, е добре да предложите още устни 
упражнения, преди да преминете към работата в 
помагалото. Например – осигурете стенен часов-
ник, с който да упражнявате предлога за време в, 
когато казвате определен час. Покажете календар, 
на който ясно се четат дните на седмицата на бъл-
гарски език, и упражнявайте предлога за време в 
с дните на седмицата. Същият календар ще бъде 
добър помощник, за да образувате примери с ме-
сеците и употребата на предлога през. Така плав-
но ще преминете към разглеждането на задача 1 
от помагалото, където са представени сезоните и 
употребата на предлога за време през. 

Ако децата не са запознати, разкажете им, че в 
България през пролетта дърветата пускат зелени 
листенца и цъфтят, през лятото е горещо и хората 
отиват на Черно море, през есента е ветровито, 
но пък дърветата дават обилен плод – ябълки, 
круши, а през зимата вали сняг и натрупва снежна 
покривка, особено в планините. След това проче-
тете написаното под картинката и попитайте де-
цата дали тези думи съответстват на картинката 
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над тях. Аналогично разработете и останалите 
примери. Нека децата след обсъждането свържат 
думите, които се отнасят за съответния сезон.

Темата за сезоните е предмет на разглеждане 
и във втората задача. Картинките показват, че 
действието се извършва съответно през зимата и 
през лятото. От какво се правят снежните човеци? 
– От сняг. През кой сезон вали сняг? – През зима-
та. Нека съставим изречение по първата картин-
ка, като използваме думата през. – Децата правят 
снежен човек през зимата. Разгледайте и втората 
картинка. Кога децата най-много обичат да ядат 
сладолед, за да се разхладят? – През лятото. Де-
цата ядат сладолед през лятото.

Поканете учениците да измислят подобни изре-
чения и да ги запишат на празните редове на зада-
чата със звездичката. Може да им дадете идея да 
използват другите сезони – пролетта и есента. Как-
во могат да правят децата през тези сезони? – Да 
ядат пресни плодове, зеленчуци, да карат кънки, да 
се разхождат в парка, да ходят на лагер и т.н.

Насочете вниманието на децата към думичка-
та, с която започват всички въпроси на трета зада-
ча – Кога? – с този въпрос питаме по кое време се 
извършва действието. За да формираме правилен 
отговор, обяснете на децата, че макар в англий-
ския език да използваме in, не е правилно просто 
да го преведем като в, а в този случай използваме 
думата през.

Направете упражнението устно, за да има-
те възможност да обяснявате при необходимост 
употребата на предлога за време през.

След това поканете децата да напишат пълен 
отговор на въпросите. 

Птиците се връщат от юг през пролетта.
Слънцето грее през деня.
Звездите светят през нощта.
На море ходим през ваканцията.
В четвъртата задача отново се връщаме на тема-

та с календара и графика с дейностите на героите 
от картинката. Ако има нужда, повторете дните от 
седмицата на български език. После ги повторете 
групово в прав и обратен ред. После обяснете, че 
двете деца от картинката си говорят кой какво пра-
ви във всеки отделен ден от седмицата. Фокусът 
на тази задача трябва да бъде насочен към това, че 
предлогът за време в се изговаря слято със следва-
щата думичка, но се пише отделно от нея. Прочете-
те модела и помогнете на децата да съставят устно 
подобни диалози. Какво правиш в понеделник? – В 
понеделник играя футбол. Във вторник свиря на 
пиано. В сряда играя с приятели. В четвъртък си 
подреждам стаята. В петък си пиша домашната ра-
бота. В събота ходя на гости. 

След това предложете на учениците да запи-
шат в кой ден изучават учебните предмети, кои-
то са в задачата със звездичката. Идеята на това 
упражнение е децата да свикнат с употребата на 
предлога за време в, който се използва заедно с 
дните от седмицата.

Попитайте децата дали имат часовник. А дали 
правят определени дейности в определен час. 
След това насочете вниманието им към картинки-
те в задача 5. Това момченце (можете да измисли-
те име) става от сън, закусва, обядва, чете, вечеря 
и си ляга в определен час. Поканете учениците 
да предположат в колко часа става от сън детето. 
Нека запишат с цифри, но им припомнете да не 
забравят да напишат и предлога за време в. Деца-
та биха могли да се справят и сами, но след това 
направете проверка.

Последната задача е индивидуална и би могла 
да се изпълни самостоятелно от децата – да на-
пишат какво правят през свободното си време. 
Използвайте модела от предишното упражнение.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача, представена в електрон-
ните ресурси, изисква от учениците да подредят 
правилно думи, за да получат изречения. Учени-
ците разглеждат илюстрациите и решават как да 
подредят думите, за да получат граматически вер-
ни изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 3 от помагалото.

 ¾ Втората задача е фокусирана върху употре-
бата на предлога в заедно с имената на дните от 
седмицата. Включен е и изразът „през почивните 
дни“, като учителят трябва обясни значението му, 
преди учениците да пристъпят към задачата. От 
тях се изисква да подредят изреченията спрямо 
представените илюстрации.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 5 от помагалото.

доПълнителни задачи:
1. Добавете пропуснатото – в или през.
Всяка сутрин ставам ........ 8 часа.
....... лятото ходя на море, а ....... зимата на ски.
Имам час по музика ........ четвъртък.
Днес беше топло ........ деня.
Коледа е ........ зимата, а Великден е ........ про-

летта.
Имам час по спорт ........ петък ........ 10 часа.
Ходя на българско училище ........ събота (не-

деля).
Разхождаме се в парка ........ почивните дни.



39

Цели:
 ●  обобщаване на знанията за пространствени- 

те предлози (в, на, до, пред, зад, над, около, 
срещу, между) и предлозите за време (в и 
през);

 ●  усъвършенстване на уменията за разгранича-
ването им и правилната им употреба;

 ●  развиване на уменията за правилната им упот-
реба в българския език спрямо приликите и 
разликите в езика на съответната страна.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът познава и използва уместно прос-

транствените предлози.
 ●  Познава и използва уместно предлозите за вре-

ме.
 ●  Осмисля приликите/разликите между форми-

те и употребата на пространствените предло-
зи в българския език и в езика на съответната 
страна.

