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Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът знае формите за лице и число на 
местоименията аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те.

– Използва правилно личните местоимения аз, 
ти, той, тя, то, ние, вие, те.

– Осмисля приликите/разликите между форми-
те и употребата на личните местоимения в бъл-
гарския език и в езика на съответната страна.

Тази тема е свързана с често използвана ези-
кова категория, тъй като личните местоимения 
са основа на диалогичната реч, с която децата си 
служат както при употребата на официалния език 
в държавата, в която живеят, така и при използва-
нето на българския език.

Първата задача от помагалото е с цел да се 
запомнят личните местоимения в българския език 
в тяхната последователност на число и род за тре-
то лице единствено число. 

Първата стъпка в тази посока е свързана с 
ориентация в значението на всяко от личните 
местоимения в българския език. От една страна, 
това се осъществява с помощта на илюстрации-
те в помагалото, тъй като всяка от тях посочва 
за кого става въпрос – на първата илюстрация е 

дете, което посочва себе си (аз); на втората илюс-
трация е същото дете, но този път то посочва своя 
събеседник (ти); на следващите три илюстрации 
същото дете посочва мъж, жена и куче, за да се 
разграничат трите рода на личното местоимение 
за трето лице единствено число (той, тя, то). 
Следващите три илюстрации представят упо-
требата на личните местоимения в множествено 
число – ние, когато говорим от свое име заедно с 
други, които са с нас; вие – когато посочваме свои 
събеседници; те – когато говорим за други хора. 
От друга страна, значението на личните местои-
мения в българския език следва да се съпоставя 
с говоримия за децата език – с този език, който 
за тях е първи. За целта в тази част на помага-
лото добре е учителят да напише до всяко лично 
местоимение на български език неговия аналог в 
съответния език.

Това сравнение не би затруднило учениците 
от държави, в чийто език има различия по три-
те граматически рода при личните местоимения. 
Получава се пълно съвпадение, при което децата 
с лекота запомнят българските лични местоиме-
ния като точен аналог на местоименията, които 
използват в своя първи език. В този случай са 

1. УЧИМ И ИГРАЕМ (Лични местоимения)
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достатъчни многократни повторения, докато се 
изгради асоциативната връзка между личните 
местоимения в двата езика. 

Ако първият език е английски, на вниманието 
на децата е следното:

аз  ти   (той, тя, то) ние вие те
 I    you     (he, she, it) we  you they
Ако говоримият от детето език е немски, двой-

ките местоимения са следните:

аз  ти   (той, тя, то) ние вие те
ich du    (er, sie, es) wir  ihr  sie

Сравнението между личните местоимения в 
двата езика ще затрудни учениците, в чийто пър-
ви език има различия по отношение на категори-
ята род. На този етап достатъчно е те да запом-
нят българските лични местоимения, а разликите 
в двете езикови системи ще бъдат предмет на 
последващо наблюдение.

Втората стъпка при изпълнението на първата 
задача е свързана със запомняне на точния ред на 
личните местоимения в българския език. Разбира 
се, това се постига чрез многократни повторения. 
За да се избегне механичният характер на запом-
нянето, добре е да се организира игра, при която 
учениците се нареждат в кръг един срещу друг. 
За местоимението то вместо куче може да се из-
ползва играчка (куче, мече, зайче и т.н.). Всеки 
от участниците в играта започва назоваването от 
себе си (аз), след което посочва всяко следващо 
дете от кръга, като ги назовава с ти, то или тя. 
След това е ред на следващото дете и така, дока-
то се изредят всички ученици. Когато учителят се 
убеди, че всички са запомнили местоименията в 
единствено число, препоръчва на децата да про-
дължат играта, като се разпределят в три групи. 
Учениците от първата и втората група са в бли-
зост един срещу друг, а децата от третата група 
са отдалечени. Всеки участник в играта посочва 
последователно всяка от групите, назовавайки ги 
с ние, вие или те. Впоследствие децата разменят 
местата си и играта продължава. Като вариант 
може да се използва българската народна игра 
„Елате с мен“, при която участниците са в кръг, а 
едно от тях обикаля кръга и събира група деца, с 
които да отидат заедно в планината Витоша. При-
пяването е съответно: „Отивам на екскурзия на 
Витоша. Не е далеч от София, ела и ти (да дойде 
и той, да дойде и тя, да дойде и то); елате и вие 
(да дойдат и те). Накрая може да се организира 
състезание „Кой най-бързо ще изкаже всички 
местоимения, но в обратния ред“ (те, вие, ние, 
то, тя, той, ти, аз). 

Втората задача от помагалото е свързана със 

заучаване на готови изрази, в които се употре-
бяват българските лични местоимения. Едновре-
менно с това се цели да се направи разлика между 
единствено и множествено число на местоимени-
ята. 

Учениците разглеждат поотделно всяка от че-
тирите илюстрации и се опитват да разкажат как-
во е изобразено на тях. След това те слушат ауди-
ото към тази задача в електронния вариант на по-
магалото и повтарят всяко изречение поотделно:

1) Иван яде сладолед. Той яде сладолед.
2) Иван и Петър играят футбол. Те играят 

футбол.
3) Васко кара ски. Той кара ски.
4) Аз и Владо отиваме на училище. Ние оти-

ваме на училище. 
Второто подусловие изисква учениците да раз-

граничат употребата на единствено и множестве-
но число. За целта те трябва да означат първата 
и третата илюстрация и да изговорят правилно 
изреченията.

Впоследствие учителят изговаря тези изрече-
ния в различен ред по своя преценка, а децата не 
само повтарят, но и посочват илюстрацията, към 
която е съответното изречение.

Третата задача от помагалото е насочена към 
изграждане на умения за правилна употреба на 
личните местоимения, които са в единствено чис-
ло. Учителят чете написаното под илюстрациите, 
а учениците повтарят изразите. Упражнението се 
повтаря, като този път децата се опитват да раз-
ширят изразите, като добавят самостоятелно или 
с помощта на учителя свои думи към тях (напри-
мер: аз излизам → аз излизам навън; ти бягаш → 
ти бягаш в парка; той готви → той готви супа; 
тя играе → тя играе на двора; то лае → то лае 
силно и т.н.). 

Задачата с точка е свързана със собствени 
примери, които децата да предложат (например: 
аз вървя, ти пееш, той учи, тя полива, то спи и 
т.н.). 

В случай че те се затрудняват с такава дей-
ност, учителят им предлага глаголи, към които 
учениците да добавят лични местоимения (напри-
мер: ___ пиша → аз пиша, ___ пиеш → ти пиеш, 
___ почива → той почива, тя почива, то почива 
и т.н.). 

Друг възможен вариант е да се предложи на 
учениците да променят местоименията към един и 
същ глагол, тоест да спрягат глагола в единствено 
число – например да изменят израза ти бягаш (аз 
бягам, ти бягаш, той бяга, тя бяга, то бяга). 

Това би затруднило учениците, в чийто пър-
ви език личните местоимения не се споменават в 
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изреченията или се използват по-рядко, тъй като 
за извършителя се съди по формата на глагола, 
която е различна за всяко лице и число (например 
в италианския и в испанския език). В този случай 
учителят може да прибегне до задача за подреж-
дане в правилна последователност на изрази за 
трите лица (например: той плаче, аз плача, тя 
плаче, ти плачеш, то плаче). Дори учениците да 
са начинаещи по отношение на българския език, 
те ще се справят с тази задача, тъй като ще под-
реждат личните местоимения в реда, в който са ги 
запомнили (аз плача, ти плачеш, той плаче, тя 
плаче, то плаче). Очакването е те да усвоят тази 
конструкция и по подобие на нея да се приучат 
да спрягат глаголите в българския език, като се 
ръководят от лицето и числото на местоимението.

Четвъртата задача в урока е свързана с 
множественото число на личните местоимения в 
българския език. Учениците слушат кратки из-
речения, повтарят ги и посочват илюстрациите, 
с които са свързани. Изреченията са в объркан 
ред (Ние пишем; Те правят снежен човек; Вие 

скачате; Ние трием дъската; Те ядат сладо-
лед; Вие играете шах). След това учителят им 
предлага да изкажат изреченията в реда на илюс-
трациите (Ние пишем; Ние трием дъската; Вие 
скачате; Вие играете шах; Те правят снежен 
човек; Те ядат сладолед). 

Към тази задача има и второ условие – да се 
съставят други изречения с българските местои-
мения в множествено число. Ако срещнат затруд-
нения, учениците може да добавят местоимения 
към предложени от учителя глаголи (например: 
ние скачаме, ние плуваме, вие живеете, вие гле-
дате, те работят, те подреждат и др.). 

Петата задача е свързана с подготовка за 
писане. Учениците проследяват предложените 
линии, за да очертаят пътя на самолетите. По пре-
ценка на учителя задачите за писане на линии и 
елементи може да се увеличат, като се използват 
допълнителни работни листове с подходящи фи-
гури и очертания, подпомагащи писането на ли-
нии с различни конфигурации.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът използва правилно личните место-
имения той, тя, то.

Тази тема е продължение на предходната. Тя 
отново е свързана с личните местоимения, но ак-
центът е върху три от тях – местоименията в тре-
то лице единствено число, при които се проявяват 
различията по граматически род. 

При учениците, в чийто първи език има лич-
ни местоимения за мъжки, женски и среден род в 
трето лице единствено число, тази тема се реали-
зира като урок за упражнения.

За децата, в чийто първи език има пълна или 
частична разлика по отношение на граматическия 
род на личните местоимения, темата за българ-
ските местоимения той, тя, то се реализира като 
урок за нови знания.

Пример за това е италианският език, в който 
липсва лично местоимение за среден род. 

аз  ти (той, тя, то)  ние вие те
io tu   lui,  lei  – noi voi loro
В испанския език освен липсата на среден род 

се добавя още една съществена разлика – лични-
те местоимения в множествено число имат по две 
форми, за мъжки и за женски род). 

2. МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ (той, тя, то)

аз  ти (той, тя, то)  ние вие те
yo tú (él,   ella –  nosotros  vosotros ellos 
   nosotras  vosotras ellas
Ето защо целта на този урок е учениците да 

се ориентират в родовите различия при личните 
местоимения в трето лице единствено число.

Това знание се въвежда върху основата на ак-
туализация на наученото за личните местоимения 
той и тя. Това се осъществява чрез първата за-
дача в урока. Учителят чете имената на героите 
от илюстрациите, а учениците ги повтарят и ко-
ментират кое от тях е мъжко име и кое е женско 
име. Като резултат те означават със знак само 
женските имена. Допълнителната задача изисква 
да се заменят имената с едно от двете местоиме-
ния в зависимост от рода. Препоръчително е тази 
задача да разшири своя обхват чрез имената на 
децата от групата или класа. Обучаваните посоч-
ват свой съученик, назовават го по име и заменят 
името с едно от двете местоимения – той или тя. 
Добре би било, ако употребата на тези местои-
мения е в контекст, тоест ако децата изговарят 
местоименията в изречения от типа: той обича 
да чете, тя рисува хубаво, той умее да свири, 
тя има хубави играчки и т.н. 

Втората задача предпоставя въвеждането 
на понятието „среден род“. Това се осъществя-
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ва чрез семейства животни, всяко от които има 
самостойно название – петел (мъжки род), ко-
кошка (женски род) и пиле (среден род). По този 
начин може да се стигне до обобщението, че пи-
ленцето, тоест малкото на петела и на кокошката, 
е в среден род и за него казваме „то“. Подобни 
примери за различни названия на мъжко и женско 
животно и на тяхното малко има и в други ези-
ци. Например: в английски език – cock (петел), 
hen (кокошка), chicken (пиле); sheep (овца), ram 
(овен), ewe/lamb (агне); в немския език – Henne 
(петел), Hahn (кокошка), Huhn (пиле) и др. В 
много от езиците обаче няма подобни примери. 
Например в италианския език има само мъжки и 
женски род – il becco (козел), la capra (коза); il 
montone (овен), la pecora (овца); il gallo (петел), 
la gallina (кокошка), il cane (куче), la cagna (куч-
ка) и др. В този случай на децата се обяснява, че 
в българския език малкото на тези животни се на-
зовава с отделна дума и тя може да се замени с 
местоимението то.

Към тази задача има и допълнителен електро-
нен ресурс, при който учениците свързват ауди-
ото на трите думи (петел, кокошка и пиле) със 
съответната илюстрация.

Третата задача насочва към съвместната 
употреба на лични местоимения и глаголи. От 
една страна, целта е учениците да се подготвят за 
следващите стъпки в обучението, когато ще усво-

яват спрягането на глаголите в българския език 
като промяна по лице и число с опора на личните 
местоимения. От друга страна, чрез тази задача 
се илюстрира функцията на личното местоимение 
да заменя вече употребена дума. Учениците из-
говарят поотделно всяка двойка изречения, като 
сравняват името и съответното му лично место-
имение (Рени говори. Тя говори; Валя пише. Тя 
пише; Иван свири. Той свири; Румен плува. Той 
плува; Кучето яде. То яде.). Към тази задача има 
и допълнителен електронен ресурс, който изисква 
свързването на трите изречения (То яде; Тя гово-
ри; Той свири; Той плува; Тя пише) със съответ-
стващата им илюстрация. Така учениците натруп-
ват опит в правилна употреба на местоименията 
от трето лице единствено число.

Може да се използва и друг вариант на задача-
та, при който децата да разменят героите от илюс-
трациите. Например: от двойката „Румен плува. 
Той плува.“ да се получат по подобие други две 
двойки – Рени плува. Тя плува. / Кучето плува. 
То плува. 

По преценка на учителя тази задача може да 
се разшири, като се предложат подобни двойки 
изречения, в които учениците самостоятелно да 
заменят името на героя с лично местоимение. На-
пример да се добавят пропуснатите лични место-
имения в изреченията: Галя говори. ___ говори. / 
Стоян спортува. ___ спортува./ Дора играе. ___ 
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играе./ Бебето плаче. ___ плаче./ Владо обядва. / 
___ обядва./ Цветето ухае. ___ ухае.

Четвъртата задача е свързана със затвърдя-
ване на наученото за трите лични местоимения. 
Учителят чете, а учениците повтарят след него. 
Ако те могат да четат, изпълняват самостоятелно 
тази дейност и сравняват двойките изречения. До-
пълнителната задача изисква децата да съставят 
свои кратки изречения с той, тя, то.

Продължение на тази дейност е изпълнението 
на петата задача, при която личните местоиме-
ния от трето лице единствено число са предста-
вени в контекст и се употребяват съвместно. Към 
всяка илюстрация са предложени по три изрече-
ния, като във второто и в третото изречение две 
от думите от първото изречение са заместени с 
лични местоимения (Катя разхожда своето 
куче. Тя се грижи за него. То я обича. / Петър 
гали своя папагал. Той харесва своята птица. 

Тя е с пъстри пера. / Петя храни своето коте. 
То е палаво. Тя не му се сърди. / Галя полива 
цветето. То е красиво. Тя е работлива.). Уче-
ниците слушат всяка група изречения, показват 
съответстващата им картинка и повтарят чутото. 
Добре е, ако могат да съставят и свои изречения 
по тези картинки. Ако не се справят с това, може 
да им се предложи да повторят чутото, но в реда 
на предложените илюстрации. При всяко изгова-
ряне на изречение учителят пита за употребените 
лични местоимения – кои са те и колко пъти са 
използвани.

Шестата задача е свързана със защриховане 
и развива уменията на децата да следват наклона 
на линията. Към това се добавя и изискването да 
не се излиза извън границите на фигурата. Посте-
пенно може да се изисква и по-голяма плътност 
на щриховката (линиите да бъдат колкото може 
по-близо една до друга). 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма
– Ученикът знае спрежението на глагола съм.
– Използва глагола съм в изречения.
– Осмисля приликите и разликите между фор-

мите и употребата на глагола съм в български 
език и в езика на съответната страна.