Методически указания:
Темата е обобщителна по отношение на прос-

транствените предлози и предлозите за време, 
изучени в предишните четири урока. Учебните 
задачи, предложени в помагалото, представят по-

знати и нови ситуации, в които типично се упо-
требяват тези предлози в българския език. Съще-
временно в този урок се упражнява и правилното 
писане на предлозите, тъй като учениците са по-
ставени в условия, в които сами образуват и за-
писват изречения с тях. 

Учителят помага у учениците да се обобщи 
представата, че предлозите в, на, до, пред, зад, 
над, около, между, срещу (пространствени) по-
казват КЪДЕ са разположени предметите, а пред-
лозите за време – в и през, показват КОГА из-
вършваме нещо.

Отново от изключителна важност е съпоставя-
нето и открояването на приликите и разликите в 
употребата на предлозите спрямо езика на съот-
ветната страна. Учителят трябва да изведе и при-
помни основните от тях (описани в предишните 
теми), като обърне специално внимание на тези, 
при които има съществени разлики или учениците 
са срещнали трудности. 

Важна част от работата по този урок заема и 
словоредното оформяне на изречението в бъл-
гарския език, умението за правилно изписване на 
предлозите и отделянето им от следващата дума 
в речта. 

14. Думи за място и за време (преговор)
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Подробно оПисание на задачите от урока: 
Подходящо начало на урока е рисувателната 

диктовка. Чрез нея ще преговорите всички изуче-
ни предлози.

Поставете децата в ситуация – Диана има рож-
ден ден. Ще го празнува в почивния ден неделя. 
Нейните приятели ще дойдат в 4 часа. Днес майка 
ѝ приготвя празнична торта. Но как ли ще я укра-
си? Майката рисувала върху тортата със сладкар-
ски боички това, което е поискала рожденичката. 
А ние ще го нарисуваме на лист (раздайте на де-
цата по един лист за рисуване и цветни моливи). 
Предложете на децата да нарисуват на листа един 
голям кръг, който ще представлява тортата, която 
ще украсяваме. 

Диана поставила тортата срещу майка си така, 
че да ѝ е удобно да рисува (поставете и вие листа 
срещу себе си) и казала: „Мамо, нарисувай две 
маргаритки, а между тях една роза. (Поканете де-
цата да рисуват в кръга на листа това, което чу-
ват. Дайте им време между изреченията и продъл-
жете, когато са готови.) Пред цветята нарисувай 
трева. Зад цветята нарисувай балони, а в балони-
те да има червени сърчица. Над цветята нека има 
надпис: „Честит рожден ден!“ До надписа да има 
звездички. А около цветята да летят пеперуди. 
Каква прекрасна торта се получи!“

Ако прецените и имате време, можете да на-
правите изложба от рисунките и да зададете на-
сочващи въпроси към децата: „Къде нарисува 
розата? Къде е разположен надписът „Честит 
рожден ден!“ и т.н. Упражнението е особено под-
ходящо за деца, които по-слабо владеят българ-
ски език.

След това преминете към работата в помага-
лото. В първата задача от урока учениците трябва 
да се ориентират къде е местоположението на жи-
вотинчето спрямо предметите/другото животин-
че. Разгледайте картинките, коментирайте с де-
цата ситуацията и предлога под картинката и ако 
твърдението е вярно, необходимо е те да поставят 
в празното квадратче знак (bullet). 

Задачата със звездичката е продължение на 
първата задача. Там децата трябва да открият кои 
два предлога за място не отговарят на картинката. 
Това са над и зад. Поканете ги да предложат изре-
чения с тях. Запишете най-подходящите примери 
на празните редове.

Във втората задача децата трябва добре да 
разгледат картинката, да прочетат имената на 
децата и да направят устно упражнението, като 
използват предлозите за място пред, зад, до. Пре-
ценете дали упражнението би могло да се изпълни 
самостоятелно от учениците и след това да напра-

вите проверка или да го работите изречение по 
изречение.

За изпълнението на задачата със звездичката 
е добре ученикът да осъзнае къде е неговото мяс-
то в класната стая. Поканете децата да се огледат 
и да изкажат устно пред/зад/до кое дете се нами-
рат. Ако твърдението е вярно, нека го запишат на 
празните редове.

Преди да пристъпите към изпълнението на за-
дача 3, попитайте децата дали имат куче за дома-
шен любимец. Този, който отговори положително, 
нека каже дали неговото куче обича да си играе с 
топки. След това насочете вниманието на деца-
та към картинките от упражнение 3 – на всички 
картинки има кучета с топки. Но къде се намира 
топката? Стимулирайте учениците да дават пълен 
отговор на въпросите. На първата картинка топ-
ката е между двете кучета. На втората картинка 
човекът държи топката срещу кучето. На третата 
картинка топката е над кучето и над футболната 
врата. На четвъртата картинка топката е в устата 
на кучето. 

След устната разработка инструктирайте 
учениците да свържат картинката с правилната 
дума.

Четвъртата задача представя ситуация, близка 
до ежедневието на децата. Попитайте ги дали тях-
ната детска стая е разхвърляна и кой се грижи за 
реда в нея. Насочете ги да разгледат картинката 
и да „подредят“ устно стаята. Кое къде трябва да 
се постави? Нека децата първо дадат устни пред-
ложения, след това да ги запишат. Примери: Лис-
товете – в/на бюрото. Чорапите – в шкафа. Рани-
цата – до бюрото. Блузата – в гардероба. Книгата 
– на рафта. Топката – до другата топка. 

Петата задача предполага употреба на предло-
зите за време в и през. Насочете вниманието на 
децата към въпросите от упражнението – всички 
започват с въпросителната думичка кога. Значи 
трябва да определим времето – кога се случват 
някои неща. Кога е Коледа? – Коледа е през зи-
мата. Кога е Великден? – Великден е през пролет-
та. Кога започва учебната година? – Учебната 
година започва през есента. Кога започва първи-
ят учебен час? В колко часа? – Първият учебен 
час започва в ... часа. Кога приключва учебният 
ден? В колко часа? – Учебният ден приключва в 
... часа. 
инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача в електронните ресурси из-
исква от учениците да разпознаят кои изречения 
описват вярно предложеното изображение и кои 
– невярно. 
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Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 4 от урока.

 ¾ Втората задача поставя учениците в ус-
ловия, в които трябва сами да попълнят един от 
предлозите за време – в или през, в предложените 
изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 5 от урока.

 ¾ Към електронните ресурси е включена 
песничката „Великден“

По преценка на учителя тя може да бъде вклю-
чена преди или след задача 5 от урока.

доПълнителни задачи:
1. Занимателна задача: Открийте разликите:
Задачата изисква учителят да направи снимка 

на местоположението на различни предмети, след 
това да ги размести и да снима отново. Учителят 
показва едновременно двете снимки на интерак-
тивната дъска (или друго електронно устройство) 

и поощрява учениците да образуват изречения от 
типа:

Разлики:
1. Топката е до масата. / 2. Топката е на масата.
1. Чантата е до шкафа. / 2. Чантата е зад стола. 

и т.н.

2. Допишете в или през.
........ (През) зимната ваканция карам ски. 
........ (През) лятната ваканция ходя на море. 
........ (В) петък ходя на плуване. 
........ (През) почивните дни ходим (в) парка. 
........ (През) пролетта е зелено и красиво. 
Всяка сутрин ставам ........ (в) 8 часа. 
........ (В) сряда ........ (в) 10 часа имам час по 

музика. 
........ (През) есента тръгвам на училище. 
Час по рисуване имам ........ (във) вторник.
*В кое изречение предлогът в има различно 

значение?

Цели:
 ●  актуализация на знанията за образуване на мно-

жествено число на съществителните имена;
 ●  изграждане на умения за разграничаване и упо-

треба на бройната форма при думи от мъжки 
род за предмети, растения и животни.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът познава бройната форма на същест-

вителното име от мъжки род.
 ●  Разграничава бройната форма на съществител-

ното име в мъжки род от формата за множест-
вено число.

Методически указания:
При представянето на тази тема учителят тряб-

ва да съобрази разликите в граматичната норма 
при употребата на бройна форма на съществи-
телните имена от мъжки род – лица и нелица – с 
формата им за множествено число, а също и упо-
требата на бройната форма и формата за мно-
жествено число при съществителните имена от 
женски и среден род. 

Граматичната норма изисква за съществител-
ните имена от мъжки род, които са нелица, да се 
поставя окончание -а и -я, когато са употребени с 
числителни имена; а да се употребява формата за 
множествено число, ако съществителните имена 
от мъжки род в съчетание с числителни имена на-
зовават лица (например: два стола, три учебника, 

но пет ученици (а не ученика), девет участници (а 
не участника). 

Урокът в учебника е изцяло фокусиран вър-
ху усвояване на граматичната норма за същест-
вителните имена от мъжки род за нелица – пред-
мети, растения и животни, в словосъчетание с 
числителни имена. 

От методична гледна точка най-важно е да 
се направи разграничението между съответните 
форми за мъжки, женски и среден род. Учителят 
трябва да актуализира знанията на учениците от 
първи клас за образуване на множествено чис-
ло на съществителните имена в мъжки, женски 
и среден род и на тази база да направи разгра-
ничението за съществителните имена от мъжки 
род:

 ●  когато означават множествено число 
 ●  и когато са употребени в словосъчетание с 

числително име. 
С помощта на учителя учениците наблюда-

ват и изследват промените, които са настъпили в 
словосъчетанията в задача 1. Учителят поощрява 
учениците да стигнат до извода, който е подаден 
в помагалото: Когато е посочен точен брой пред-
мети, растения и животни, думата от мъжки род 
завършва с буквата „а“. 

Подробно оПисание на задачите от урока:
Препоръчително е да започнете урока с разго-

вор между вас и децата и след това да преминете 

15. Думите от мъжки род след числителни имена
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към разказване на историйка, с която ще въведете 
граматичната единица.

„Деца, обичате ли животните? А кое ви е лю-
бимото животно? Аз много харесвам маймунки. 
Какво ядат маймунките? Банани, разбира се. Сега 
ще ви разкажа какво се случило с маймунката 
Кики от Африка, която много обичала да яде ба-
нани. Отишла Кики в един магазин за плодове и 
казала на продавачката: „Искам много банани! 
(тук можете да напишете словосъчетанието „мно-
го банани“ на дъската). Тогава продавачката ѝ от-
говорила: „Мила Кики, ние продаваме бананите 
на бройка. Колко броя банани искаш – един ба-
нан, два банана, три банана, четири банана, пет 
банана... (тук може да поканите децата да продъл-
жат броенето заедно или верижно – всяко дете да 
каже следващото число в комбинация с думата 
„банана“). Тогава Кики отговорила: „Нека по-
мисля. За закуска ще изям пет банана (записвате 
„пет банана“ на дъската в друга колонка, а не под 
„много банани“), за обяд ще изям четири банана 
(записвате под „пет банана“), за следобедна за-
куска ще изям три банана (записвате), за вечеря 
ще изям два банана (записвате) и преди да си лег-
на, ще изям един банан (записвате в трета колон-
ка). Значи общо петнадесет банана (записвате). 
Продавачката дала на Кики петнадесет банана и 
Кики се зарадвала „Колко много банани! Благо-
даря. Довиждане.“

На дъската се е получило:
много банани пет банана             един банан
 четири банана
 три банана
 два банана
 петнадесет банана

По този начин ясно се вижда, че когато искаме 
да кажем „много“, думата завършва на „и“ (как-
то всички думи в множествено число), но когато 
броим предметите, означени с тези думи, и има 
число пред тях (а не „много“), тогава думата за-
вършва с буквата „а“. Уточнете, че това се случва 
при думи, които означават предмет, растение или 
животно и са в мъжки род. За да осмислят децата 
това правило, е добре да направите устно упраж-
нение. Разделете децата на три групи. Важно е те 
да разберат, че първата група ще прави упражне-
нието с предмети, втората – с растения, а третата 
– с животни. 

Подайте на първата група следните примери: 
телевизор (много телевизори – три телевизора), 
таблет, компютър, диван, аквариум, велосипед, 
гребен, фенер, гардероб, микрофон, зъб.

Примери за втората група: ананас, бадем, 
храст, пъпеш, кестен, кактус, божур, жълъд.

Примери за третата група: таралеж, паун, ок-
топод, бухал, щраус, щъркел, елен, охлюв, орел, 
крокодил, хипопотам.
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Поканете учениците да отворят помагалото 
на темата „Думите от мъжки род след числител-
ни имена“ и заедно разгледайте задача 1. Тук е 
важно децата да разберат, че пред думата „мин-
зухар“ можем да сложим думата „един“, пред 
„теменужка“ – „една“, а пред „кокиче“ – „едно“. 
И само при минзухара, който е в мъжки род, има 
разлика между последните букви, когато казваме 
точен брой и „много“. Тук вече се формира гра-
матичното правило, че когато е посочен точен 
брой предмети, растения или животни, думата от 
мъжки род завършва с буквата „а“.