Тази тема е свързана с често използвани във 
всеки език синтактични конструкции, съдържа-
щи спомагателния глагол съм с неговото основ-
но значение. При неговата положителна форма в 
повечето от езиците няма съществени смислови 
различия с българския език. В английския език 
аналог на неговите употреби са формите: I am (аз 
съм; you are (ти си); he is (той е) / she is (тя е) / it 
is (то е); we are (ние сме); you are (вие сте); they 
are (те са), като преки са съответствията и меж-
ду синтактичните конструкции – например: He is 
handsome (Той е красив). Подобна е и езиковата 
ситуация в немския език, в който се използва гла-
голът sein (съм), чието спрежение също се подчи-
нява на общите правила за промяна на глаголите 
по лице и число: ich bin (аз съм); du bist (ти си); 
er/sie/es  ist (той, тя, то е); wir  sind (ние сме); 
ihr seid (вие сте); sie sind (те са). В италианския 
език този глагол е essere (съм) и той се спряга 
съответно: io sono (аз съм); tu sei (ти си) и т. 
н. От тази гледна точка изучаващите български 
език не се затрудняват при прав и обратен пре-
вод на изречения с този глагол. Важното е обаче 
добре да се научат точните му форми за лице и 

число и техният правилен изговор на български 
език. За тази цел са нужни много повторения и 
упражнения по подобие на тези, които са вклю-
чени в този урок.

Първата задача е комуникативна и представя 
конкретна речева ситуация от детското ежедне-
вие, в която широко се използват форми на спо-
магателния глагол в сегашно време. Акцентът е 
върху изразите „Как си?“, „Добре ли си?“, „Бо-
лен съм“, Много съм тревожна“, „Каква е бо-
лестта?“, „Това е рецептата“, „Това са лекар-
ствата“, „Лекарствата са горчиви“. Тъй като 
тази задача е въвеждаща по отношение на тема-
та, не е нужно учителят да насочи вниманието на 
децата към употребените глаголи. Достатъчно е 
учениците да повторят диалозите и да ги изиграят 
по роли, за да усвоят готови фрази, съдържащи 
спомагателния глагол.

Наблюдението върху изучаваната езикова кате-
гория се осъществява чрез втората задача, която 
изисква децата да повторят една и съща фраза, но с 
промяна на личното местоимение, при което се по-
лучават промени и във формите на спомагателния 
глагол. Тези форми са означени с червен цвят, за-
щото се изисква тяхното запомняне. По същество 
това е задача за спрягане на глагола съм в сегашно 
време (промяна по лице и число). 

Подобни конструкции има в повечето езици, 
така че не би следвало учениците, изучаващи бъл-
гарския език, да изпитват съществени трудности 
при тази тема.

3. НАШЕТО ЗДРАВЕ (Глаголът съм)
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Ако децата не могат да четат, те слушат на-
писаното и го повтарят по същия начин, докато 
учителят се увери, че разбират тези фрази и могат 
да ги употребяват в собствени изречения от типа 
Той е болен и трябва да отиде на лекар. 

Ако обучаваните могат вече да четат, те срав-
няват написаните изрази и се опитват да запомнят 
думите в червено. Препоръчително е да повторят 
многократно конструкциите аз съм, ти си, той е, 
ние сме, вие сте, те са, за да ги запомнят и да 
могат да ги включват в свои изречения. За целта 
им се предлага да променят по подобие други из-
речения от вида: Аз съм здрав…; Аз съм ученик…; 
Аз съм умен… и т.н.

Всяка от следващите задачи в този урок е за 
упражняване на възможните употреби на спомага-
телния глагол в различни синтактични структури.

Третата задача е насочена към използване на 
спомагателния глагол в кратки изречения, свързани 
с местоположение. Учениците слушат и номерират 
изреченията (Ти си в парка; Ние сме в гората; Аз 
съм у дома), след което ги повтарят многократно, 
като се опитват да ги запомнят. След това посочват 
първата илюстрация и изговарят съответстващото 
ѝ изречение Аз съм у дома. Към втората илюстра-
ция те следва да изкажат изречението Ти си в пар-
ка, а към третата – Ние сме в гората. По преценка 
на учителя може да се добавят и други подобни 
изречения, като: Аз съм на разходка; Ти си в биб-

лиотеката; Той е на кино; Тя е на училище; То е 
под пейката; Ние сме на стадиона; Вие сте на 
двора; Те са на екскурзия и т.н. 

Упражняването може да се извърши и в игра-
та „Фотограф“. При нея всички деца в групата/
класа се движат свободно из помещението, като 
в определен момент едно от тях, което е в ролята 
на фотограф, казва „Стоп“ и всички застиват на 
мястото си като в снимка. Фотографът описва с 
думи кой къде се намира (например: Стефан е до 
прозореца; Петър и Галя са до гардероба и т.н.). 

При четвъртата задача акцентът е върху един-
ственото и множественото число на формите на 
спомагателния глагол съм. Учениците проследяват 
илюстрациите една след друга и при всяка от тях 
слушат съответстващото ѝ изречение, повтарят го 
и ако могат, го допълват със свои думи, като обяс-
няват изобразеното. Изреченията се представят в 
обичайния ред, по който се спряга глаголът съм:

1) Аз съм футболист.
2) Ти си тенисист.
3) Той е каратист.
4) Ние сме футболисти.
5) Вие сте тенисисти.
6) Те са каратисти.
След като учителят се убеди, че децата правят 

разлика между шестте форми на спомагателния 
глагол, изисква от учениците да изговорят само 
изреченията към картинките с един герой, а после 
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и изреченията към картинките с по двама герои. 
По този начин обучаваните отделят употребите 
на глагола съм в единствено число от използване-
то му в изрази с множествено число.

Следващата стъпка е свързана с изпълнението 
на допълнителната задача. Учениците свързват 
илюстрациите по двойки според спорта, тоест 
според лицето на глагола. Когато изказват думи-
те в този ред, те всъщност групират изразите по 
лице, при което се получава следното:

Първо лице:  1) Аз съм футболист. 
2) Ние сме футболисти.

Второ лице:  3) Ти си тенисист. 
4) Вие сте тенисисти.

Трето лице:  5) Той е каратист. 
6) Те са каратисти.

Ако се установи, че учениците имат нужда от 
упражнения, тази задача би могла да се изпълни 
и в още един вариант – към картинките от първия 
ред децата да предложат по три изречения с изра-
зите аз съм, ти си, (той, тя, то) е – например: аз 
съм футболист, ти си футболист, той е фут-
болист; аз съм тенисистка, ти си тенисистка, 
тя е тенисистка; аз съм волейболист, ти си во-
лейболист, той е волейболист, а към картинките 
от втория ред – по три изречения с изразите ние 
сме, вие сте, те са – например: ние сме футбо-
листи, вие сте футболисти, те са футболи-
сти; ние сме тенисисти, вие сте тенисисти, те 
са тенисисти; ние сме волейболисти, вие сте 

волейболисти, те са волейболисти. Всичко това 
дава възможност чрез тази задача учениците да 
направят много упражнения за правилната упо-
треба на синтактични конструкции от този тип.

Петата задача е комуникативно-речева. Пре-
ди да пристъпят към изпълнението ѝ, ученици-
те разглеждат илюстрацията и обсъждат кои са 
участниците в общуването, колко са, къде се на-
мират, как се отнасят един към друг (дружелюбно 
или враждебно). След тази беседа обучаваните се 
разделят по тройки и се нареждат един до друг за 
играта „Подредете живите изречения“. Всеки в 
тройката слуша по една от репликите в предло-
жения диалог (1. И ние сме здрави; 2. Как си, Пе-
тьо? Добре ли си?; 3. Вече съм здрав), повтаря 
я и се опитва да я запомни. Когато участниците 
са готови, всеки от тях изговаря своята реплика и 
решава къде да застане спрямо другите в тройка-
та, за да се получи правилна последователност на 
репликите в диалога. Тази игра може да продължи 
и с други реплики. Например: Къде са другите 
ученици?/ Само ние сме в класната стая. / Те са 
на двора. Сега е междучасие. Върху тази илюс-
трация учениците може да предложат и други ди-
алози по различни теми, избрани от тях.

Шестата задача подготвя пишещата ръка за 
изобразяване на елемент от буква и за неговото 
писане в границите на тесен и широк ред. В елек-
тронния вариант на помагалото има видео за на-
чина, по който се пише този елемент.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът образува отрицателните и въпро-
сителните форми на глагола съм.

Този урок се разгръща с опора на вече науче-
ното за спомагателния глагол. Спецификата на 
темата е свързана с въпросителните и отрицател-
ните форми на глагола съм в сегашно време.

За децата с първи английски език се очакват 
трудности при тези употреби на глагола съм в 
българския език поради съществените различия 
между двата езика. 

Спецификата при отрицанието с глагола съм 
е в мястото на отрицателната частица спрямо 
спомагателния глагол. Тази разлика е видима и 
за малкия ученик. Ако той не я открие самостоя-
телно, учителят може да го насочи към сравне-
нието чрез следните примери:

I am not ↔ аз не съм

4. НАШАТА ХРАНА (Въпроси и отрицание с глагола съм)

You are not ↔ ти не си
He/She/It is not ↔ той/тя/то не е
We are not ↔ ние не сме
You are not ↔ вие не сте
They are not ↔ те не са

I am not stupid. ↔ Аз не съм глупав.
They are not at school. ↔Те не са на училище.

По подобен начин се представя и разликата 
при въпросителната форма. В английския език 
личното местоимение и спомагателният глагол си 
разменят местата, докато в българския език тези 
две позиции се запазват, но се добавя въпроси-
телната частица ли. Примерите за сравнение са 
следните:

Am I...? Аз ли съм…? 
Are you...? Ти ли си…?
Is he/she/it...? Той/тя/то ли е…?
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Are we...? Ние ли сме…?
Are you...? Вие ли сте…?
Are they...? Те ли са…?

Am I right? Прав ли съм?
Are you a student? Ученик ли си?
Is she okay? Тя добре ли е?
При прехода от английски към български език 

препоръчително е да се използват задачи, изисква-
щи подреждане на думите в кратки въпросителни 
изречения със спомагателния глагол. Например: 
Кои са изреченията? Подредете правилно думи-
те (той ли учител е; си ти отличник ли; ние сме 
ли малки; те добри са ли; вие смели сте ли).

Методическата работа по тази тема е с акцент 
върху практически дейности, чрез които ученици-
те натрупват опит в употребата на въпросителни 
и отрицателни форми на спомагателния глагол 
съм в българския език. 

1) Бащата: Да. Гладен ли си?
Момчето: Не съм гладен.
Върху тази основа се провежда беседа с опо-

ра на въпросите: Какво пита момчето?; Какво 
отговаря бащата? А какъв е неговият въпрос? 
Гладно ли е момчето? Какво казва то?... 

По подобен начин се провежда беседата и по 
втората илюстрация, към която е предложен след-
ният диалог:

2) Момчето: Съгласен ли си да ти помогна?

Бащата: Съгласен съм.
Учениците повтарят чутото, като учителят ги 

коригира, ако допускат грешки. Когато той е убе-
ден, че те могат да изкажат правилно тези изрече-
ния, им предлага да се разделят по двойки, да изи-
граят диалога и ако могат, да го променят, като 
заменят ястията (например: Супата с картофи 
ли е? Не, супата не е с картофи. Тя е с ориз. / 
Това зеленчуци ли са? – Не, това не са зеленчуци. 
Това са плодове. / Доволен ли си от приготвено-
то? Не съм доволен. Отново ще опитам и т.н.). 

Втората задача е с цел да се упражни след-
ният модел на конструиране на изречения с две-
те форми на спомагателния глагол: Това … ли е? 
→ Не е … Това е… За целта учениците посочват 
първата илюстрация, слушат изреченията за нея 
(Това мусака ли е? → Не е мусака. Това е сала-
та), повтарят ги и се опитват да ги запомнят. По 
същия начин продължава методическата работа и 
при останалите илюстрации в тази задача, като се 
използват предложените изречения за слушане:

1) Това сирене ли е?
Не е сирене. Това е яйце.
2) Това мусака ли е?
Не е мусака. Това е салата.
3) Това кекс ли е?
Не е кекс. Това е торта.
4) Това таратор ли е?
Не е таратор. Това е супа.
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5) Това макарони ли са?
Не са макарони. Това са спагети.
6) Това риба ли е?
Да. Това е риба.
7) Това сандвич ли е?
Не е сандвич. Това е пица.
8) Това пиле ли е?
Да. Това е пиле.
Третата задача е също с комуникативно-ре-

чев характер. Чрез нея са представени две ситуа-
ции на общуване – момче и майка в кухнята; мом-
че и момиче в училищната столова. Предложените 
диалози към двете илюстрации отново включват 
употреба на въпросителни и отрицателни форми 
на глагола съм, но в по-усложнени синтактични 
конструкции.

Учениците слушат и повтарят диалога към 
първата илюстрация:

1) Момчето: Готово ли е яденето?
Майката: Яденето не е готово. Рано е за обяд.
По подобие на него те съставят подобни диа-

лози – например: за закуска (Готова ли е закус-
ката? → Закуската не е готова. Рано е) или за 
вечеря (Готова ли е вечерята → Вечерята не е 
готова. Рано е за вечеря). 

Към втората илюстрация е предложен следни-
ят диалог:

2) Момичето: Топла ли е супата? 
Момчето: Не. Супата не е топла. 
Момичето: Картофите пържени ли са?
Момчето: Не. Не са пържени. Те са варени.
Учениците изиграват по двойки този диалог 

и добавят негови варианти, като се включват и 
други деца като участници в общуването. Ако те 
не се справят самостоятелно с измислянето на 
подобни диалози, учителят ги насочва с въпро-
си, като: Какво си казват децата за лъжиците, 
вилиците, ножчетата, чиниите, чашките и 
салфетките? (Къде са лъжиците? → Лъжици-
те са на масата; Къде са чиниите? … и т.н.); 
Какво се питат децата за хляба, сладоледа и 
сока? (Какъв е хлябът? → Хлябът е мек; Какъв 
е сладоледът? – Сладоледът е ягодов; Какъв е 
сокът? → Сокът е от ябълки).

Упражненията за различните употреби на две-
те форми на спомагателния глагол продължават 
и чрез четвъртата задача. От една страна, те са 
свързани със синтактични конструкции с по-раз-
ширен състав на прилагателни имена. От друга 
страна, тези упражнения изискват по-голяма сте-
пен на самостоятелност – учениците слушат въ-
просите и сами формулират отговорите върху ос-
новата на образец, предложен при първата илюс-
трация (1) Сини ли са крушите? → Не. Крушите 

не са сини. Те са жълти.). При всяка следваща 
илюстрация учениците съставят своите отговори 
по подобие:

2. Жълти ли са дините? (Не. Дините не са 
жълти. Те са зелени.)

3. Жълти ли са ябълките? (Не. Ябълките не са 
жълти. Те са червени.)

4. Зелени ли са ягодите? (Не. Ягодите не са 
зелени. Те са червени.)

5. Черни ли са черешите? (Не. Черешите не са 
черни. Те са червени.)

6. Червени ли са бананите? (Не. Бананите не 
са червени. Те са жълти.)

7. Зелени ли са пъпешите? (Не. Пъпешите не 
са зелени. Те са жълти.)

Ако учениците се справят добре с подобни 
задачи, може да им се предложи сами да задават 
въпросите и да посочват кой от групата/класа да 
изкаже съответния отговор.

Ако обаче тази задача затруднява децата пора-
ди ниското ниво на владеене на българския език, 
учителят чете и въпросите, и отговорите, а учени-
ците слушат и повтарят след него.

В електронния вариант на помагалото към тази 
задача е предложена песен за плодовете. Когато я 
слушат за първи път, децата гледат илюстрациите 
към задачата и се стремят да посочат кои от тези 
плодове са споменати в текста на песента (круши, 
ябълки). След това я слушат повторно, но този 
път със задача да определят за кои други плодове 
се пее в песента (орехи, дюли, грозде). 

Петата задача представя две комуникативни 
ситуации от детското ежедневие, в които се осъ-
ществява общуване чрез въпросителни и отрица-
телни форми на спомагателния глагол.

Препоръчително е учениците първо да разгле-
дат всяка от двете илюстрации и да разкажат как-
во е изобразено на тях (Къде се намират герои-
те?; Кои са те? За какво ли разговарят?). Цел-
та е обучаваните да натрупат опит в устен разказ 
по картина, което благоприятства обогатяването 
на речника и създаването на свързана реч. След 
този анализ се пристъпва към слушане на двата 
диалога поотделно:

1) Учителка: Уморени ли сте?
Ученици: Не сме уморени.
Учителка: Трудна ли е задачата?
Ученици: Не. Задачата не е трудна.
2) Учителка: Тъжна ли си?
Момиче: Не съм тъжна. Обичам дъжда.
Учителка: Студено ли е навън?
Момиче: Не. Не е студено. Приятно е.
След всеки диалог учениците повтарят чуто-

то, разпределят се по роли и го изиграват, като се 
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стремят да използват същите реплики. 
След всяка реплика, изказана от ученик, учи-

телят го моли да определи колко пъти е използвал 
форми на глагола съм и кои са те в конкретния 
случай. 

Шестата задача е за тренировъчни упражне-

ния за писане на елемент от букви, който наподо-
бява по формата си дръжка на чадър. Добре е вкъ-
щи с помощта на родителите децата да направят 
допълнителни опити за писане на този елемент, 
който съставя ръкописни букви не само от кири-
лицата, но и от латиницата. 

5. СЕМЕЙСТВО (Род на съществителните имена)

чаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът познава формалните признаци за 
определяне на рода на съществителното име.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на съществителното име в бъл-
гарски език и в езика на съответната страна.

Тъй като това е сложно лингвистично явление 
– въвеждане на понятията „женски род“, „мъжки 
род“ и „среден род“. 

Препоръчително е четящите деца да имат кар-
тинен речник, в който думата е поставена до съ-
ответстващата ѝ картинка, но е написана заедно с 
един, една или едно, за да може децата да я запом-
нят заедно с нейния род. 

Чрез този урок се въвежда понятието „род“. 
Най-близко до детето е светът на семейството, в 
което ясно се разграничават трите роли: бащата 
(мъжки род), майката (женски род) и детето (сре-
ден род). Ето защо първата задача е свързана с 
тези три роли. На вниманието на учениците са че-
тири илюстрации. Обучаваните слушат двойките 
изречения, посочват с пръст съответстващата им 
илюстрация и я номерират в следната последова-
телност:

1) Това е един мъж. Той има един син. (третата 
илюстрация)

2) Това е една жена. Тя има един син и една 
дъщеря. (първата илюстрация)

3) Това са един мъж и една жена. Те имат мно-
го деца. (четвъртата илюстрация)

4) Това са един мъж и една жена. Те имат едно 
бебе. (втората илюстрация)

Добре е след това учениците да коментират 
всяка илюстрация поотделно, като се опитват 
да възпроизведат изреченията, които са чули за 
нея. Учителят им обръща внимание да използват 
колкото може по-често трите думи мъж, жена и 
дете. Целта е да се създаде асоциативна връзка 
със съответстващия им род, която децата да из-
разяват чрез словосъчетанията един мъж, една 
жена, едно дете. Възможност за това осигурява 

и електронният ресурс с песента „Моето семей-
ство“.

Втората задача отново е свързана с разгра-
ничение на думите по род, но този път при съ-
ществителните брат и сестра. От учениците се 
очаква да означат две от илюстрациите към зада-
чата, в които са изобразени брат и сестра. При 
коментара на изпълнението учителят изисква де-
цата да изкажат нарисуваното в тези картинки, 
като използват изразите един брат и една сестра 
(например: на първата картинка има един брат 
и една сестра; на третата картинка също има 
един брат и една сестра). 

Третата задача се осъществява чрез следните 
дейности:

Първата дейност е за определяне на героите в 
историята, представена чрез две илюстрации. От 
учениците се очаква сами да ги назоват, като из-
ползват думите един, една, едно (например: герои 
в историята са един дядо, една баба, една май-
ка, едно дете и едно куче). Ако се окаже, че те се 
затрудняват, предлага им се да чуят „Един дядо 
и една баба са на гости. Посрещат ги една май-
ка, едно дете и едно куче“ и да изкажат поотделно 
кои са участниците в историята. Едновременно с 
това е добре да опишат накратко случващото се 
от типа: „Бабата и дядото носят един подарък. Те 
са добри. Всички са щастливи“.

Втората дейност е за диалога към всяка от две-
те илюстрации. Учениците слушат предложения 
разговор, разпределят се по роли и го изиграват, 
като използват предложените реплики:

1.
Детето: Здравей, бабо! Здравей, дядо!
Дядото: Здравейте!
Бабата: Как сте?
Майката: Добре сме. Заповядайте!
2.
Дядото: Мило дете, носим ти един подарък.
Бабата: Заповядай!
Майката: Чудесен подарък!
Момичето: Много благодаря!
Ако учениците се справят добре с българския 
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език, препоръчително е сами да измислят речта 
на своите герои или да я създадат по подобие на 
предложеното.

Четвъртата задача е ключова за урока, тъй 
като чрез нея се въвеждат разграничителните 
признаци на трите граматически рода. Тъй като 
българският език е втори за обучаваните, те нямат 
необходимия опит да използват самостоятелно 
думите един, една, едно с опора на своята речева 
практика. Ето защо техен ориентир при разгра-
ничаването на граматическия род са окончанията 
на думите. Задачата се изпълнява, като учителят 
чете думите, а учениците повтарят линиите, които 
свързват тези думи със съответния образ. Когато 
стигнат до картинката, изговарят на глас чутото 
по един или по два пъти, за да го запомнят. 

Учениците, които вече могат да четат, няма как 
да не забележат буквите в червен цвят. Децата, 
които все още не познават буквите, се ориентират 
по последния звук на думата (например: един син, 
една дъщеря, едно бебе). 

Обучаваните, които имат ограничен запас от 
думи на български език, се опитват да запомнят 
новата за тях дума заедно с нейния граматически 
род. Децата, които вече знаят тези думи и ги упо-
требяват правилно, може да съставят кратки из-
речения с тях.

Петата задача онагледява основното знание 
за съгласуването на думите в българския език. На 

учениците може да се обясни, че думите в българ-
ския език се сприятеляват чрез последната бук-
ва (звук). Думата един избира за свои приятели 
думи, които завършват на съгласен. Приятели на 
думата една са думи, които завършват с -а или -я. 
Думата едно се сприятелява само с думи, които 
завършват с -о или с -е. 

Това знание е онагледено в задачата чрез при-
мери за семейства на животни. Единият вариант 
е децата да чуят думите и да ги повторят, за да ги 
запомнят. След това им се обръща внимание на 
последния звук в съществителните имена: в края 
на думите котарак и мечок – съгласен; в края на 
думите котка и мечка – звук [а], а в края на ду-
мите коте и мече – звук [е]. В зависимост от кон-
кретните условия към задачата може да се добави 
продължение, свързано с други думи, като: диня, 
пола, рокля, вана, кутия, стая, колело, пиле, 
легло, писмо, село, куче и др., за да може въве-
деното правило да се представи по-пълно. В този 
случай задачата може да се постави по следния 
начин: Кои от тези думи може да се изкажат с 
думата „една“ (диня, пола, рокля, вана, кутия, 
стая). С кой звук завършват те? А с коя дума 
изказваме останалите думи? Изкажете ги за-
едно. (едно колело, едно пиле и т.н.). 

Допълнителната задача насочва към друг на-
чин да се определи граматическият род на думите 
– чрез замяната им с едно от трите местоимения 
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той, тя или то. Ако ученикът се справят добре 
с употребата на тези местоимения, може да ги из-
ползва като допълнителен ориентир по отноше-
ние на граматическия род. 

Ако учителят прецени, че това знание е слож-
но за неговите ученици, може да го отложи за 
по-късен етап, а през това време да помогне на 
учениците да запомнят колкото може повече думи 
на български език заедно със съответната дума, 
подсказваща техния граматически род. За целта 
той може да използва играта „Мемори“, която 
се състои в следното: пред детето има набор от 
карти с изображения на различни предмети. Учи-

телят назовава предмета и добавя към това дума, 
която насочва детето към рода (например: молив 
– един молив; книга – една книга; езеро – едно 
езеро). Детето повтаря и се опитва да запомни ду-
мата. След това картите се разбъркват и то трябва 
да изговори правилно думите от всяка поредна 
карта. Играта може да се проведе като състеза-
ние между учениците. Печели онзи, който отдели 
най-много карти с правилно изговорени думи.

Шестата задача, както във всички останали 
уроци, е свързана с развитие на уменията за писа-
не на елемент на буква, който наподобява дръжка 
на листо.

6. МОЯТ ДОМ (Род на съществителните имена)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът познава формалните признаци за 
определяне на рода на съществителното име.

Този урок включва упражнения, подпомагащи 
ориентацията на малкия ученик в граматическия 
род както на съществителните имена, така и на 
личните местоимения от трето лице единствено 
число. Ето защо първата задача е свързана с 
правилната употреба на местоименията той, тя, 
то, като се разчита на вече усвоеното в предход-
ните уроци за лични местоимения, в частност на 
урока за родовите различия на местоименията в 
трето лице единствено число.

Учителят организира изпълнението на тази за-
дача спрямо степента на владеене на езика. Ако 
учениците се справят добре с говорене на българ-
ски език, те може сами да разкажат какво посоч-
ва всеки от героите в илюстрациите и да съставят 
свои изречения по моделите „Това е… Той/тя/то 
е…“. Ако обучаваните изпитват трудности при из-
ползването на българския език, предлага им се да 
чуят и да повторят предложените двойки изрече-
ния като разговор между героите в илюстрацията:

– Това е една стая. Тя е много хубава.
– Това е една маса. Тя е голяма.
– Това е един стол. Той е удобен.
– Това е едно перде. То е красиво.
– Това е едно легло. То е меко.
По повод на тези изречения може да се про-

веде следната беседа с учениците: Какво посочва 
момичето в първата картинка? → маса; Изгово-
рете тази дума заедно с един, с една или с едно → 
една маса; Каква е масата? → голяма; Изкажете 
с изречение → Масата е голяма; Заменете пър-

вата дума с той, тя или то → тя е голяма; Про-
дължете двете изречения Това е една… Тя е… По 
този начин продължава дейността и с останалите 
изречения. Така на вниманието на учениците са 
съществителни имена от трите граматически рода 
заедно със съответстващите им лични местоиме-
ния от същия род.

По преценка на учителя тази задача може да се 
разшири, като се обсъдят и други мебели и пред-
мети у дома. За целта може да се използват на-
сочващи въпроси, като: Какво има в една кухня? 
Избройте (например печка, хладилник, тиган, 
тенджера и т.н.); С кое местоимение можем да 
заменим всяка от тези думи?; Съставете изре-
чения, като използвате думите „един“, „една“, 
„едно“. 

Чрез втората задача се проверява доколко 
учениците могат да определят граматическия род 
на съществителни имена на практическа основа. 
От тях се очаква да свържат чутите или проче-
тените думи с един, една или едно. Възможно е 
децата, които имат натрупан опит в използването 
на българския език, да се справят самостоятелно. 
За децата, които са начинаещи в българския език, 
ориентир са окончанията на думите. В този слу-
чай учителят ги насочва с въпроси, като: С кой 
звук завършва думата маса? → [а]; С коя от ду-
мите можем да я изкажем – с един, с една или с 
едно? Коя от тях също завършва с [а]? → една; С 
кой звук завършва думата легло? → [о]; С коя от 
думите можем да я изкажем – с един, с една или 
с едно? Коя от тях също завършва с [о]? → едно; 
С кои думи се сприятелява думата едно? С кои 
звукове завършват те? → с [о] или с [е]; Има ли 
такава дума в задачата? → перде; Кои са остана-
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лите думи? → стол, шкаф; Изкажете ги заедно с 
думата един → един стол, един шкаф. Към тази 
задача в електронния вариант на помагалото има 
допълнителен ресурс, чрез който учениците слу-
шат последователно изразите една лампа, едно 
легло, едно перде, едно одеяло, един прозорец, 
един стол, един шкаф, една врата, една маса, 
като веднага след като я чуят, свързват аудиото 
със съответната илюстрация. Целта е децата да 
запомнят тези думи заедно с думата, която насоч-
ва към техния граматически род. Така не само се 
разширява речниковият им фонд, но и се натруп-
ват образци за правилна употреба на съществи-
телни имена от различен граматически род.

Третата задача е за оцветяване на мебели 
и предмети, които са в различен граматически 
род. Учениците оцветяват всеки от тях поотдел-
но, като едновременно с това изговарят думата в 
една от трите конструкции: Това е един… (стол, 
шкаф, прозорец); Това е една… (маса, лампа, 
книга, кола); Това е едно… (легло, перде). 

По преценка на учителя след оцветяването 
може да се даде възможност на учениците да из-
броят думите, които са изказали заедно с думата 
една, и да коментират с кой звук завършват те. 
Същото се отнася и за думите от среден род. Уче-
ниците определят и думата, с която може да се 
свържат всички останали думи, тоест съществи-
телните имена от мъжки род.

Четвъртата задача също може да се осъ-
ществи на две нива – на практическа основа и на 
теоретично равнище. 

В първия случай достатъчно е децата да чуят 
думите и изреченията с тях, да открият съответ-
стващата им картинка и да я номерират в правил-
ната последователност. Целта в тази част от зада-
чата е да се провери доколко учениците разпозна-
ват посочените думи, когато те са употребени в 
контекст. Следващата стъпка е децата да изгово-
рят всяка от думите по начина, по който са я чули, 
но в реда на четирите илюстрации. С това се цели 
да се обогати речникът на учениците с нови думи, 
ако те са непознати за тях. Особеното е, че всяка 
от думите трябва да се изговори заедно с думите 
един, една или едно, тоест да се провери дали де-
цата са запомнили не само нейното значение, но и 
граматическия ѝ род. Добре би било, ако заедно с 
това децата могат да повторят и изреченията, кои-
то са чули с тази дума, а именно: 

1) прозорец, един прозорец; Това е един про-
зорец. Той е голям.

2) врата, една врата; Това е една врата. Тя 
е отворена.

3) лампа, една лампа; Това е една лампа. Тя 
свети.

4) одеяло, едно одеяло; Това е едно одеяло. 
То е топло.

Ако учениците са с достатъчен речев опит на 
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български език, задачата може да се осъщест-
ви и на лингвистично ниво под формата на игра 
„Улови думата“. Учителят изговаря едно след 
друго съществителни имена от различен грама-
тически род, а учениците пляскат с две ръце, ако 
чуят дума от посочен род. Например да се улови 
дума, която може да се свърже с една: чаша, чис-
ло, кукла, гълъб, роза, домат, пчела, улица, парк, 
точка, радио, круша и т.н. Ако учителят реши, 
че учениците могат да се справят и при повишена 
трудност на задачата, към редицата от съществи-
телни може да включат и думи като копче, чиния, 
коте, слънце, стая и т.н.

Петата задача предполага голяма степен на 
самостоятелност, тъй като предложеният езиков 
материал е с вече познати на учениците думи. 
Ето защо тя е с цел да се направи диагностика 
на резултатите. Ако учениците не могат да че-
тат, учителят изговаря думата една и ги изчаква 
да свържат с картинките, изобразяващи думите 
маса, врата, лампа. След това изговаря думата 

едно и изчаква учениците да свържат с картин-
ката на перде. Ясно е, че при правилно изпълне-
ние децата ще свържат другите думи с останалите 
илюстрации, представящи думи от мъжки род. 
Ако учениците се справят с четенето, те могат да 
изпълнят задачата напълно самостоятелно. 

Резултатите от изпълнението на тази задача 
ориентират учителя не само в постиженията на 
учениците, но и за трудностите, които изпитват 
при определянето на граматическия род. Това му 
помага да определи по-точно своите близки цели 
относно усвояването на тези умения и да подгот-
ви допълнителни задачи, ако се налага.

Шестата задача е за писане на елемент на ръ-
кописни букви (о, а, б, в, д, ф), като се започва от 
изобразяване на фигури с формата на яйце, а впо-
следствие от рисуване се преминава към писане 
в границите на тесни и широки редове. В елек-
тронния вариант на помагалото има видео, което 
показва как се пише този елемент. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът познава формалните признаци за 
определяне на рода на съществителното име.

Целта на този урок е да се осигурят допълни-
телни възможности за упражняване на вече усво-
еното за граматическия род на съществителните 
имена.