Във втората задача децата трябва да напи-
шат бройната форма на съществителните имена 
от мъжки род, като следват модела. Добре е да 
насочите вниманието им към това, че няма дума 
„много“, а има числа. Попитайте ги: „Щом има 
числа, а не думата „много“, с коя буква ще за-
върши думата „стол“? – Ще завърши с буквата 
„а“ – четири стола, пет стола, шест стола, седем 
стола.“ Разгледайте и другия пример – в кутията 
има 15 бонбона. Накарайте децата да се замис-
лят и сами да отговорят правилото важи ли и за 
числа, които са по-големи от 10, например 20, 
35, 52, 100? А има ли значение дали са написани 
с думи или цифри? Направете устно втория при-
мер, подканете децата да го напишат и направете 
проверка – 20 бонбона, 35 бонбона, 52 бонбона, 
100 бонбона. 

За третата задача е важно децата да не препис-
ват механично изразите, а да осъзнаят разликата 
между „един молив“, „пет молива“, „много мо-
ливи“; „един орех“, „три ореха“, „много орехи“. 
Препоръчително е ад изпълнят задачата устно 
и след като учителят е сигурен, че граматичната 
единица е усвоена правилно, да покани учениците 
да препишат изразите на празните редове.

За допълнителното упражнение към тази за-
дача е добре учителят да прецени дали да остави 
учениците да работят самостоятелно и след това 
да се направи проверка, или да работи заедно с 
децата, докато те попълват думите „вагон“ и „мо-
тор“ по правилния начин.

За четвъртата задача учителят може отново 
да се върне към историята в началото на урока и 
да каже, че в Африка маймунката Кики има мно-
го приятели животни. Тогава да зададе въпроса: 

„Колко делфина са нейни приятели? Пребройте. 
Шест делфина или делфини? Запишете правилно-
то – шест делфина. Но в морето няма само шест 
делфина. Има много ... делфини.“ Учениците за-
писват на първия ред бройната форма, а на вто-
рия ред формата за множествено число – шест 
делфина, много делфини. Аналогично се постъп-
ва и с останалите примери: четири папагала, мно-
го папагали; пет заека, много зайци.

Първата стъпка към изпълнението на петата 
задача е да се дадат имена на децата от картинка-
та. След това да се свържат децата и предметите, 
които притежават, да се направят устно изрече-
нията и след това учениците да ги запишат в тет-
радките. Друг вариант за изпълнението на зада-
чата е да се избере първото дете от картинката, 
да му се измисли име, да се реши кои предмети 
притежава и да се образува изречение. След като 
учениците запишат изречението в помагалото, да 
се премине към детето от втората картинка; тре-
тата картинка; последната картинка.

За изпълнението на последната задача е дос-
татъчно децата да използват съществителното 
„часовник“ и да напишат изрази от рода на „два 
часовника“, но с други числа. Например „три ча-
совника“, „четири часовника“ и т.н.
инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Задачата в електронния учебник е фокуси-
рана изцяло върху бройната форма на съществи-
телните имена от мъжки рода за нелица. Учени-
ците ще трябва да избират вярното, като кликват 
върху израза, който е написан правилно. 

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 3 от урока в помагалото.

доПълнителни задачи:
1. Допишете пропуснатите букви:

три самолет...., седем хеликоптер...., девет ро-
бот...., шест лаптоп....., много папагал....., много 
жираф...., десет портокал...., седем сандвич...., 
много балон...., сто балон....

2. Поправете грешките:
четири домати, три самолети, шест кораби, много 
банана, два телевизори, много сладоледа, пет ли-
мони, десет папагали, много сандвича
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Цели:
 ●  развиване на уменията за правилна употреба 

на бройната форма на съществителни имена от 
мъжки род – нелица, и множествено число на 
съществителни имена от мъжки род;

 ●  затвърждаване на знанията за съществителни-
те имена от мъжки род – бройна форма и фор-
ма за множествено число.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът познава бройната форма на същест-

вителното име от мъжки род.
 ●  Разграничава бройната форма на съществител-

ното име в мъжки род от формата за множест-
вено число.

Методически указания:
Този урок има за основна задача разширяване 

на възможностите за упражняване на изученото в 
предишната тема правило. 

За да се усъвършенстват уменията на уче-
ниците да прилагат правилото, в помагалото са 
включени разнообразни задачи с практически 
характер. Основно място заемат задачите за ре-
дактиране. Включени са и задачи, в които учени-
ците сами записват изрази и изречения, употре-

бявайки бройната форма на съществителни имена 
от мъжки род – нелица.

Важно място в урока отново заема правилото, 
като този път учениците са поставени в ситуация 
сами да си го припомнят и запишат. Учителят им 
помага и ги насочва, за да допишат пропуснатите 
в правилото думи в задача 1 и да запишат свои 
примери.

Подробно оПисание на задачите от урока:
За начало на урока предизвикайте диалог с де-

цата. Разкажете им, че в едно училище в България 
децата много обичали да рисуват и един ден учи-
телката им казала, че няма да рисуват на листове, 
а върху камъчета. Тогава извадила една чанта, в 
която имало много ... какво? – Много камъни. Де-
цата решили, че освен да рисуват, могат да пишат 
българските букви на тези камъни. Колко камъка 
им трябват, за да напишат буквите от българската 
азбука? – 30 камъка. Колко камъка им трябват, за 
да напишат буквите, които имат гласни звукове? 
– 6 камъка (а, ъ, о, у, е, и). Колко камъка им тряб-
ват, за да напишат буквите, които имат два звука? 
– 3 камъка (щ, ю, я). 

По този начин правите преговор на изучено-

16. Броим и пишем правилно
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то в първи клас за звукове и букви, също така и 
преговор на предишната изучена тема във втори 
клас. 

Ако припомните с децата правилото от пре-
дишния урок, че когато е посочен точен брой 
предмети, растения или животни, думата от 
мъжки род завършва с буквата „а“, плавно ще 
направите преход към първата задача от урока 
в помагалото, където учениците трябва да до-
бавят пропуснатите думи и да дадат примери. 
Имате предоставени три реда за примери. По-
канете децата да напишат на първия ред пример 
за предмети (два дивана), на втория – пример за 
растения (пет кактуса), и на третия – пример за 
животни (девет крокодила).