Първата задача е за разграничаване по гра-
матически род на названия на животни. Учителят 
чете думите в следната последователност: една 
овца, една крава, едно магаре, един кон. Децата 
посочват съответната картинка, а след това изго-
варят думите в правилен ред. Към това може да се 
добави и задача за съставяне на изречения от вида 
Това е… Същественото в тази задача е ориента-
цията към окончанията на думите, за да се актуа-
лизира знанието за съгласуването на думите по 
род и число. За целта учителят провежда следната 
беседа: Кои от думите са свързани с думата една? 
→ крава, овца; С кой звук/коя буква завършват 
те? → с [а]; А коя е последната буква в думите 
кухня, саксия, ютия, маруля? → [я]; Как завърш-
ват думите, с които се сприятелява думата една? 
– с буквите а или я; Коя от думите към картинките 
използваме заедно с думата едно? – магаре; С кой 
звук завършва тя? → с [е]; А с кой звук завърш-

ват думите крило (едно крило), число (едно чис-
ло), лепило (едно лепило)? → с [о]; По какво си 
приличат думите, които се сприятеляват с едно? 
С кои звукове завършват те? – с [е] и [о]. Това 
упражнение може да се изпълни в модифициран 
вид и чрез допълнителния ресурс към електрон-
ния вариант на помагалото.

Втората задача е за обогатяване на речника 
на ученика с думи, различаващи се по грамати-
чески род. На вниманието на учениците са двой-
ки думи за животни, като едната от тях назовава 
майката, а другата – нейното малко. Учениците 
слушат и повтарят думите: коза, козленце; прасе, 
прасенце; овца, агне; котка, котенце; куче, ку-
ченце. Към тях може да се добавят и други подоб-
ни двойки думи като: кокошка – пиленце, магаре 
– магаренце, заек – зайче и др. 

На децата може да се предложи още една до-
пълнителна задача, изискваща да се допълнят 
пропуснатите думи в изреченията: Козата е 
майка на едно ________; Прасето си има едно 
__________; Малкото на овцата наричаме 
________; Котката си роди едно _______ ; Край 
кучето играе едно _________ и т.н. 

Когато учителят се убеди, че децата знаят 
значението на тези думи и могат да ги употребя-
ват уместно, обръща внимание на граматическия 

7. ЖИВОТНИТЕ КРАЙ НАС (Род на съществителните имена)
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род. За целта учениците сравняват всяка двойка 
думи към картинките и определят коя от тях се 
отнася към думата едно, тоест е в среден род. 
Накрая децата броят тези думи и отговарят на 
въпроса „Колко са думите, които са свързани с 
едно?“. След това учителят пита кои думи оста-
ват и с коя дума може да се изговорят те (с ду-
мата една). 

Третата задача съчетава упражнение за писа-
не на линии чрез очертаване по контур и упраж-
нение за граматически род. Трите думи (папагал, 
куче, кокошка) са вече познати на учениците, но 
ако са ги забравили или изпитват трудности при 
избора на дума един, една или едно, може да чуят 
тяхното озвучаване в електронния вариант на 
помагалото. Ако учителят счита за необходимо, 
може отново да обърне внимание на учениците 
относно последния звук на тези думи и да при-
помни правилото за разпознаване на граматиче-
ския род на съществителните имена.

Четвъртата задача отново е свързана с думи 
от различен граматически род, но употребени в 
контекст. Учениците разглеждат двете илюстра-
ции и се опитват да изкажат какво е изобразено 
на тях. Ако се затруднят, слушат следния запис в 
електронния вариант на помагалото:

1) куче, едно куче, котка, една котка; Едно 
куче гони една котка.

2) мишка, една мишка; Една котка гони една 
мишка.

От значение е учителят да се убеди, че деца-
та разбират правилно това, което изговарят. Той 
може да провери разбирането на първата илюстра-
ция чрез въпросите: Кои са животните?; Какво 
правят? Кой бяга отпред?; А кой е след него?, а 
към втората илюстрация да помоли за отговор на 
въпросите: Кое животно е по-голямо и по-силно?; 
Кое животно е страхливо?. Към това може да се 
предложи на учениците да измислят продължение 
на историята (например: котката се покачила на 
дърво и кучето не могло да я хване; мишката се 
скрила в дупката си и голямата котка не могла 
да влезе вътре при нея). По този начин се развиват 
уменията на учениците да съставят изречения или 
кратък текст към картинка.

При тази задача отново вниманието на учени-
ците се насочва към граматическия род на думите 
чрез въпроси, като: Коя от тези думи свързваме с 
едно? → куче; Кои други думи може да добавите 
към думата едно? → познатите думи от предиш-
ните два урока: (бебе, дете, мече, легло, перде, 
одеяло), към които при необходимост може да се 
добавят и нови (например: яйце, врабче, огледа-
ло, хвърчило и др.). 

Петата задача е за диагностика на усвоеното. 
В нея са предложени думи, които са коментирани 
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в този и в предишни уроци. Ето защо е добре уче-
ниците да се справят самостоятелно. Ако обаче 
те имат нужда от помощ, може да чуят записа в 
електронния вариант на помагалото, да повторят 
чутото и тогава да пристъпят към изпълнение на 
задачата.

Шестата задача отново е за подготовка на 
ръката за писане. Следвайки контура на лястови-
цата, децата преминават към писане на посочения 
елемент на буква. При необходимост учителят 
може да препоръча допълнителни подобни пис-
мени упражнения вкъщи.

8. НАШИТЕ РИСУНКИ (Число на съществителните имена)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът образува множествено число спо-
ред рода и формата на съществителното име.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на съществителното име в бъл-
гарски език и в езика на съответната страна.

Осмислянето на категорията число на същест-
вителните имена не е трудно за децата, невладе-
ещи български език, тъй като тя съществува в 
повечето езици. Трудностите произтичат от сред-
ствата за нейното изразяване.

Ако официалният език на децата е английски 
или испански, при сравняването им с българския 
език учениците най-лесно се ориентират в об-
разуването на множествено число на съществи-
телните от мъжки род, тъй като това става чрез 
добавяне на окончание. При английския език то 
най-често е –s: orange → oranges (портокал → 
портокали), при испанския е -s –es: autobús → 
autobuses (автобус → автобуси), а при българ-
ския език най-често се добавя –и: молив → мо-
ливи. При усвояването на българския език обаче 
голямата трудност е свързана с преобразуването 
на съществителните имена от женски род в мно-
жествено число, тъй като при тях не се добавя 
окончание, а съществуващо окончание се заме-
ня с друго. Например в сравнение с английския 
– mother → mothers (майка → майки); cat → cats 
(котка → котки), или в сравнение с испанския 
език – mujer → mujeres (жена → жени); casa → 
casas  (къща → къщи); libro  → libros (книга → 
книги); calle → calles (улица → улици) и т.н. Още 
по-трудно е при съществителните от среден род, 
които в българския език се образуват и по двата 
начина: чрез добавяне на окончание (море → мо-
рета; джудже → джуджета и т.н.) или чрез за-
мяна на окончание (село → села; листо → листа 
и т.н.). Всичко това прави изключително сложна 
ориентацията в особеностите на множествените 
форми на съществителните имена в българския 
език.

Още по-трудно е, ако децата са с първи нем-
ски език, тъй като в него множествената форма на 
съществителните имена се изразява не само чрез 
добавяне на окончание, но и чрез замяна на оп-
ределителния член преди думата. Например: der 
Mann → die Männer (мъж → мъже); das Kind → 
die Kinder (дете → деца); die Frau → die Frauen 
(жена → жени). Всичко това създава непосил-
ни трудности за детето, ако се опитва да пренася 
особеностите на своя първи език към специфики-
те на българския език.

От тази гледна точка най-добре е детето да ус-
воява тази граматическа категория по подражате-
лен път – като повтаря и запомня съществително-
то име както в неговата основна форма, така и в 
множествено число. По този начин са построени 
и учебните задачи в помагалото. Учителят изго-
варя, а децата повтарят по няколко пъти, за да 
запомнят, и след това включват думата в кратки 
изречения с познати им думи.

Ако учениците могат да четат и да пишат, 
добре е да използват картинен речник като този, 
който е в края на помагалото. Препоръчително е 
всяка непозната дума да записват в свой речник, 
като отбелязват и формите за множествено число. 

Ако учителят реши, че учениците имат необ-
ходимия речев опит за употреба на българския 
език, би могъл да развие темата и на лингвистич-
но равнище. В най-общ вид той може да предложи 
следното определение: Множествено число на 
думите се образува чрез добавяне или чрез за-
мяна на завършек.

В този план се реализират и учебните задачи 
в този урок. 

Първата задача насочва към същността на 
езиковото явление – разликата между формите 
на думата за единствено и множествено число. 
Илюстративният материал онагледява тази раз-
лика чрез две рисунки – рисунка с една кола и ри-
сунка с много коли. Сравнявайки двете детски ри-
сунки, учениците без затруднения определят коя 
от тях изобразява множество. Това не би затруд-
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нило нито едно дете на тази възраст. Трудността е 
свързана с изразяването, което зависи от обхвата 
на българския речников запас на ученика, и с гра-
матическото оформяне на думите, което произти-
ча от уменията да се съгласуват по число думите 
в българския език. За целта учениците сравняват 
думата кола в двете нейни форми – за единстве-
но и за множествено число. Изговаряйки ги, уче-
ниците следва да открият разликата в последния 
звук. Ако могат да четат, забелязват тази разлика 
чрез червения цвят, с който са означени тези бук-
ви. Добре е учителят да напише двете форми на 
думата в колонка една под друга, за да стане още 
по-видима тази разлика (една кола / много коли). 
Съпътстващият коментар е следният: в българ-
ския език при преобразуване на думата по чис-
ло се променя завършекът на думата. Добре е 
това правило да се упражни и чрез други примери 
с изучени думи, като с тях се съставят изречения 
по модела Аз виждам… Например една торта 
→ много торти; Аз виждам една торта. Аз 
виждам много торти. По съшия начин може да 
се включат и вече познати на първокласниците 
думи като: една пица → много пици; една круша 
→ много круши, една ябълка → много ябълки, 
една ягода → много ягоди, една диня → много 
дини и т.н. 

Добре е задачата да се разшири и чрез елек-
тронния ресурс, съдържащ песента „Рисунки“, в 

която има изброяване. Учениците я слушат и ре-
агират с ръкопляскане само на съществителните 
имена в множествено число.

Втората задача е свързана със сравняване 
на три илюстрации, в две от които са изобразени 
множество цветя и множество деца. Тази разли-
ка е видима и учениците не биха се затруднили 
да означат правилното – първата и третата дет-
ска рисунка. По-важното обаче е децата да пов-
торят думите, да сравнят изговора на последния 
им звук/буква и да открият различията. Целта е 
вниманието им да се насочи към обобщението, че 
в българския език промяната на числото се отра-
зява чрез окончанието на думата. 

В тази задача са включени само съществител-
ни имена от среден род. По преценка на учителя 
езиковият материал може да се разшири. Целта е 
по подражателен път децата да усвоят съществи-
телни имена от среден род заедно с тяхната фор-
ма за множествено число. Препоръчително е да се 
приложи следната редица от подусловия:

1) Променете по образеца думите и образувай-
те с тях изречения от вида Това е едно… и Това 
са много…

Образец: писмо → писма → Това е едно пис-
мо. Това са много писма.

лекарство, място, палто, петно, сако, 
табло, хвърчило 

2) Коя част от думата се добавя, когато каз-



21

ваме много? Сравнете, отговорете и продължете.
едно куче → много кучета 
едно кокиче → много кокиче__
едно кюфте → много кюфте__
едно момче → много момче__
едно парче → много парче__ 
едно яке → много яке__  
едно копче → много копче__ 
едно кебапче → много кебапче__ 
едно момиче → много момиче__ 
едно хапче → много хапче__ 
3) Слушайте думите и когато чуете дума, която 

завършва на –та, вдигнете ръка. Който сгреши, 
отпада от играта.

много хвърчила, много кокичета, много пар-
чета, много места, много копчета, много моми-
чета, много лекарства, много момчета

Това подусловие е за затвърдяване на науче-
ното. 

Третата задача е както за подготовка на ръка-
та за писане, така и за промяна по число на думи 
от женски род. Предложените примери достатъч-
но ясно показват начина, по който се образуват 
формите за множествено число – чрез замяна на 
последния звук/буква със звук/буква –и. В елек-
тронния вариант на помагалото тази задача се из-
пълнява и чрез свързване на аудио с произнася-
не на двойки думи, различни по число, с техните 
илюстрации. 

Към тези примери може да добавят и дру-
ги думи, като: артистка, баница, банка, кукла, 
буква, ваза, вана, грешка, дама, дъщеря, жаба, 
жени, зима, игла, капка, карта, книга, картина, 
кофа, крава, чанта, кърпа, къща, лампа, пейка, 
люлка, майка, маса, планина, планета, пижама, 
птица, пътека, пчела, рана, реклама, сестра, 
смешка, стълба, сълза, тетрадка, тераса, тай-
на, цифра, целувка, чаша, черта, чушка, шапка. 
Всички те се образуват по еднакъв начин. По пре-
ценка на учителя задачата може да се усложни, 
като се включат и думи, които завършват на –я, 
които се променят по същия начин в множестве-
но число (чрез окончанието –и): буря диня, стая, 
кухня, леля, дъщеря, рокля и др.

Четвъртата задача е свързана с промяна по 
форма на съществителни имена от мъжки род. 
Дейността на учениците е обърната – те чуват 
думи в множествено число и трябва да ги прео-
бразуват в единствено число, като достатъчно 
е да отнемат последната буква. По този начин 
първокласниците разбират, че в повечето случаи 
множественото число при съществителните име-
на от мъжки род се образува с окончание –и. Към 
тези примери може да се добавят и думите: бон-

бони, буркани, приятели, лекари, етажи, етике-
ти, конкурси, концерти, куфари, охлюви, пазачи, 
ученици, учители, стадиони, спомени, успехи и 
др.

В българския език има многообразие при окон-
чанията за множествено число на съществителни-
те имена от мъжки род. Най-типичният пример и 
при многосричните думи, при които множествено 
число се образува чрез добавяне на окончание 
–и (килим – килими; автобус – автобуси и т.н.). 
Характерно за езиковото обучение на деца е, че 
всяко знание се въвежда на практическа основа и 
чрез представителни примери. Ето защо на този 
етап е препоръчително представянето на грама-
тическата категория „число на съществителните 
имена“ да се ограничи само с типичните случаи. 
Например:

един билет един щъркел 
много билети  много щъркели

един таблет  един телефон
много таблети  много телефони

В този случай достатъчно е да се посочи, че 
при думите от мъжки род основният завършек 
на думата е буквата –и. Ако обаче децата забе-
лежат различия в използването на окончанията 
за множествено число на съществителните имена 
от мъжки род, учителят може да ги насочи и към 
някои разновидности. Едната от тях е различното 
окончание при едносричните думи: в някои слу-
чаи то е –и (филм → филми; зъб → зъби, гост → 
гости, трън → тръни, храст → храсти и др.), 
но в други случаи е –ове (слон → слонове). Вто-
рият случай може да се илюстрира чрез примери 
като:

Следвайте образеца и образувайте единствено 
число от думите.

много столове → един стол
много мостове → един ________
много градове → един ________
много джобове → един ________
много ножове → един ________
много дворове → един ________
много влакове → един ________
много ключове → един ________
Прекалено трудно за децата би било да се пред-

ставят всички останали разновидности, тъй като те 
са много специфични и рядко срещани. Ето защо 
препоръчително е те да са на вниманието на уче-
ниците под формата на речник, тъй като целта е да 
се запомнят. Тук може да се включат следните при-
мери: кон → коне, мъж → мъже, сън → сънища, 
път → пътища, брат → братя и др. 
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Петата задача е за преговор на наученото. Тя 
изисква преобразуване на съществителни имена 
от трите граматически рода в множествено чис-
ло. Към езиковия материал в тази задача може 
да се добавят и думи, които са използвани в пре-
дишните уроци – от мъжки род: банан, пъпеш; от 
женски род: коза, котка, мишка; от среден род: 
легло, перде, одеяло, пиле, магаре, прасе, куче. 

Електронният ресурс предлага на учениците и 
възможност за проверка на изпълнението.

Шестата задача е в помощ на обучението по 
писане. Първоначално децата рисуват изучавания 
елемент под формата на сламка (Поставете слам-
ки във всяка чаша.), а след това пишат елемента с 
различна големина в редовете за писане.

9. НАШЕТО УЧИЛИЩЕ (Глаголите имам и нямам)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът спряга глаголите имам и нямам.
– Използва глаголите имам и нямам в изрече-

ния. 
– Осмисля приликите и разликите между фор-

мите и употребата на глаголите имам и нямам в 
български език и в езика на съответната страна.

Спецификата при преподаването на тази тема 
е свързана с различията между българския език 
и официалния език в държавата, където се нами-
ра българското училище. В повечето от европей-
ските езици тези два глагола са върху еднаква 
лексикална основа. Например в испанския език 
глаголът нямам в сегашно време се образува от 
глагола имам, като пред него се добавя частица 
за отрицание: tengo (аз имам) – no tengo (аз ня-
мам). Например: Tengo una hija. (Имам дъщеря.) 
No tengo dinero. (Нямам пари.). Ако детето прави 
пряк (буквален превод) от своя първи испански 
език към български език като втори, се получава 
конструкцията не имам, която изразява значение-
то на българския глагол нямам. Подобна грешка 
се получава и при пряк превод от британски ан-
глийски език като първи, в който значението на 
българския глагол нямам се изразява чрез отри-
цателна форма на глагола имам – I have got (аз 
имам), I haven’t got (аз нямам). По същия начин 
се изразяват тези глаголи и в немския език – Ich 
habe Zeit. (Аз имам време.) → Ich habe keine Zeit 
(Аз нямам време.). 

От тази гледна точка методическата работа по 
темата следва да се съсредоточи върху противо-
поставянето на глаголите имам и нямам като две 
отделни и различни една от друга думи. Това се 
постига чрез тяхната съвместна употреба в раз-
лични езикови ситуации. 

Първата задача представя двата глагола в 
ситуация, близка до детското ежедневие – какво 
има и какво няма в класната стая. Езиковият ма-

териал в тази задача е представен така, че да се 
упражнят отново граматическият род и числото 
на съществителните имена, което е основна труд-
ност при овладяването на българския език. Уче-
ниците слушат, повтарят и се опитват да запомнят 
названията на лица и предмети от класната стая 
заедно с думите за ориентир в рода и числото им 
– например: една маса, много маси; един учеб-
ник, много учебници; един ученик, много ученици 
и т.н. Когато учителят се убеди, че децата знаят 
значението на тези думи и могат да ги изговарят 
правилно, преминава към следващата стъпка – 
употреба на тези думи в изречения, съдържащи 
глаголите имам и нямам. С глагола имам може да 
се съставят изречения от типа: В класната стая 
има една учителка и много ученици. Има и една 
дъска. До нея има много маркери и една саксия. 
Всеки ученик има по един учебник и по една те-
традка. В класната стая има много учебници и 
много тетрадки. Има много маси и много сто-
лове. На една маса седи по един ученик… По 
подобен начин се съставят и изречения с глагола 
нямам. Децата описват какво няма в изобразена-
та класна стая в сравнение с тяхната – например: 
В тази класна стая няма проектор, няма книги, 
няма шкаф за игри, няма гардеробчета за дрехи 
и т.н. Подходящо допълнение към тази задача е и 
песента „Първокласник“, която е включена като 
електронен ресурс към помагалото.

Втората задача също е свързана с учениче-
ски пособия. Очакването е учениците да използ-
ват глаголите имам и нямам, като описват какво 
имат и какво нямат в своята ученическа чанта. 
Отново се поставя акцент върху рода и числото 
на съществителните имена, като едновременно с 
това целта е да се обогати речниковият фонд на 
децата с нови думи на български език. По всяка от 
картинките учениците слушат/четат написаното и 
го повтарят, като се стремят да го изговорят пра-
вилно. Ако се чувстват неуверени в употребата 
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на тези думи, учителят може да разшири упраж-
нението, като изговаря в различен ред названията 
на отделните ученически пособия, а децата посоч-
ват съответната картинка. Изпълнението на тази 
задача може да се осъществи и чрез предложения 
електронен ресурс, в който се съдържат илюс-
трации на възможни вещи, а ученикът следва да 
отбележи със знак коя от тях има и коя няма в 
своята чанта.

Следващата стъпка е свързана с промяната на 
глаголите имам и нямам по лице и число. Учени-
ците слушат и повтарят: аз имам, ти имаш, той 
има, тя има, то има, ние имаме, вие имате, те 
имат. След това образуват изречения с различни-
те форми на глагола и с всяка илюстрирана дума 
– аз имам един молив, ти имаш един молив и т.н. 
Същото се повтаря и с глагола нямам. По този на-
чин децата повтарят седем пъти спрежението на 
глаголите имам и нямам в еднотипни изречения. 
Целта е да ги запомнят. За да провери доколко 
успешно е ориентирането в тези глаголни форми, 
учителят би могъл да разшири задачата по след-
ния начин – той показва в произволен ред личните 
местоимения, а учениците добавят към тях съот-
ветната форма на глагола имам. 

По преценка на учителя може на децата да се 
предложи да спрягат двата глагола, като повтарят 
по образеца:

аз имам  аз нямам

ти имаш   ти нямаш
той (тя, то) има той (тя, то) нямат
ние имаме  ние нямаме
вие имате  вие нямате
те имат  те нямат
Третата задача е за да се упражнят ученици-

те да използват глаголите имам и нямам в раз-
личните им глаголни форми за лице и число в се-
гашно време. Тя се изпълнява, след като учителят 
се е убедил, че всички ученици знаят значението 
на предложените илюстрирани думи и могат да 
употребяват правилно различните форми на гла-
голите имам и нямам. Задачата се изпълнява от 
група деца. Те разглеждат своите ученически ра-
ници и сравняват предметите в тях с изобразено-
то в илюстрациите. На тази основа те се опитват 
да създават с помощта на учителя изречения от 
типа: В моята чанта имам един молив / много 
моливи…; Ти имаш една тетрадка / много те-
традки…; Той има гума, линия, четка, несе-
сер…; Аз и ти имаме една…; Той и тя имат…

Разбира се, към предложеното във втора и тре-
та задача може да се добавят и други предмети, 
които обичайно се съдържат в една ученическа 
раница – например: имам/нямам учебник, бои за 
рисуване, флумастери, триъгълник, речник и т.н.

Четвъртата задача е за съвместна употреба 
на глаголите имам и нямам. Тя е в занимателна 
форма като лабиринт, в който само три от децата 
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са свързани с играчка, тоест при тях ще се упо-
треби глаголът имам. За да формулират своите 
изказвания относно решението си, учениците 
следва да приложат знанията си за граматически 
род – мъжки или женски – и в зависимост от това 
да употребят местоименията той или тя (Той 
има кола; Тя има кукла; Той има топка). Вто-
рата част от задачата предпоставя употребата на 
глагола нямам и неговото свързване с местоиме-
нията за множествено число (Ние нямаме играч-
ка; Вие нямате играчка; Те нямат играчка). По 
този начин те съставят еднотипни изречения, в 
които променят глагола по лице. 

По своя преценка учителят би могъл да раз-
шири дейностите по тази задача чрез играта „Кой 
има?“, която се изпълнява по следния начин: Вся-
ко дете подред е основен играч, който показва 
предмет от своята ученическа чанта и казва на-
пример: Аз имам гума. Кой друг има същото?. 
Онези ученици, които имат същия предмет в чан-
тата си, вдигат ръка и основният играч трябва да 
опише ситуацията с изрази, като: Петя има гума; 
Ники има гума; И Жоро има гума; Ние трима-

та имаме гума; Рени няма гума; Тодор няма 
гума; Те нямат гума… Играта продължава, като 
основните играчи се сменят и показват различни 
предмети. 

Петата задача е свързана с често използ-
вани изрази в ежедневната реч, отнасящи се за 
времето навън. На всеки от въпросите от озву-
чаването учениците отговарят с няма или с има 
в зависимост от времето в този ден. Веднага щом 
употребят глагола имам, те означават съответ-
ната илюстрация и така се получава своеобразно 
описание на метеорологична картина за деня. На-
пример: Навън има буря, вятър и дъжд. Задачата 
може да се разшири и с игра на малки синоптици, 
при която децата влизат в роля на телевизионни 
говорители, описващи времето за деня и предста-
вящи прогноза за следващите дни. Играта печели 
онзи участник, който най-много пъти е използвал 
глаголите имам и нямам в различните им форми 
за лице и число както в сегашно, така и в бъдеще 
време. 

Шестата задача е за писане на елементи на 
ръкописни букви от българската азбука.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът съставя въпросителни изречения с 
частиците ли, нали.

– Използва в кратък диалог изречения с двете 
частици.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на въпросителните изречения 
в български език и подобни форми в езика на съ-
ответната страна.

Един от основните начини, по които се обра-
зуват въпросителни изречения в българския език, 
е чрез частицата ли. Тя обаче няма точен лекси-
кален аналог в много от европейските езици. На-
пример в немския език общият въпрос е без въ-
просителна дума, а се образува чрез изнасяне на 
сказуемото в началото на изречението, например: 
Du kommst. (Ти идваш.) → Kommst du? (Ти идваш 
ли?) Er hat eine Schwester. (Той има сестра.) → 
Hat er eine Schwester? (Той има ли сестра?) и т.н. 
Сходна е езиковата ситуация и в английския език, 
в който въпросителните изречения от този тип се 
образуват чрез инверсия на спомагателния глагол 
и подлога. Например: You are a student.  (Ти си 
студент.) → Are you a student? (Ти студент ли 

си?). Това затруднява децата при преизразяване-
то им от немски или английски като техен първи 
език на български език като втори, тъй като про-
пускат тази важна за словореда на българското 
въпросително изречение частица. Още по-трудно 
е при прехода от първи италиански език, тъй като 
в него въпросите се получават единствено чрез 
повишаване на интонацията в края на изречение-
то, а в писмен вид се означават чрез въпросите-
лен знак. Например: Davide è arrivato in ufficio. 
(Давиде пристигна в офиса.) Davide è arrivato in 
ufficio? (Давиде пристигна ли в офиса?). Всичко 
това очертава както значимостта на темата, така и 
трудностите, които децата изпитват при изграж-
дане на въпросителни изречения с частицата ли 
– те или я пропускат, или я заменят с неправилна 
дума.

Подобни са и трудностите при употреба-
та на въпросителната частица нали, с която се 
предполага или изисква положителен отговор. 
Това значение се изразява и в други езици, но по 
различен начин. В английския език например се 
използва въпросителна форма, поставена в края 
на изречението и съставена от спомагателен гла-
гол и подлог, изразен с лично местоимение. На-

10. В ЗООПАРКА (Въпроси с думите ли и нали)
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пример: You play football, don’t you? (Ти играеш 
футбол, нали?) или You don’t play football, do 
you? (Ти не играеш футбол, нали?). Всичко това 
налага още в началото на своето обучение по бъл-
гарски език децата от училищата зад граница да се 
приучат на правилна употреба на въпросителните 
изречения от този вид.

Първата задача е свързана с диалози, които 
въвеждат учениците както в темата за животните 
в зоопарка, така и в ситуации, при които са из-
ползвани въпросителни местоимения с частица-
та ли. Децата разглеждат илюстрациите, слушат 
предложеното озвучаване и се опитват да го пов-
торят. Ако са по-напреднали в българския език, 
учителят може да усложни задачата по следния 
начин: Представете си, че всички заедно сме в 
зоопарка и с нас са хората, които се грижат за 
животните в него. Пред кои клетки ще спрем? 
Какви въпроси ще зададем на този, който храни 
животните? А какво ще попитаме човека, кой-
то ги пази? А какво ни интересува за родината 
на тези животни? и т.н. В този случай очакване-
то е да се получат въпросителни изречения, като: 
Това маймуни ли са?; Обичат ли банани?; С как-
во ги храните?; Да им дадем ли бонбони?; Имат 
ли си семейство?; Къде са живели преди това?; 
Как са попаднали в зоопарка?; Могат ли да го-
ворят помежду си?; Страхуват ли се от нас?; 
Харесва ли им тук? и др. Допълнителната задача 

насочва децата към частицата ли, като от тях се 
изисква да повторят само изреченията, в които от-
криват тази дума. 

Втората задача отново е с две цели. Едната 
цел е речниковата работа, чрез която учениците 
да усвоят нови думи, с които назоваваме живот-
ните на български език. Ако учителят прецени, че 
децата се затрудняват при съгласуването на ду-
мите по род и число, може да разшири езиковия 
материал в озвучаването, като представи всяка от 
думите заедно с формите, насочващи към нейни-
те граматически характеристики – един лъв, един 
жираф, един лъв, един слон, една маймуна, едно 
кенгуру, една зебра. Учениците повтарят много-
кратно тези изрази и се стремят да запомнят както 
непознатите за тях думи, така и думата, насочва-
ща ги към граматическия род. Другата цел е ори-
ентация в синтактичната структура на въпроси-
телни изречения с частицата ли. С оглед на това 
децата слушат едно след друго изреченията от 
озвучаването, посочват илюстрацията, към коя-
то се отнася всяко от тях, повтарят изречението 
и номерират съответната илюстрация. Задачата 
е свързана с най-често използвания синтактичен 
модел от този вид – Това … ли е?, но по преценка 
на учителя тя може да се разшири и с други въ-
проси като: Харесва ли ти този …?; Виждал ли 
си друг път …?; Можеш ли да нарисуваш …? и 
т.н. Всеки от въпросите се задава поотделно към 
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всяка от илюстрациите, за да може чрез много-
кратни повторения децата да натрупат речев опит 
за съставяне на изречения с частицата ли. 

Третата задача е насочена към граматиче-
ския род, тъй като това е най-голямото предизви-
кателство при усвояването на българския език и 
не бива да има урок по български език, в който да 
няма поне една такава задача. Първокласниците 
вече знаят четирите думи, назоваващи животни-
те, които трябва да нарисуват. Стремежът е да 
се провери дали децата могат да се ориентират в 
граматическия им род. Формулировката на зада-
чата предпоставя самостоятелна дейност на всеки 
от учениците, чрез която той сам да свърже всяко 
от животните с правилната дума – един, една или 
едно. Разбира се, възможни са различни варианти 
на изпълнение в зависимост от нивото на владее-
не на българския език. Ако децата са начинаещи и 
срещат затруднения, учителят им помага, като из-
говаря словосъчетанията един лъв, един тигър…, 
а те повтарят след него. Другият вариант е да им 
се предложи да повторят по контура най-напред 
животното, което се свързва с думата една (една 
зебра), след това – животните, за които казваме 
един (един лъв, един тигър), а накрая животното, 
което изговаряме с думата едно (едно кенгуру). 
Ако учениците изпълнят самостоятелно задачата, 
може да се изисква от тях да изговорят с думите 
един, една или едно и другите животни от пред-
ходната задача. Ако за децата това не представ-
лява особена трудност, задачата може да се раз-
шири със съставянето на изречения към всяка от 
илюстрациите. Разбира се, тези изречения може 
да бъдат с различни въпросителни думи – напри-
мер: Кое е това животно?; Колко лапи има?; 
Има ли опашка?; Дълга ли е тя? Хищник ли е?; 
С какъв цвят да го оцветим? и т.н. Важното е 
децата да могат да задават различни въпроси, да 

ги изговарят правилно и да могат да отделят от 
тях онези, които съдържат частицата ли.

Разбира се, тази задача е не само езикова, но 
и графическа, тъй като помага за развитието на 
зрително-двигателната координация, която е в ос-
новата на писането.

Четвъртата задача е за въвеждане на дру-
гия вид въпросителни изречения – тези, които 
се образуват чрез частицата нали. Те се въвеж-
дат в опозиция на вече познатото използване на 
частицата ли. Тя се провежда като диалози между 
учениците, в които те си задават един на друг въ-
проси. Целта е да се насочи вниманието им към 
въпросителните изречения, с които се изразява 
предположение (Това не е ли…?) и подобните 
на тях изречения, които изискват потвърждение 
(Нали това е…?). 

Ако учителят прецени, може да разшири ези-
ковия материал към тази задача и с въпроси, като: 
Нали си виждал …?; Нали не се страхуваш от 
…?; Нали ти харесва този …?; Нали е забавен 
този …? и т.н. 