За изпълнението на втората задача не би тряб-
вало да срещнат затруднения дори децата, които 
слабо владеят български език. Условието е крат-
ко и ясно: „Пребройте животните и добавете про-
пуснатото.“ – пет жирафа, два слона, три тигъра.

В продължението на тази задача ученици-
те довършват изречението „В зоопарка има...“ 
Насочете вниманието на децата към животни от 
мъжки род. За по-лесно справяне с тази задача е 
добре учителят да има предварително подготве-
ни картинки на елен, хипопотам, крокодил, окто-
под, мамут, таралеж, папагал, паун, бухал, орел, 
щъркел, щраус и др. Тези картинки биха могли 
да бъдат предварително поставени на стената 
или до дъската и децата да си помагат с тях, ако 
се наложи.

В третата задача учениците се пренасят в си-
туация от ежедневието – пазаруване на плодове 
и зеленчуци. Децата подчертават правилното сло-
восъчетание, след което, ако имате време, може да 
ги поканите да нарисуват други продукти, които 
купуват в магазина, и напишат подобни словосъ-
четания. Така ще имате възможност да обърнете 
индивидуално внимание на децата, които владеят 
по-слабо български език. 

В четвъртата задача след като учениците от-
бележат със знак (bullet) превозните средства, с 
които са пътували, ще трябва да напишат думи-
те в комбинация с дума за брой по техен избор. 
Например: пет самолета, три кораба, шест влака, 
девет автобуса. Ако децата са пътували само с 
едно или две от превозните средства, които са на 
картинката, попитайте ги дали биха искали да пъ-
туват и с останалите превозни средства. Поканете 
ги да напишат словосъчетания и с тях. 

Петата задача е интересна за децата, защото 
на повечето им харесва да посещават ресторант, 

да си избират храни от меню и да си поръчват. 
При обяснението на задачата е добре да обърнете 
внимание на факта, че за да ни разберат правил-
но, трябва да говорим правилно и ясно. А децата, 
които са на картинката, не използват правилно 
думите. Дали сервитьорката ще им донесе това, 
което искат? За да ги разбере правилно, как тряб-
ва да се изразят децата? Помогнете – два санд-
вича, три сока, три сладоледа, три банана. Уче-
ниците поправят грешките, преписват правилно и 
добавят свои примери (три хамбургера, два чийз-
бургера, три хот дога, пет еклера, шест мъфина, 
четири кекса и др.)

За шестата задача е достатъчно да насочите 
вниманието на децата към лаптопа и шоколада и 
да обясните, че от тях се очаква да напишат вярно 
думите в изразите. Преценете дали е необходимо 
да направите упражнението първо устно, след 
това да оставите децата сами да го запишат и да 
направите проверка, или да оставите това упраж-
нение изцяло за самостоятелна работа. Напомне-
те им, че очаквате да напишат по едно изречение 
на празните редове.

В нашето семейство има три лаптопа. В ма-
газина има много лаптопи.

Баба ми донесе два шоколада. На празника 
имаше много шоколади.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Задачата в електронния учебник изисква 
учениците сами да попълват изрази, съобразявай-
ки дали е необходимо да използват бройната фор-
ма на съществителните имена от мъжки род, или 
формата за множествено число.

Задачата е подходяща за изпълнение след при-
ключване на всички задачи от помагалото.

доПълнителни задачи:
1. Запишете вярно
Иван има пет молив...., Лили има девет мо-

лив...., а малкият Тони има най-много молив....
В шкафа има пет робот...., три самолет..., шест 

хеликоптера и много автомобил....
Мама купи от магазина седем портокал..., три 

лимон.... и много банан....

2. Попълнете вярно и решете задачата
Иван и Мими са в магазина. Иван купи пет мо-

лив... и два балон...., а Мими купи десет молив... 
и три балон..... Колко общо молив.... и балон... са 
купили двамата?
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Цели:
 ●  въвеждане на понятието „умалителни имена“;
 ●  изграждане на умения да се различават умали-

телните имена от другите съществителни име-
на;

 ●  формиране на умения за образуване на умали-
телни съществителни имена със суфиксите -че 
и -ичка.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разпознава умалителни съществи-

телни имена.
 ●  Знае някои суфикси за образуване на умали-

телни съществителни имена (-че, -ичка – стол-
че, масичка).

Методически указания:
Употребата на умалителни съществителни 

имена е представена в достъпен за второкласни-
ците вид чрез свързване с думата МАЛКО (учи-
телят може да предложи и думата „мило“)

В помагалото нагледно е представено новото 
знание – чрез илюстрации и думи за двата суфи-
кса -че и -ичка. И в двата случая е препоръчител-
но учениците да наблюдават, изследват и сравня-
ват промените в думите в задачи 1 и 4 с помощта 

на учителя. Добре е децата да бъдат поощрени да 
добавят и свои примери. 

Важно е да се отбележи и практическата на-
соченост на темата – умалителните имена се упо-
требяват за предмети и животни, които можем да 
съотнесем с думите „малко“ и „мило“. В помага-
лото са представени разнообразни упражнения, 
за да могат учениците да изградят умения да раз-
личават и да образуват умалителни съществител-
ни имена, като първата страница от урока изцяло 
представя задачи със суфикса -че (същ. имена 
от м.р.), а във втората фокусът е върху суфикса 
-ичка (същ. имена от ж.р.). 

Подробно оПисание на задачите от урока:
За да въведете темата за съществителните 

умалителни имена разкажете на децата следната 
история: 

Имало едно време една добра фея, която 
много обичала да помага на другите. Една су-
трин пощальонът ѝ донесъл малко писъмце. Тя 
го отворила и в него с малки буквички пишело: 
„Мила фейо, ние сме джуджетата от стара-
та гора. Живеем в една къща, която е много 
голяма. И всичко в нея е голямо, а ние сме мал-