Петата задача е с обобщителен характер, тъй 
като в нея се включват и двете частици за обра-
зуване на въпросителните изречения. Учениците 
действат по предложен им в озвучаването образец, 
като използват други, вече изучени в предишните 
уроци думи. Очакването е, че те ще могат да със-
тавят подобни примери от типа: В зоопарка има 
ли петел? / Нали знаеш, че петелът е домашно 
животно?; В зоопарка ще видим ли кокошка? / 
Нали знаеш, че кокошката живее във ферма? и 
т.н., като се използват думите пиле, куче, котка, 
коза, козле, овца, агънце, прасе, прасенце и др.

Шестата задача е част от системата дейнос-
ти, подпомагащи овладяването на писането на 
българските букви.
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11. ДНЕВЕН РЕЖИМ (Въпроси с думите кой, кога, къде)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът съставя въпросителни изречения с 
въпросителните думи кой, кога, къде.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на въпросителнитe изречения с 
местоимения и наречия в български език и подоб-
ни форми в езика на съответната страна.

Трудностите на децата, които не владеят добре 
българския език, са свързани най-вече с употре-
бата на местоимението кой, тъй като то в повече-
то езици има само една форма, докато в българ-
ския език има форми както за род, така и за число. 
По-малко грешки се допускат при употребата на 
въпросителните наречия кога и къде, които се из-
ползват в повечето европейски езици. Например 
в немския език тези въпросителни изречения се 
структурират както в българския език чрез въпро-
сите wann (кога): Mein Freund kommt im Oktober. 
(Моят приятел идва през октомври.) → Wann 
kommt dein Freund? (Кога идва твоят приятел?) 
– и wo (къде): Wir wohnen in Stuttgart. (Ние живе-
ем в Щутгарт.) → Wo wohnt ihr? (Къде живеете 
вие?). По същия начин е и в английския език, къ-
дето въпросителната дума за време е when (кога): 
Mary will arrive tomorrow. (Мери ще пристигне 
утре.) → When will Mary arrive? (Кога ще прис-
тигне Мери?), а за място е where (къде): He is 
running in the park. (Той тича в парка.) → Where 
is he running? (Къде тича той?).

Първата задача е свързана с употребата на 
местоимението кой. Преди нейното изпълнение 
учениците измислят имена на децата и животните 
от илюстрациите (например: Ники, Стела, коте-
то Джери, кончето Вихър). Добре е всеки уче-
ник да има свои предложения, различни от тези на 
другите деца в класа. Целта е да се получат кол-
кото може повече диалози от типа: Кой е това? 
/ Това е …

Ако учениците имат необходимия речев опит 
на български език, задачата може да се разши-
ри и с други въпросителни изречения от типа 
Кой какво прави в клас? (например: Кой чете 
най-бързо?; Кой пише най-четливо?; Кой рису-
ва най-добре?; Кой знае най-много приказки?; 
Кой пее най-хубаво? и т.н.); Кой какво тренира? 
(например: Кой тренира футбол?; Кой е волей-
болист?; Кой обича тениса? и т.н.); Кой какво 
обича да яде? (например: Кой обича ябълки?; 
Кой обича шоколад?...) и др.

Втората задача изисква употребата на въпро-
сителното наречие кога. Наред с това се акценти-
ра и върху съставянето на граматически правил-
ни изречения с думите сутрин, обяд/обед и вечер, 
при които е важна както ориентацията в грама-
тическия род (една сутрин, една вечер), така и 
съставянето на обичайните словосъчетания (на-
пример: на обяд, преди обяд, следобяд). 

Най-добре е тези думи и изрази да се включат 
в изречения, свързани с дневния режим на детето. 
Ето защо в озвучаването са предложени кратки из-
речения, които насочват към обичайни дейности 
от ежедневието на ученика. Учениците повтарят 
изреченията от образеца, като може да добавят и 
други свои действия (например: Сутрин подреж-
даме чантата си, Следобяд спортуваме; Вечер 
гледаме телевизия и т.н.). Препоръчително е де-
цата да задават въпроси към всяко от тези изрече-
ния, като използват думата кога – например: Кога 
подреждаме чантата си?; Кога спортуваме?; 
Кога гледаме телевизия? и т.н.

Изпълнението на тази задача изисква и усво-
яването на речев етикет. В случая чрез допълни-
телната задача са предложени думите за поздрав 
през различните части на деня (Добро утро!; До-
бър ден!; Добър вечер!). Към тях може да се до-
бавят и други изрази за учтивост като: Здравей! 
Заповядай!; Добър апетит! (преди хранене); 
Благодаря!; Довиждане; Приятен ден! и др.

Чрез третата задача се въвежда и въпросът 
къде. На вниманието на учениците са основните 
дейности на ученика през деня: събуждане, закус-
ка, към училище; обяд; четене и писане; вечеря, 
заспиване. Децата ги номерират, като се ръково-
дят от стрелките на часовника, които ги ориенти-
рат във времето от деня. Към всяка от илюстра-
циите се задават въпроси, образувани с думите 
къде и кога. Най-добре е, ако децата могат сами 
да формулират тези въпроси и техните отговори 
по всяка от илюстрациите. Ако обаче се затрудня-
ват, слушат предложеното в озвучаването, повта-
рят го, номерират последователността от картини 
и съставят диалози помежду си. 

Същата задача се изпълнява и дигитално чрез 
допълнителен ресурс в електронното помагало – 
децата избират съответната илюстрация и чрез 
плъзгане с мишката я поставят на правилното 
място. Когато са готови, те отново разказват 
изобразеното на илюстрациите в правилния им 
ред. 
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Задачата може да се разшири, като се добавят 
и други дейности, които децата от класа извърш-
ват през почивните дни. В този случай беседата 
може да е на тема „Какво правим през ваканция-
та?“. Препоръчително е учениците да участват 
в обсъждането по двойки, като единият задава 
въпроса, а другият отговаря (например: Къде си 
през ваканцията? / През ваканцията съм на гос-
ти при баба и дядо в България; Къде живеят 
те? / Те живеят в град Бургас; Кога отиваш 
при тях? / При тях отивам през лятото; Кога се 
събуждаш през ваканцията? / През ваканцията 
се събуждам в девет часа; Къде ходите преди 
обяд? / Преди обяд ходим на плаж; Къде обичаш 
да се разхождаш? / Обичам да се разхождам по 
брега на морето) и т.н. 

Четвъртата задача осигурява условия за 
упражняване на въпроси с въпросителното место-
имение къде. Учениците разглеждат предложени-
те илюстрации и с помощта на учителя изговарят 
написаните под тях словосъчетания. Следващата 
стъпка е провеждането на диалози по всяка от 
тези картинки, в които основният въпрос е Къде 
отива момчето?. 

Към това децата може да добавят и свои въ-
проси с думата кога – например: Кога отива в 
парка?; Кога отива на кино? и т.н.

Учителят може да добави и допълнителни дей-
ности към тази задача. Например да предлага из-

речения, към които учениците да задават въпро-
си с думата къде (Стоян бере ягоди в гората. / 
Къде бере ягоди Стоян?; Таня е на море. / Къде е 
Таня?; Цвети отива на гости при приятелката 
си? / Къде отива Цвети?) и т.н.

Петата задача е с обобщителен характер 
спрямо наученото по тази тема. Към всяка от 
илюстрираните ситуации децата съставят въпро-
сителни изречения, като използват думите кой, 
кога, къде. От значение е не само формулирането 
на въпросите, но и изказването на пълни и точ-
ни отговори. Например: 1) Кой кара ски? / Жоро 
кара ски; Кога Жоро кара ски? / Жоро кара ски 
през зимата; Къде Жоро кара ски през зимата? / 
Жоро кара ски през зимата в планината; 2) Кой 
кара колело? / Владо кара колело; Кога Владо 
кара колело? / Владо кара колело през лятото; 
Къде Владо кара колело през лятото? / Владо 
кара колело през лятото в парка; 3) Кой гледа 
телевизия? / Мери гледа телевизия; Къде Мери 
гледа телевизия? / Мери гледа телевизия у дома; 
Кога Мери гледа телевизия у дома? / Мери гледа 
телевизия у дома през свободното си време; 4) 
Кой лови риба? / Рибарят лови риба; Кога ри-
барят лови риба? / Рибарят лови риба при ху-
баво време; Къде рибарят лови риба при хубаво 
време? / Рибарят лови риба при хубаво време в 
реката; 5) Кой разхожда кучето?; Иван раз-
хожда кучето; Кога Иван разхожда кучето?; 
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Иван разхожда кучето всяка сутрин; Къде Иван 
разхожда кучето всяка сутрин? / Иван разхож-
да кучето всяка сутрин на двора; 6) Кой си мие 
ръцете? / Рени си мие ръцете; Кога Рени си мие 
ръцете? / Рени си мие ръцете преди хранене; 
Къде Рени си мие ръцете преди хранене? / Рени 

си мие ръцете преди хранене в тоалетната.
Шестата задача е в помощ на писането. Уче-

ниците повтарят по контура и пишат самостоя-
телно елементи от българските ръкописни букви 
а, и, й, л, м, н, ш, щ.

12. НАШИТЕ ДРЕХИ (Въпроси с думите кой, коя, кое, кои)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът познава формите за род и число на 
въпросителното местоимение кой (кой, коя, кое, 
кои).

– Употребява правилно тези местоимения съо-
бразно граматическия им род и число.

– Осмисля приликите и разликите с подобни 
форми в езика на съответната страна.

Тази тема доразвива уменията на учениците да 
си служат с въпросителното местоимение кой, но 
при съставяне на въпросителни изречения с него-
вите форми за род и число. Темата е свързана и с 
проведените вече уроци за род и число на думите 
в българския език. Тези упражнения са изключи-
телно необходими поради съществените разлики 
между българския език и езика, който е пръв за 
обучаваните деца. 

Например в немския език се използва едно въ-
просително местоимение и за трите рода – wer 
за хора: Wer ist das? (Кой е това?) и т.н. По-
добна е и езиковата ситуация в английския език, 
където също няма родови различия при въпроса 
Who  (кой, коя, кое, кои): He  is a doctor. (Той е 
лекар.) → Who  is a doctor? (Кой е лекар?). Без 
съмнение това изключително много затруднява 
децата при изучаването на българския език като 
втори, тъй като следва да преобразуват това въ-
просително местоимение в съответния граматиче-
ски род и число. 

Още по-трудно е за децата с първи италиански 
език, които са се приучили да използват въпро-
сителното местоимение chi (кой), което не само 
че не се променя по лице и число – Chi è venuto? 
(Кой е дошъл?); Chi sono questi signori? (Кои са 
тези господа?), но и се отнася изключително само 
за лица. Във всички останали случаи се използва 
che – Chе giorno è oggi? (Кой ден е днес?). Тези 
съществени различия затрудняват децата с първи 
италиански език, тъй като в българския език при 
това местоимение не се налага да правят разлика 
между лице и предмети или абстрактни понятия, 
но вместо това трябва да разграничават отчетливо 

четирите форми на местоимението за род и число.
Тези умения се изграждат едновременно с 

методическа работа за обогатяване на речника с 
думи, назоваващи дрехи.

Първата задача насочва вниманието на уче-
ниците към темата. Обучаваните се включват в 
ситуация на избор на дрехи в магазин и просле-
дяват чрез слушане и повтаряне на най-често за-
даваните въпроси при общуване с продавачката. 

Задачата може да се изпълни и под формата на 
игра „В магазина за дрехи“. Участниците в игра-
та си разпределят ролите – продавач, майка, баща, 
син, дъщеря – и провеждат разговор помежду си. 
Диалозите може да са в следния възможен вариант:

Продавачката: Заповядайте, моля! Кои дре-
хи желаете да ви покажа?

Синът: Аз искам панталон и пуловер. Кой 
панталон и кой пуловер ще ми предложите?

Продавачката: Кой размер да ви дам?
Синът: Мамо, кой е моят размер?
Майката: Не зная точно кой е твоят размер. 

Нека да премерим и ще видим.
Бащата: Кой панталон ти харесва? А кой 

пуловер да купим?
Дъщерята: Аз пък искам пола и блуза. Коя 

пола е най-модерна? А коя блуза ѝ подхожда? и 
т.н.

Втората задача е с две цели. Едната е за уточ-
няване и обогатяване на речника. Първоначално 
учениците се ориентират в илюстрациите, за да 
отбележат със знак с кои от дрехите е облечен 
всеки от тях в този ден. След това с помощта на 
учителя децата назовават дрехата от всяка илюс-
трация. Препоръчително е да я свържат с думите 
един, една, едно или много (например: един пуло-
вер, една риза, едно яке, много чорапи). Стреме-
жът е да се запомнят тези думи заедно с техния 
граматически род. 

Втората цел е за създаване на въпросителни 
изречения с тези думи. Чрез озвучаването е пред-
ложен лесен и често използван модел на въпро-
сително изречение с местоимението кой – Кой 
_____ ти харесва? Тази опростена и повтаряща 
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се конструкция позволява на учениците да се съ-
средоточат върху по-трудното и по важното – в 
кой род е думата и съответно на това с коя от фор-
мите трябва да се замени – кой, коя, кое или кои. 

Добре би било, ако в тази синтактична струк-
тура се включат и вече изучените думи за храни: 
яйце, салата, торта, пиле, супа, пица, риба, спа-
гети. По този начин се разширява възможността 
да се упражни правилната употреба на различни-
те граматически форми на местоимението.

Третата задача е да се затвърди наученото 
– както по отношение на речниковото значение 
на думите, така и по отношение на техния грама-
тически род и съответстващото им местоимение 
– кой, коя, кое или кои. Това се постига с мно-
гократни повторения чрез различни варианти на 
въпросителните изречения. 

Тази задача обаче е по-трудна поради това, че 
ученикът трябва да съобрази граматическия род 
не само при въпросителното местоимение, но и 
при прилагателното в изречението (по-удобен, 
по-дълга, по-красиво, по-къси). По същество това 
е превантивна работа за промяна на прилагател-
ното име по род и число, за да се съгласува със 
съществителното име. 

Освен посочените в озвучаването примери 
учителят може да добави и други, като: Кой пуло-
вер е мъжки?; Кой пуловер е дамски?; Кой пуло-
вер е на татко?; Кой пуловер е на мама?; Кой 

пуловер искаш?; Кой пуловер ще облечеш днес? 
и др. Същите изречения се повтарят и за други-
те думи в задачата, като респективно се променя 
не само думата, но и формата на въпросителното 
местоимение.

Четвъртата задача повтаря методическата 
работа от предходните задачи, като се въвеждат 
нови думи – зимните дрехи шал, шапка, тениска, 
ръкавици. Предложените в озвучаването изрече-
ния са примери за употреба на въпросителни из-
речения с думите кой, коя, кое, кои. 

По преценка на учителя тя може да се разшири 
в три посоки:

– като се включат и други думи, например: 
палто, анцуг, елек, жилетка, панделка, кос-
тюм, дънки, джинси и др.; 

– като се променя по род и число едно и също 
прилагателно име, например: Кой костюм е нов/
модерен?; Коя жилетка е нова/модерна?; Кое 
палто е ново/модерно?; Кои дънки са нови/мо-
дерни? и т.н.

– като се добавят други въпросителни изре-
чения с изучаваните форми на местоимението 
кой (Кой костюм е за празник?; Коя блуза е за 
спорт?; Кое палто е за училище?; Кои дънки са 
за игри? и т.н.). 

Петата задача е за по-голяма самостоятел-
ност при съставянето на въпросителните изре-
чения. Учителят произнася думите към всяка от 
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трите илюстрации, а учениците сами образуват 
изреченията по предложения в условието модел 
(Кой носи …). Ако децата в класа владеят бъл-
гарския език на по-високо ниво, тази задача може 
да се преобразува по следния начин: Какво дру-
го обуваме? (пантофи, чехли, сандали, боти, 
гуменки); Изкажете тези думи в единствено чис-
ло (един пантоф, един чехъл, един сандал, една 
бота, една гуменка); Свържете тези думи с дума-
та кой или коя (кой пантоф, кой чехъл, кой сан-
дал, коя бота, коя гуменка); С тези изрази съста-
вете изречения, например: Кой пантоф е ляв, а 
кой пантоф е десен? и т.н. 

Добре е да се съставят и диалози, включени в 
комуникативна ситуация от детското ежедневие, 
например: разговор между две момичета пред 
витрина на магазин за обувки; разговор между 
момче и продавачка на обувки; разговор между 
баща и син в магазин за спортни дрехи и обувки, 
разговор между майка и дъщеря в магазин за офи-
циални дрехи и обувки и т.н. Може да се въведе и 
състезателен елемент (Кои от участниците в раз-
личните диалози са употребили най-много въпро-
си с думите кой, коя, кое или кои?). 

Шестата задача е с цел да се усъвършенстват 
графичните умения на децата и подготовка на пи-
сане на букви.

13. СЕЗОНИ (Въпроси с думите защо, как, какъв)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът съставя въпросителни изречения с 
въпросителните думи защо, как, какъв.

– Ученикът познава формите за род и число на 
въпросителното местоимение какъв (какъв, как-
ва, какво, какви).

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на въпросителни изречения с 
местоимения и наречия в български език и подоб-
ни форми в езика на съответната страна.

– Знае някои изключения за определяне на 
рода според формалните признаци (една пролет).

При тази тема децата не биха се затруднили 
особено много при въпросителните наречия защо 
и как, тъй като в повечето от езиците те имат 
свои аналози. Например в немския език това са 
думите warum (защо): Warum hat das Flugzeug 
Verspätung? (Защо самолетът има закъснение?) 
и wie (как): Wie fühlen Sie sich? (Как се чувст-
вате?). Така е и в английския език, където се из-
ползват думите why (защо): She is eating because 
she is hungry. (Тя яде, защото е гладна.) → 
Why  is she eating? (Защо яде тя?) и how (как): 
I drive fast. (Аз карам бързо.) → How do I drive? 
(Как карам аз?).

Голямата трудност в този урок е свързана с 
формите на въпросителното местоимение какъв. 
В италианския език например то се изразява чрез 
въпросителните местоимения quale (за мъжки и за 
женски род) и quali (за множествено число). Спе-
цифичното е, че значението на тези местоимения 
в българския език се изразява и като какъв, как-
ва и като кой, коя – например: Quale libro leggi? 

(Каква/коя книга четеш?); Quale hai scelto? (Кой 
/коя, какъв, каква/ избра?) и т.н. Това изключи-
телно много затруднява децата да преценят кое от 
двете местоимения да използват при тези въпро-
сителни изречения в българския език. В немския 
език също няма разлика по род при това въпро-
сително местоимение. Подобни въпроси се кон-
струират чрез думата welch (какъв, каква, какво, 
какви), която получава наставка според наставка-
та на съществителното, за което се отнася, напри-
мер: Welche Blumen soll ich abschneiden? (Какви 
цветя да откъсна?). Подобна е и езиковата си-
туация в английския език, където въпросителното 
местоимение what (какъв, каква, какво, какви) 
също не се променя по род и число (например: 
What picture are you drawing at the moment? – 
Каква картина рисуваш в момента?). Всичко 
това е причина за грешки при употребата на мес-
тоимението какъв при създаването на въпроси-
телни изречения на български език.

Първата задача е насочена към употребата 
на въпросите защо и как. 

Първата част от задачата е свързана с разши-
ряване на езиковите умения на учениците при 
употреба на българския език. Първоначално учи-
телят предоставя възможност на децата да раз-
гледат двете илюстрации и по тях да разкажат 
за детските игри през зимата и през лятото. Ако 
обучаваните не са в състояние да се справят са-
мостоятелно, предлага им се да чуят първата част 
от озвучаването към тази задача, да го повторят 
и ако е възможно, да добавят и свои обяснения и 
примери. 

Втората част е за диалози, в които се използ-
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ват двете въпросителни наречия. Учениците слу-
шат озвучаването, повтарят диалозите, опитват се 
да ги запомнят и ги изиграват по роли.

Учителят би могъл да разшири езиковия мате-
риал, като предложи други диалози, свързани със 
зимни детски игри. Например:

Първи диалог:
Как се казва играта? – „Шапката на снеж-

ния човек“.
Как се играе? – Всички хвърлят шапката, 

докато тя попадне върху главата на снежния 
човек. 

Как да започнем? – Подредете се в редица на 
разстояние от снежния човек.

Как да спечелим? – Печели онзи, който пръв 
успее да се справи.

Втори диалог:
Как се казва играта? – „Носът на снежния 

човек“.
Как се играе? – Със затворени очи трябва да 

се постави морков за нос на снежния човек. 
Как да започнем? – Отдалечете се и с шал 

закрийте очите на първия играч.
Как да спечелим? – Печели онзи, който по-

стави моркова най-близо до правилното място.
По подобие може да се разшири и диалогът 

към втората илюстрация, като се добавят и други 
въпроси с наречието защо. Например: 

Момчето: Защо ми се смеете?

Децата: Защото си със зимни дрехи.
Момчето: Защо не искате да играя с вас? 
Децата: Защото ще се изпотиш. Защо си об-

лечен така?
Момчето: Не знаех, че е горещо.
Децата: Защо не проверяваш прогнозата за 

времето?
Момчето: Не се досетих.
Децата: Защо не се разсъблечеш и не дойдеш 

да играем?
Втората задача е свързана с употреба на на-

речието как за образуване на въпросителни из-
речения при запознаване. По преценка на учите-
ля към озвучените диалози може да се добавят и 
думи от речевия етикет. Например:

– Приятно ми е да се запознаем. Аз съм Лора. 
Как се казваш ти?

– И аз се радвам да се запознаем. Казвам се 
Мони.

– А как се казва тя?
– Да ти представя своята приятелка! Тя се 

казва Рени.
Третата задача е за речникова работа. Учите-

лят чете и учениците повтарят с цел да запомнят 
названията на четирите сезона и на някои цвето-
ве. В помощ на тази дейност е песента „Сезони“, 
предложена в електронния вариант на помагалото. 

Използвайки тези думи, децата определят ка-
къв е цветът на дървото през различните сезони – 
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бял през зимата, розов през пролетта, зелен през 
лятото, жълт през есента. 

Ако учениците се зачудят защо думите есен и 
пролет не завършват на –а, както другите думи, 
които се свързват с една (тоест както другите съ-
ществителни имена от женски род), достатъчно е 
учителят да каже, че това са изключения и трябва 
да се запомнят по този начин. 

Препоръчително е децата сами да задават 
въпроса от допълнителната задача към всяка от 
илюстрациите за сезоните, тоест: Какъв цвят е 
дървото през зимата? и т.н. 

Четвъртата задача е включена, за да се уп-
ражнят учениците да променят по род въпроси-
телната дума какъв. Първата част на задачата 
отново е свързана с речникова работа и със за-
помняне на граматическия род на предложените 
съществителни имена на зеленчуци. Когато учи-
телят се убеди, че децата могат свободно да назо-
вават тези зеленчуци заедно със съответстващата 
им дума за род, им предлага да зададат към всяка 
илюстрация подходящия въпрос. Тази част от ме-
тодическата работа може да се организира и като 
изиграване на диалози по модела: Какъв е дома-
тът? → Доматът е червен?; Каква е крастави-

цата? → Краставицата е зелена...
Петата задача отново е свързана с разграни-

чението по род при употребата на въпросителни 
изречения с въпросителната дума какъв. Речни-
ковата работа е свързана с прилагателни имена, 
които учителят чете, а учениците сами определят 
кое местоимение съответства на всяка картинка 
(конник → той; жена/учителка → тя; куче → 
то; деца → те). Следващата стъпка е да се обра-
зуват двойки изречения от вида: Какъв е той? → 
Той е смел… Каква е тя? → Тя е строга и т.н. 
След изпълнението на задачата учениците могат 
да сравнят своите изречения с тези от предложе-
ния им образец за проверка в електронния вари-
ант на учебното помагало. 

Шестата задача е свързана с въпроса защо. 
Учениците чуват съобщителни изречения, съот-
ветстващи на илюстрациите, и следва да се досе-
тят как да съставят въпрос с думата защо. В слу-
чай на затруднение може да чуят предложеното 
озвучаване и да повтарят след предоставения им 
образец. 

Последната седма задача е за писане на еле-
менти на ръкописни букви от българската азбука.

14. РОЖДЕН ДЕН (Числителни имена от 1 до 20)

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът познава и използва бройните 
числителни имена от 1 до 20.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на бройните числителни в бъл-
гарски език и в езика на съответната страна. 

Образуването на числителните бройни имена 
от 1 до 9 в българския език не се отличава съ-
ществено от това в другите езици, където числи-
телните бройни имена също са непроизводни 
думи. Например в немския език – ein (един, една, 
едно), zwei (две), drei (три) vier (четири), fünf 
(пет), sechs (шест), sieben (седем), acht (осем); 
в английския език – one (едно), two (две), three 
(три) и т. н.; в италианския език – uno/una (едно, 
една), due (две), tre (три), quattro (четири), 
cinque (пет), sei (шест), sette (седем) и т.н. При 
тях няма съществена разлика и при употребата 
им в изречения – например в немския език: Im 
Zimmer stehen drei Stühle. (В стаята има три сто-
ла.).

В българския език граматическата категория 
род се проявява само при някои от редните числи-

телни имена – един (една, едно, едни), два (две). 
По същия начин е в немския език – ein (един), 
eine (една), ein (едно). Това числително бройно 
име има форми за мъжки и женски род и в ита-
лианския език – uno studente (един студент) una 
studentessa (една студентка). Въпреки тази бли-
зост при употребата на българския език възник-
ват трудности, тъй като родът на думите в езици-
те не съвпада – например в италиански: un libro 
(мъжки род) – книга (женски род); в немски – das 
Haus (среден род) – къща (женски род). 

Различия има и при числителните редни имена 
от 11 до 19. В българския език те се образуват 
чрез аритметичното действие събиране, като по-
дол ният клас (единиците) се поставя пред по-гор-
ния клас (десетиците), като между тях е предлогът 
на – дванадесет, петнадесет, седемнадесет и т.н. В 
немския език единиците и десетиците се свързват 
непосредствено dreizehn (тринадесет), vierzehn 
(четиринадесет), fünfzehn (петнадесет), 
sechzehn (шестнадесет) и т.н. Освен това числи-
телните 11 и 12 в немския език са непроизводни 
думи – elf (единадесет) и zwölf (дванадесет). По 
подобие са и числителните имена в италианския – 



34

undici (единадесет), dodici (дванадесет), tredici 
(тринадесет), quattordici (четиринадесет), 
quindici (петнадесет), sedici (шестнадесет), 
но различия има при числителните 17, 18 и 19. 
Сходна е езиковата ситуация и в английския език 
– thirteen (тринадесет), fourteen  (четиринаде-
сет), fifteen  (петнадесет), sixteen  (шестнаде-
сет), seventeen (седемнадесет), eighteen (осем-
надесет), nineteen (деветнадесет), като изклю-
ченията са при eleven (единадесет) и twelve (два-
надесет). Учебната програма изисква тези разли-
чия да са на вниманието на учениците, но предвид 
техните възрастови особености и недостатъчните 
им умения за лингвистично мислене достатъчно е 
децата да научат наизуст българските числителни 
имена и да придобият умения за правилната им 
употреба в речта. За целта в учебното помагало 
се предлага следната система от езикови задачи:

Първата задача е с цел да се осмисли значе-
нието на числителните имена. Представена е си-
туация на рожден ден, като учениците броят на 
глас участниците в празника, изобразени на двете 
илюстрации. Ако учениците не знаят добре тези 
числителни имена на български език, може да 
броят на своя първи език, тъй като важното в слу-
чая е да се ориентират какво означават числител-
ните имена. Ориентацията е с помощта на въпро-
са колко, който насочва към числителните имена 
като думи, които означават количество на пред-

мети и хора. Едновременно с това се осъществя-
ва и речникова работа за актуализиране на вече 
научените думи за членове на семейство – баща, 
майка, дъщеря, син, баба, дядо. Към това може да 
се добавят и други думи за усвояване, свързани с 
близки роднини – леля, чичо, братовчед, вуйчо и 
др. Осъществява се и подготвителна работа за ус-
вояване на български числителни имена, тъй като 
учениците се насочват към най-често използвани-
те от тях. В електронното помагало е приложена 
песента „Празнична торта“, която е подходяща за 
ситуацията по темата „Рожден ден“.

Втората задача е за речникова работа. Учи-
телят чете думите към илюстрациите, а учениците 
посочват чутото, повтарят го и го изговарят пра-
вилно, като се стремят да го запомнят. С помощта 
на учителя те добавят и думите, които ги ориенти-
рат в рода и числото – една торта, един подарък, 
много свещи, много бонбони. Ако тези думи са 
вече познати на обучаваните, предлага им се да 
съставят с тях изречения.

Третата задача е основополагаща по отноше-
ние на новото знание. Чрез нея децата научават и 
упражняват българските бройни числителни име-
на до 10. Очакваният краен резултат от изпълне-
нието на тази задача е всички ученици да усвоят 
правилния изговор на тези числителни имена и 
тяхната поредност. Ето защо задачата се изпъл-
нява чрез броене. Децата броят на глас свещите 
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върху тортите на всяка от илюстрациите. Повто-
рението е в помощ на запомнянето. Ако ученици-
те вече умеят да броят правилно до 10, задачата 
може да се усложни със следните допълнителни 
упражнения: да се брои в обратен ред (например: 
пет, четири, три, две, едно); да се брои чрез 
прескачане през едно число (например: едно, 
три, пет, седем, девет) или през две числа (едно, 
четири, седем, десет) и т.н. За по-ефективното 
усвояване на тези числителни имена в електрон-
ния вариант на помагалото се съдържа ресурс под 
формата на игра, при която учениците виждат оп-
ределен брой свещи, чуват три различни числи-
телни имена и трябва да изберат от тях онова, 
което е правилно за конкретната илюстрация. 

Целесъобразно е да се предложи на децата и да 
съставят изречения с тези числителни имена. На-
ред с предложеното в условието на задачата (На 
колко години са твоите приятели?) учителят 
може да зададе и други въпроси, като: Колко мо-
ливи има в кутията?; Колко тетрадки са под-
редени на масата?; Колко саксии с цветя има в 
стаята?; Колко са масите? и т.н.

Четвъртата задача е за запомняне на числи-
телните имена от 11 до 20. Методическата работа 
е свързана със слушане и повтаряне на думите 
към посочените цифри, като учителят коригира 
евентуални грешки при изговора. В учебното по-
магало са написани само пълните форми на тези 
числителни имена, но в озвучаването се съдържат 
и техните кратки форми (единайсет – единаде-
сет; дванайсет – дванадесет и т.н.). Учителят 
се ръководи от нивото на владеене на учениците и 
преценява дали да се употребяват и двете форми, 
или децата да се съсредоточат само върху усво-
яването на едната от тях. За по-добро запомняне 

отново може да се използва обратно броене от 
определено число (например от 13 надолу; от 16 
надолу и т.н.). 

Петата задача е с цел да се упражнят децата 
в правилната употреба на изучените числителни 
имена. Препоръчително е тя да се изпълнява от-
ново чрез броене на глас, за да може учителят да 
поправя грешките при неправилен изговор на ня-
коя от думите.

Ако учениците сравнително лесно се справят с 
изпълнението на тази задача, тя може да се допъл-
ни с изискването да се съставят изречения, които 
са отговори на въпроси, като: Колко са минути-
те в един час?; Колко месеци има в една годи-
на?; Колко са дните в седмицата?; Колко са 
сезоните?; По колко месеца има в един сезон? 
и т.н. Може да се работи и с макет на часовник. 
Учениците въртят стрелките му в различни по-
ложения и назовават часа и минутите (например: 
осем часа и 18 минути). 

Шестата задача е за прилагане на наученото 
в нова ситуация – да се преброят на глас подаръ-
ците и да се огради правилната цифра. Тя може да 
се изпълни и чрез играта в електронния вариант 
на помагалото.

Допълнителната задача изисква да се оградят 
по три подаръка със съпътстващо броене (едно, 
две, три) и да се определи броят на получилите 
се групи (6 групи).

Седмата задача е за решаване на елементар-
ни математически задачи за събиране, като стре-
межът е учениците да изговарят на глас всяко 
число. Ако се справят бързо, може да им се пред-
ложи сами да съставят задачи (например: Кой ще 
измисли задача с отговор 25?). 
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Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът познава и използва бройните 
числителни имена от 20 до 100.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на бройните числителни в бъл-
гарски език и в езика на съответната страна. 