17. Умалителни имена
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ки. Имаме купи за храна, които са ни толкова 
големи, че можем да плуваме в тях. Можеш ли 
да ни помогнеш?“ Добрата фея се зарадвала, че 
я викат да помогне, и веднага започнала да се 
приготвя. Казала си: „Щом всичко в къщата е 
голямо за малките джуджета, значи трябва да 
си взема вълшебната пръчица, която превръща 
нормалните неща в малки. На нея пише „-че“ 
и „-ичка“, защото ако искам да кажа за нещо, 
че е малко, в края на думата слагам „-че“ или 
„-ичка“. За да стане малък столът, ще сложа 
на края на думата „-че“ и ще стане столче. За 
да стане масата малка, на края на думата ще 
сложа „-ичка“ и когато кажа „масичка“, тя 
ще стане малка.“ Добрата фея взела вълшебна-
та пръчица и полетяла към старата гора. Там 
с радост я посрещнали джуджетата. „Да се 
залавяме за работа!“, казала феята и влязла в 
къщата. Огледала се, насочила вълшебната пръ-
чица към стола и изрекла следните думи: „Нека 
този стол стане малко столче!“ и столът се 
превърнал в мъничко столче. После казала: 
„Нека тази маса стане малка масичка!“ и ма-
сата се превърнала в малка масичка. След това 
насочила пръчицата към 
купата и тя станала малка ... купичка, после 
вилицата станала малка ... виличка,
лъжицата станала малка ... лъжичка,
възглавницата станала малка ... възглавничка,
чаршафът станал малко ... чаршафче,
лампата станала малка ... лампичка,
килимът станал малко ... килимче,
диванът станал малко ... диванче,
а накрая къщата се превърнала в малка ... къ-
щичка.

Джуджетата много се зарадвали, скачали, 
пеели и танцували. Тогава едно джудже попита-
ло феята: „Мила фейо, само на малки неща ли 
поставяш „-че“ и „-ичка“ на края на думата?“, 
а феята отговорила: „Не, мило джудженце. Мо-
жеш да ги поставяш и на мили неща. Например 
– ти имаш много братя и сестри. Те може да са 
по-големи от теб, но защото са ти мили, казваш 
„братче“ и „сестричка“. Джуджето продължи-
ло да любопитства „А как се наричат тези думи, 
които изразяват малки или мили неща?“ Феята 
отговорила: „Тези думи, които изразяват мал-
ки или мили неща, се наричат умалителни име-
на. Запомнихте ли?“ Джуджетата казали: „Да, 
запомнихме. Тези думи се наричат умалителни 
имена.“ После благодарили на феята и заживе-
ли прекрасно в своята малка къщичка, а добра-
та фея си тръгнала от старата гора доволна и 
щастлива, че е помогнала на джуджетата.

След като децата вече са се запознали с грама-
тичната единица, можете да пристъпите към рабо-
тата в помагалото и да разгледате илюстрациите 
на задача 1. Там учениците разглеждат картинки-
те, прочитат думите под тях и сравняват предме-
тите. Насочете вниманието на децата към това, 
че съществителните нарицателни „стол“, „чадър“ 
и „сок“ са в мъжки род. За да ги „превърнем“ в 
малки предмети, на края на думата поставяме -че. 
И така стол се превръща в малко столче; чадър – 
малко чадърче; сок – малко сокче. Уточнете, че 
„стол“ е съществително нарицателно, а „столче“ 
е съществително умалително.

За да въведете децата във втората задача, им 
кажете, че вчера сте посетили зоопарка, защото 
много обичате животните. И там сте видели много 
животни и техните малки. Насочете вниманието 
към картинките на втората задача и задайте моде-
ла: „Видях слон и малкото слонче.“. Нека учени-
ците да продължат по същия модел да сравняват 
животните и техните малки. След като направите 
устно упражнението, поканете децата да подчер-
таят умалителното съществително име – думата, 
която се отнася за малкото животно. Направете 
проверка.

Преди да пристъпите към третата задача, по-
питайте децата: „Нали си спомняте феята от ис-
торията в началото? Опитайте се като нея да пре-
върнете написаните в упражнението думички в 
съществителни умалителни имена, в малки пред-
мети. Помагайте си с думата „малко“. Например 
– фенер ще стане малко ... фенерче; кръг – кръгче; 
лист – листче; блок – блокче; мост – мостче; елен 
– еленче; зъб – зъбче; домат – доматче; лимон 
– лимонче; банан – бананче; куб – кубче; нож – 
ножче; балон – балонче; молив – моливче; чорап 
– чорапче; бонбон – бонбонче; делфин – делфин-
че; морков – морковче; камион – камионче; кораб 
– корабче. 

Важно е да обърнете внимание на правописа 
на думите, в които съгласните се обеззвучават 
(кръг – кръгче; зъб – зъбче; куб – кубче; нож – 
ножче; молив – моливче; морков – морковче; ко-
раб – корабче) и примерите, в които съгласният 
не се чува ясно, но се пише (лист – листче; мост 
– мостче).

Разгледайте картинките на четвъртата задача 
и прочетете думите. После предизвикайте любо-
питството на децата, като ги попитате: „Защо в 
първата задача умалителните имена завършват 
на -че, а тези умалителни имена завършват на 
-ичка?“ Ако учениците не се досетят, продължете 
с насочващ въпрос: „От кой род е думата „елха“? 
А „пчела“; „къща“?“ Вече сте готови да изведете 
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правилото, че умалителните имена в мъжки род 
завършват на -че, а умалителните имена от жен-
ски род завършват на -ичка.

Прочетете заедно с децата думите от задача 5. 
„Проверете“ дали всички са в женски род. Попи-
тайте учениците как „превръщаме“ съществител-
ните нарицателни от женски род в съществителни 
умалителни, прочетете заедно модела и преценете 
дали да ги оставите да напишат упражнението са-
мостоятелно и след това да направите проверка, 
или да го работите заедно – „буква – буквичка“; 
„звезда – звездичка“; „врата – вратичка“; „река 
– рекичка“; „пола – поличка“; „маса – масичка“; 
„рокля – рокличка“; „кърпа – кърпичка“; „сестра 
– сестричка“.

Представянето на шестата задача би могло да 
започне с разглеждане на картинката. Там е из-
образена една малка козичка. Как изглежда тя? 
– Има рогца, ушички, очички, носленце, устичка, 
брадичка, краченца. Учителят обяснява на учени-
ците, че е необходимо да препишат изречението 
за козичката на празните редове под картинката, 
но ще трябва да заменят думите в скобите с тех-
ните умалителни – В близката горичка една ко-
зичка с дълга брадичка пасе хрупкава тревичка. 

Ако имате време може да направите сравнение 
между двете изречения – момчетата да прочетат 
изречението така, както е в условието на задача-
та, а веднага след това момичетата да прочетат из-
речението така, както са го написали. Така всички 
ученици ще бъдат ангжирани и ще усетят разли-
ката в употребата на съществителни нарицателни 
и съществителни умалителни имена.

Седмата задача е обобщение на изученото в 
урока и би трябвало учениците да се справят сами 
с изпълнението ѝ. Необходимо е да отбележат със 
знак (bullet) съществителните умалителни имена 
от картинката.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача в електронния учебник 
изисква от учениците да напишат съответните 
умалителни имена за включените съществителни 
имена. Използваните думи изискват добавяне на 
суфикса -че.

Задачата е подходяща за изпълнение след уп-
ражнение 2 от урока.

 ¾ Втората задача е с игрови характер – кръс-
тословица. Учениците попълват съответните ума-
лителни имена за представените в илюстрации и 
думи съществителни имена, за да получат верти-
кално думата „сладоледче“. Включени са попъл-
ване думи и с двата суфикса -че и –ичка.

Задачата е подходяща за изпълнение след при-
ключване на всички задачи в помагалото.

доПълнителни задачи:
1. Образувайте умалителните имена от следни-

те думи: 
слон – ............., молив – ............., чадър – 

............., вода – ............., сок – ............., кола – 

............., бонбон – ............., река – ............., банан 
– ............., шкаф – ............., панталон – ............., 
звезда – .............

2. Попълнете като използвате умалителни 
имена.

В една малка (къща) ............., скрита в близка-
та (гора) ............., живеели щастливо едно малко 
(слон) ............., едно малко (кон) ............. и едно 
съвем малко (охлюв) ............. Всеки ден те оти-
вали до малката (река) ............., пийвали (вода) 
............. и си хапвали свежа (трева) .............

3. Нарисувайте двойки предмети, подобни на 
тези от задача 7 в урока, и запишете съществител-
ните нарицателни и съществителните умалителни 
имена.

Цели:
 ●  обобщаване на знанията за изучените грама-

тични категории и понятия;
 ●  развиване на уменията за правилна употреба 

на изучените граматични категории и понятия.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа:
 ●  Ученикът разграничава отделните форми на 

показателните местоимения и съгласува фор-
мите за род и число на показателните местои-
мения със съществителното име.

 ●  Знае формите на местоименията ме, те, го, я, 
ни, ви, ги. Използва правилен словоред при из-
ползването на местоименията ме, те, го, я, ни, 
ви, ги.

 ●  Знае формите за бъдеще и минало време на 
глагола „съм“ в положителна, отрицателна и 
въпросителна форма. Използва уместно бъде-
ще и минало време на глагола „съм“.

 ●  Разпознава членувани от нечленувани форми. 
Замества изрази с показателни местоимения с 

18. Какво научихме във втори клас (преговор)
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членувани съществителни имена (тази книга – 
книгата).

 ●  Познава и използва уместно пространствените 
предлози.

 ●  Познава и използва уместно предлозите за вре-
ме.

 ●  Познава бройната форма на съществително-
то име от мъжки род. Разграничава бройната 
форма на съществителното име в мъжки род от 
формата за множествено число.

 ●  Разпознава умалителни съществителни имена. 
Знае някои суфикси за образуване на умали-
телни съществителни имена (-че, -ичка – стол-
че, масичка).

 ●  Осмисля приликите/разликите между изучени-
те езикови единици в българския език и в езика 
на съответната страна.

Методически указания:
Този урок има за цел да обобщи и системати-

зира изученото във втори клас. Задачите, пред-
ставени в урока, следват последователността, по 
която са разглеждани темите в помагалото – по-
казателни местоимения, лични местоимения, ми-
нало и бъдеще време на глагола „съм“, членуване 
на съществителните имена, предлози за простран-
ство и време, бройна форма на съществителните 
от мъжки род и умалителни съществителни име-
на. За всяка от тях има по една задача в урока, 

която има за цел да се проверят резултатите от 
обучението и степента, в която са усвоени грама-
тичните категории и понятия.

Подробно оПисание на задачите от урока:
Урокът би могъл да започне с въведение от 

страна на учителя – той да поздрави децата за 
всички положени усилия през учебната година, 
за всички написани домашни работи и изпълне-
ни упражнения, да направи паралел между това, 
което са знаели в началото на учебната година, и 
знанията, които са придобили през годината, да 
ги похвали, че вече са по-знаещи, по-можещи и 
по-успешни! И тогава да ги покани да работят по 
последния урок от помагалото.

За изпълнението на първата задача е необхо-
димо децата да разгледат ситуациите от картин-
ките и да преценят къде да напишат думите тази 
и онази. Ако се затрудняват, припомнете им, че 
тази се използва за близкостоящи хора и предме-
ти, а онази – за такива, които са по-далече.

Втората задача представлява разговор между 
майка и син, но са пропуснати думите те, го, ме, 
я, ви, ги, които децата трябва да напишат на праз-
ните места в диалога. За улеснение думите са на-
писани в синьото каре до картинката. 

В третата задача се преговаря спомагателният 
глагол „съм“ в минало, сегашно и бъдеще време, 
както и формите за бъдеще „ще бъда“ и „ще съм“. 
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Децата виждат една лента, оформена от думи, 
между които няма разстояние. Поканете ги да 
открият кои са отделните думи и с молив да от-
белязват с вертикална черта там, където свършва 
една дума и започва следващата. Така ще се полу-
чат: беше, ще бъдат, си, ще сме, бяха, сте, ще са, 
ще бъдем. Следващата инструкция е тези думи да 
се поставят на празното място в таблицата, като 
обърнете внимание, че в първата колона пише 
думата „бях“. Това какво означава? – Че това е 
глаголът „съм“, но в минало време. По този на-
чин обяснете и останалите примери от колоните 
в таблицата. После оставете учениците сами да се 
справят с поставената им задача и накрая напра-
вете проверка.

За да насочите вниманието към четвъртата за-
дача, попитайте децата, които имат домашни лю-
бимци, какви бели правят животинчетата. След 
това разкажете случка, в която едно дете, което 
си имало котка за домашен любимец, станало сви-
детел на играта на тази котка във всекидневната 
стая. Какво е казало детето на майка си? Започне-
те да четете текста, като дадете възможност деца-
та сами да предлагат как да завършат думичките, 
които са за дописване. После някое дете нека про-
чете целия текст и след това поканете децата да 
попълнят упражнението в помагалото. По ваша 
преценка направете проверка.