В българския език числителните бройни име-
на с десетици са сложни числителни имена, съ-
държащи числа от един и същ клас – петдесет, 
шестдесет, седемдесет и т.н. В много от езиците 
тези числителни имена също са производни думи, 
които се образуват, като към числата от първа-
та десетка се добавя обща част. В немския език 
например това е наставката –zig: zwanzig (дваде-
сет), vierzig (четиридесет), fünfzig (петдесет), 
sechzig (шестдесет), siebzig (седемдесет) и т.н. 
С обща част завършват тези числителни редни 
имена и в английския език – twenty  (двадесет), 
thirty (тридесет), forty (четиридесет), fifty (пет-
десет), sixty (шестдесет), seventy (седемдесет), 
eighty (осемдесет), както и в италианския език 
– cinquanta (петдесет), sessanta (шестдесет), 
settanta (седемдесет), ottanta (осемдесет) и т.н.

Числителните бройни имена след 20 (25, 36, 59 
и т.н.) в българския език са съставни думи, които 
са съчетание от две числителни имена, назовава-
щи едно число – двадесет и едно, тридесет и пет и 
др. В същия словоред са и техните съответствия 
в английския език: twenty (двадесет) → twenty-
one (21), twenty-two (22), twenty-three (23), thirty 
(тридесет) → thirty-one (31), thirty-two (32) и т.н. 
Същата закономерност е и в италианския език, 
където на първо място също са десетиците, а след 
това са единиците: venti (двадесет) → ventidue 
(22) ventitre (23) ventiquattro (24); trenta (триде-
сет) → trentadue (32), trentatre (33), trentaquattro 
(34) и т.н. В немския език обаче ситуацията е раз-
лична – на първо място е единицата, после е де-
сетицата, а между тях е съюзът und (и): zwanzig 
(двадесет) → einundzwanzig (двадесет и едно); 
achtzig (осемдесет) → 83 — dreiundachtzig 
(осемдесет и три) и т.н. Следователно децата 
с първи немски език се затрудняват не само по 
отношение на лексикалната страна на тези числи-
телни, но и по отношение на тяхното словоредно 
оформяне и е възможно да допускат грешки от 
типа: пет и тридесет вместо тридесет и пет.

Първата задача е за въвеждане на учениците 
в темата на урока – детски празник. Едновременно 

с това целта е развитие на речта. Очаква се децата 
да съставят няколко изречения с предложените в 
озвучаването няколко опорни думи. Учениците, 
които се справят относително добре с българския 
език, може да отговорят и на други въпроси, като: 
Какво празнуват децата? (например: Нова годи-
на, празника на училището, края на учебната го-
дина, имен ден на някой от учениците или някой 
от българските традиционни празници); Как се 
чувстват те? (радостни, весели, щастливи) и др. 
Препоръчително е да се съставят и изречения с 
числителни имена – например какво ще подготвят 
децата за свой предстоящ празник и по колко броя 
ще има от всяко нещо.

Втората задача е за научаване на числител-
ните имена от 21 до 30. В помощ на запомнянето 
е подходяща играта „Кажи предишното и следва-
щото число“. Учителят подава топка на всяко от 
децата и изговаря едно число от интервала 21 – 
30 (например 26). В случая участникът в играта 
трябва да изговори правилно числата 25 и 27. 

Когато учителят се убеди, че всички в класа 
се справят добре с това броене, преминава към 
следващата стъпка – броене по десетици: от 31 до 
40; от 41 до 50; от 51 до 60 и т.н. 

Третата задача е за упражняване на научено-
то. Тя се изпълнява, като учениците броят на глас 
поотделно шапките, балоните, знаменцата, а след 
това броят на глас всички тях заедно. Задачата се 
изпълнява и индивидуално чрез електронния ре-
сурс към помагалото, който съдържа изображе-
ние с определено количество предмети и 3 аудио-
записа на различни числителни имена. Ученикът 
следва да избере правилното. 

Уменията за правилно произнасяне на тези 
числителни имена може да се развиват и чрез 
играта „Улови думата за число“, при която един 
от участниците изрежда различни думи, между 
които има и числителни имена. Останалите учас-
тници пляскат с ръце само ако чуят дума, която е 
числително име (тоест, означава колко). Ако ня-
кой от тях пропусне тази дума или плесне с ръце 
неправилно, отпада от играта. 

Четвъртата задача е с цел да се запомни 
правилният изговор на числителните имена за 
десетици до 100,. В озвучаването към задачата 
са предложени и двете форми на числителните 
имена, като учителят решава коя от тях да е на 
вниманието на учениците. Ако децата вече знаят 
повечето от числителните имена, тогава учителят 

15. ДЕТСКИ ПРАЗНИК (Числителни имена от 20 до 100)
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приема за вярна която и да е от двете форми.
За да се улесни запомнянето, би могло да се 

използва следната състезателна игра: на дъската е 
поставено картонче с цифрата 0, учителят поста-
вя последователно пред нея картончета с цифрите 
от 1 до 9, а учениците изговарят получилото се 
число. В хода на играта учителят увеличава ско-
ростта, с която сменя първата цифра, и така до 
края остават само онези участници, които успя-
ват възможно най-бързо и точно да изговорят съ-
ответното число.

Петата задача е за упражнение на вече нау-
ченото. Учениците броят на глас сандвичите от 
всеки вид поотделно, а после отново започват 
броенето, но този път то обхваща всички закуски. 

Тази задача може да се съчетае добре с играта 
„Бинго“. Пред всяко дете има написана на лист 
таблица с различни числа от 20 до 100. Учителят 
изговаря число и децата го ограждат. Постепенно 
учителят увеличава скоростта на диктуване, което 
изисква по-бърза реакция от страна на учениците.

Шестата задача е за усъвършенстване на 
придобитите умения за правилен изговор на 
числителните имена. Тя също се изпълнява чрез 
броене на глас, за да може учителят да следи за 
евентуални неточности. Към задачата има и елек-
тронен вариант, в който децата броят бонбоните, 
чуват три аудиозаписа на числителни имена и из-
бират правилния отговор. 

Тази задача може да се усложни чрез броене на 
други дребни предмети – например монети, мъни-
ста, топчета и др. Подходящи са и игри с карти, на 
които са написани цифри (например Кои карти 
да съберем в един куп, за да получим общо 39?). 
Може да се импровизира и игра „В магазина“, при 
която учителят съобщава стойност на банкнота и 
учениците трябва да изкажат на глас рестото, кое-
то трябва да получат при пазаруване (например: 
Колко пари трябва да ни върнат, ако с банкно-
та от 100 евро купуваме стока за 24 евро и 57 
евроцента?).
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Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът знае нарицателните съществител-
ни имена за основни националности.

– Образува формите за род и число на същест-
вителните за националности.

– Осмисля приликите и разликите между фор-
мите и употребата на съществителните за нацио-
налност в български език и подобни форми в ези-
ка на съответната страна.

Първата задача въвежда учениците в темата 
за различните националности. Учебната дейност 
се организира под формата на диалози с опора 
на двете илюстрации и образеца от аудиозапи-
са. Първата илюстрация представя група деца на 
международно състезание. Знамената на техните 
блузи указват държавата, която представят. На 
преден план сред състезателите са дете от Бълга-
рия и дете от Великобритания, които се запозна-
ват. Обсъждането по илюстрациите може да бъде 
върху основата на следните въпроси и задачи: 

Към първата илюстрация:
Определете какво е състезанието, като избе-

рете едно от следните: олимпиада по математика, 
състезание по рисуване, конкурс за музикални из-
пълнители и т.н.

Сравнете знамената и определете от кои дър-
жави са трите отбора (България, Америка, Вели-
кобритания). 

С какви думи българската публика подкрепя 
своя отбор? (Браво, българи!; Българи, юнаци!; 
Да живее България!). Изкажете същите думи, но 
от публиката на американския и на английския 
отбор.

Как се запознават момчето от България и мом-
чето от Англия? Какво си казват?

– Здравей! Казвам се Георги. Аз съм българин. 
Роден съм в България.

– Здравей! Казвам се Джон. Аз съм англича-
нин. Роден съм в Англия.

Към втората илюстрация:
Как момчето от България представя своя нов 

приятел на учителката и на деца от класа си?
– Здравейте! Запознайте се с Джон. Роден е 

в Англия. Той е англичанин.
– Здравей, Джон!
– Hello!
След обсъждането на илюстрациите ученици-

те слушат повторно озвучаването и повтарят чу-
тото, за да се ориентират в начина, по който се об-

разуват думите за националност. Към посочените 
националности те добавят и тази, която е свърза-
на конкретно със собствената им лична история. 
Върху тази основа те изпълняват и допълнител-
ната задача от помагалото.

Втората задача е свързана с образуването на 
формите за род и число на тези съществителни. 
Учениците слушат и сравняват написаното под 
илюстрациите. Препоръчително е да го свържат 
с изразите: един мъж от България → българин; 
една жена от България → българка; едно дете 
от България → българче; много хора от Бълга-
рия → българи. По подобие те променят и други 
съществителни имена за националности (напри-
мер: американец, американка, американче, аме-
риканци). 

Третата задача е за развитие на речта. Учени-
ците слушат текст на дете от българско училище 
зад граница – съчинение на седемгодишния Са-
муил, който живее в град Арма, Северна Ирлан-
дия, и е ученик в българското неделно училище 
ПБУ „Иван Вазов“. Рисунката на тази страница 
от помагалото е от същото дете. 

Учениците се опитват да преразкажат чутото. 
Ако се справят добре с българския език, добре 
е да разкажат за България с опора на въпроси-
те: Къде си роден?; Посещаваш ли България?; 
Кога?; Къде отиваш?; Имаш ли роднини в Бъл-
гария?; Кои са те и как се казват?; Къде живе-
ят?; В кой град или в кое село?; Какво правиш, 
когато си в България?; Какво знаеш за нейната 
история? и т.н.

Добре е на децата да се даде и възможност да 
направят рисунки, свързани с България, с които 
може да се направи изложба „Моята България“. 
Препоръчително е и да чуят и да научат песента 

16. МОЯТА РОДИНА (Националности)
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„Знамето ни е трицветно“, която е ресурс в елек-
тронния вариант на помагалото.

Четвъртата задача се отнася до важните бъл-
гарски празници. Предложено е стихотворението 
на Младен Исаев „Кирил и Методий“. 

Кирил и Методий
Пишат братчета, сестрички
и лулички, и чертички.
И накрая бързо става
буква хубава и права.
Ние славим имената
днес на солунските братя.
Те за нас са много мили,
че ни буквите дарили.
Препоръчително е да се научи наизуст, тъй 

като по този начин се разширяват речниковият 
запас и общата култура на учениците.

В дигиталните ресурси към тази задача са 
предложени подходящи музикални произведения 
– песента „Златни букви“ и „Химн на св. св. Ки-
рил и Методий“ (като песен и като инструментал-
но изпълнение, за да може учениците да пеят с 
музикален съпровод). 

Допълнителната задача в помагалото изисква 
и беседа за начина, по който децата от групата/
класа участват в подготовката и провеждането на 
празника, свързан с Деня на българската просве-
та и култура и на славянската писменост.

По преценка на учителя при тази задача може 
да се коментират и други български празници и 
обичаи – например националният празник Трети 
март, Баба Марта, народните веселия, свързани с 
коледари и сурвакари, и др.

Петата задача е за образуване на женски род 
и на множествено число на други думи за нацио-
налности. По предложения в задачата образец 
може да се добавят и други националности, които 
децата познават. 

Тази езикова задача може да се съчетае и със 
словотворческа дейност – например да се разкаже 
за държавата, в която живеят децата (градове, съ-
бития, приятели и т.н.).

Шестата задача е за писане на елементи на 
ръкописни букви от българската азбука. В елек-
тронния вариант на помагалото има видео за на-
чина, по които се пишат тези букви. 
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Очаквани резултати на нивО учебна прОграма

– Ученикът съставя въпросителни изречения.
– Ориентира се в рода и числото на съществи-

телните имена.
– Знае спрежението на глагола съм и образува 

негови отрицателни и въпросителни форми.
– Познава и използва бройните числителни 

имена от 1 до 100. 

Първата задача включва дейности, насочени 
към уменията за употреба на въпросителни изре-
чения и за ориентирането в граматическия род на 
изучени съществителни имена. 

Изпълнението на първата част от тази задача 
може да се ограничи само с предложеното – уче-
ниците да разкажат със свои думи по илюстраци-
ята (героите са майка с две деца; те са в магазин 
и избират дрехи); да чуят диалозите, предложени 
в озвучаването, да ги повторят и да ги изиграят 
по тройки; да добавят свои въпросителни изрече-
ния към диалога (Какъв размер носиш?; Как се 
закопчава полата?; Къде е пробната?; Защо не 
ти харесва? и т.н.). 

Към това условие може да се добавят и до-

пълнителни изисквания. Например учениците да 
слушат повторно всеки от въпросите поотделно и 
да открият в него въпросителната дума (… нали 
тази рокля…; не искаш ли…; Какъв цвят…; … 
ще ми купиш ли…; Кое яке…; Искаш ли…). 

Допълнителната задача изисква да се открият 
грешките по отношение на съгласуването по гра-
матически род. Тя може да се използва и за диаг-
ностика на постиженията (Кой ще открие всички 
грешки и ще изкаже правилно?). Към това може 
да се добавят и други думи, към които децата да 
добавят един, една или едно, например: блуза → 
една блуза, палто → едно палто, шапка → една 
шапка, анцуг → един анцуг, риза → една риза, 
шал → един шал и др.

Втората задача също обхваща развиването 
на две умения – за съставяне на диалог чрез въ-
проси и за преобразуване на спомагателния гла-
гол съм по лице и число. 

Първото условие изисква по-висока степен на 
самостоятелност. Учениците сами определят по 
илюстрацията къде се намират героите (в закус-
валня / ресторант / сладкарница / ученическа сто-
лова), колко са и как са седнали (на близката маса 

17. В МАГАЗИНА (Преговор на наученото)
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са момиче и момче, а на другата маса са две моми-
чета), какво правят (поръчват си ядене). Впослед-
ствие обучаваните се разделят по двама и изигра-
ват диалози, които измислят самостоятелно. Друг 
вариант е учителят да предложи въпросителни из-
речения, в които липсват въпросителните думи, а 
от учениците се очаква да ги добавят. Например:

_____ сок искаш?
_____ салата да поръчаме?
_____ месо предпочиташ?
_____ плодове обичаш?
Второто условие е свързано с използването на 

спомагателния глагол съвместно с личните мес-
тоимения. Освен предложената синтактична кон-
струкция учителят може да добави и изискване за 
образуване на въпросителната форма (Ти гладен 
ли си?; Той гладен ли е? и т.н.) и отрицателната 
форма (Аз не съм гладен; Ти не си гладен…).

Третата задача е за преговор на граматически 
род на изучени съществителни имена. Учениците 
измислят имена на децата от лабиринта, свързват 
ги със съответните ястия и съставят изречения от 
типа Стела поръчва един банан. 

Четвъртата задача предпоставя употребата 
на въпросителни изречения в диалог. Тя може да 
се изпълни с опора на предложеното в озвучава-

нето, но може да се осъществи и чрез самостоя-
телна дейност на учениците, като те сами форму-
лират различни въпроси, които обичайно се зада-
ват при пазаруване на храни. 

По преценка на учителя задачата може да се 
разшири с цел да се използват различни форми 
за лице и число на глаголите имам и нямам. В 
случая може да се предложи на учениците да 
отговорят на въпроси, като: Има ли в магазина 
домати? (В магазина има домати.); А има ли 
дини? (В магазина няма дини.); Момчето има ли 
в количката си плодове? (Момчето няма в ко-
личката си плодове.); Децата имат ли в ръцете 
си хляб? (Децата нямат в ръцете си хляб.); Вие 
имате ли в раниците си закуски? (Ние имаме/
нямаме закуски в раницата.); Ти имаш ли шоко-
лад? (Аз имам/нямам шоколад.) и др.

Петата задача е за числителни имена. Уче-
ниците броят на глас илюстрираните плодове и 
зеленчуци поотделно, по групи (плодове и зелен-
чуци) и общо. При всяко преброяване учителят 
следи за правилния изговор и изисква съставяне-
то на изречения.

Шестата задача е за упражняване на изуче-
ните елементи на български ръкописни букви.
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