В петата задача отново имаме картинки, за 
които ще трябва да отбележим вярното твърде-
ние. Нека децата да го отбележат със знак (bullet) 
и след това да съставят пълни изречения. „Колата 
стои в гаража. Котката спи пред саксията. Пъте-
ката е между дърветата.“

В шестата задача часовниците ще ориентират 
децата, че ще става въпрос за време и употребата 
на предлозите в и през. Първо обсъдете по едно 
и също време ли се събуждат и заспиват в дните, 
когато ходят на училище, и през ваканцията. Нека 
всяко дете сподели. Помагайте им, ако е необхо-
димо, да структурират правилно изреченията и 
употребата на предлозите за време в и през. След 
това им предложете да нарисуват стрелките на 
часовника и да допишат изреченията. Направете 
проверка.

За изпълнението на седмата задача е добре да 
припомните правилото за бройните съществи-
телни от мъжки род – когато имаме точен брой, 
съществителното име завършва с буквата „а“, а 
когато имаме думата „много“, съществителното 
име завършва с буквата „и“. Обсъдете с учени-
ците устно правилото, след това – упражнението, 
поканете ги да го напишат самостоятелно и на-
правете проверка. 

„Два пингвина имали десет бонбона, шест сла-
доледа и четири шоколада. Те изяли половината 
и останали пет бонбона, три сладоледа и два шо-
колада.“

В осмата задача учениците преговарят знани-
ята си за съществителни умалителни имена. За 
улеснение на изпълнението на това упражнение 
може да подадете на децата примера: „Това е ох-
люв, но когато е бил малък, той е бил малко ... 
охлювче. Това е кораб, но до него плава малко 
... корабче. Майката носи рокля, а дъщеричката 
ѝ носи ... рокличка. Тя също има и пола, а детето 
– ... поличка.“ Нека децата запишат отговорите в 
упражнението и съставят устно изречения с пред-
ставените примери.
инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник:

 ¾ Първата задача в електронния учебник е 
свързана с употребата на показателните местои-
мения тази и онази. На учениците е предоставен 
текст, в който те трябва да попълнят вярната фор-
ма на показателното местоимение, отчитайки по-
зицията на предметите спрямо говорещия – близ-
ки или далечни.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 1 в помагалото.

 ¾ Втората задача в електронния учебник е 
свързана със знанията, които учениците са придо-
били за употребата на личните местоимения – ме, 
те, го, ви, ги. Учениците ще трябва да попълнят 
в диалог правилната форма на личното местоиме-
ние във всяко изречение.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 2 в помагалото.

 ¾ Третата задача е свързана с употребата на 
минало и бъдеще време на глагола „съм“. Учени-
ците трябва да придвижат формите за сегашно, 
минало и бъдеще време на глагола в съответното 
поле, на което е записан ориентир за момента на 
говоренето – преди, сега и после.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 3 в помагалото.

 ¾ Следващата задача в електронния учебник 
отново е свързана с изучените времена на глаго-
ла „съм“, като този път от учениците се изисква 
сами да попълнят формите му в таблица, в която 
са въведени ориентири за момента на говоренето 
и личните местоимения – аз, ти, той/тя/то, ние, 
вие, те.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 3 в помагалото.

 ¾ Петата задача е свързана с членуването на 
думите. Учениците ще трябва да попълнят пра-
вилно членуваните форми в предложения текст.
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Задачата е подходяща за изпълнение след за-
дача 4 от урока.

 ¾ Шестата задача изиска от учениците да при-
ложат изградените умения за правилна употреба 
на бройната форма на съществителните имена 
от мъжки род и множествено число на същест-
вителните имена от мъжки род. От учениците се 
изисква да придвижат думите – бройна форма, 
единствено и множествено число – в съответни-
те полета, в които са зададени ориентири – един, 
два, три, пет, много.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 7 в помагалото.

 ¾ Последната задача в електронния учебник 
изисква да се приложат изградените умения за 
образуване на умалителни съществителни имена. 
Учениците трябва да изберат правилната дума 
(умалително съществително име) от предложе-
ните варианти в падащото меню, за да попълнят 
вярно изреченията.

Задачата е подходяща за изпълнение след зада-
ча 8 в помагалото.

доПълнителни задачи:
1. Занимателна игра: Детективи (открийте раз-

ликите преди и сега)

Може да се предложи занимателна задача игра 
на учениците, в която те да откриват разликите 
между две снимки (изображения). За целта е дос-
татъчно да разположите няколко предмета и да 
направите снимка, след това да разместите пред-
метите и да направите още една снимка. Показ-
вате двете снимки (на интерактивната дъска или 
друго устройство) и приканвате учениците да 
влязат в ролята на детективи, за да открият кои 
предмети са сменили местата си. 

С тази забавна задача може да обобщите чу-
десно знанията за всички изучени предлози, а 
също така и спомагателния глагол във формите 
му за минало (и бъдеще*) време.

Докато учениците наблюдават снимките (из-
ображенията), учителят поощрява изречения от 
следния тип: „Топката беше на масата, сега е до 
шкафа.

Книгите бяха пред стола, сега са между кутия-
та и чантата.“ и т.н.

*Като допълнителна задача може да предло-
жите учениците сами да разместят преметите и 
да ви кажат къде биха ги поставили. Например: 
„Топката ще бъде в чантата. Книгите ще бъдат 
пред кутията.“ и т.н.



проф. дпн Румяна Димитрова Танкова 
Зорница Николова Гоган 
Веселина Семерджиева-Митърчева

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС
към учебното помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина

Редактор Ели Пещерска 
Художник на графичния дизайн Бояна Павлова
Художник на корицата Антония Мечкуева
Художник редактор Бояна Павлова 
Технически редактор Мариана Димитрова 
Коректор Славянка Мундрова

ISBN 978–954–01–3974–6

Българска. Издание I. Формат 60x90/8. Код 42201101344.

Издателство „Просвета – София“ АД – София 1618, ул. „Земеделска“ № 2 
www.prosveta.bg 
www.e-uchebnik.bg



Учебно помагало

за подпомагане на обучението,

организирано в чужбина

Български
език 2. 

 клас

А1.2

Румяна Танкова
Зорница Николова Гоган

Веселина Семерджиева-Митърчева

Книга за учителя

Български
език 2. 

 клас

А1.2

Книга за учителя

ISBN 978-954-01-3974-6

www.prosveta.bg ● www.e-uchebnik.bg


