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I. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНОТО 
ПОМАГАЛО

1. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО  
СПОРЕД УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
КАТО ВТОРИ ЗА 5. КЛАС

Учебникът по български език като втори за ниво А2+ с авторски колектив в 
състав Петя Несторова, Андония Куцарова и Мая Андонова е създаден в съот-
ветствие с основната цел, която си поставя съвременното българско образова-
ние – да се развиват и усъвършенстват ключовите компетентности на ученика 
– писане, слушане, четене и говорене. Съ   държанието, заложено в учебника, 
отговаря на Държавните стандарти за учебно съдържание преди всичко със 
своята целенасоченост към формиране на комуникативната компетентност на 
учениците. В учебната програма тези компетентности са формулирани по след-
ния начин:

1. Умения за общуване на чужди езици;
2. Дигитална компетентност;
3. Умения за учене;
4. Социални и граждански компетентности;
5. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.
Компетентностите, които формира обучението по български език като чужд, 

са обвързани с успешната комуникация на ученика чрез писане, четене с разби-
ране, слушане с разбиране и говорене. Четирите активности в чуждоезиковото 
обучение са основни, базови и изключително важни при формирането на ези-
кова компетентност у учениците.

При създаването на учебника авторският екип е воден от разбирането, че в 
изучаването на българския език като втори функционалността при поднасянето 
на теорията и прагматизирането на обучението трябва да бъдат ключови задачи 
при оформянето на урочните единици и упражненията към тях. 

Програмата на МОН предвижда изучаване на основни езикови и граматични 
единици в българския език с непременно овладяване на правоговорни, право-
писни и пунктуационни правила и формиране на умения за тяхното прилагане. 
В помагалото основните теми, които са в центъра на работата по български 
език, са следните:

● Относителни местоимения за лица и предмети;
● Относителни местоимения за лица – който, когото;
● Предлози и относителни местоимения за лица и предмети;
● Показателни и относителни местоимения за лица и предмети;
● Относителни местоимения за признаци;
● Местоимения за количество – колко, толкова, колкото;
● Относителни наречия;
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● Показателни наречия;
● Изразяване на предходност и следходност на глаголното действие;
● Употреба на че, да и какво като съюзни думи.
Важна характеристика на учебното помагало, с която се отличава и Учеб-

ната програма, е неговата функционална насоченост. То дава възможност да се 
развиват всички основни умения на учениците според философията на чуждо-
езиковото обучение, като теорията е сведена до минимум. Теоретичните поста-
новки са представени нагледно чрез типичната речева употреба на изучаваните 
граматични структури. Новата лексика е от различни области на живота, на-
уката и знанието, като се представя в отделна рубрика, придружаваща базис-
ния текст и включваща съответните обяснения с цел новите думи да се усвоят 
по-успешно от учениците. 

По отношение на комуникативните компетентности в устното и писменото 
общуване учебното помагало следва Учебната програма и предлага методичес-
ки възможности за усъвършенстване на уменията за:

●  правилна употреба на местоименията и наречията в речта – писмена и 
устна;

●  съставяне на сложни съставни изречения с тях;
●   употреба на съюзите за време, които изразяват последователни действия, 

в речта;
●  уместно използване на формулите на речевия етикат;
●  разбиране на смисъла на текст при слушане и при четене с разбиране;
●  успешно усвояване на новата лексика и адекватната ѝ употреба в изрече-

нието и в текста;
●  създаване на текст с преобладаващ функционално-смислов тип реч – опи-

сание, повествование, разсъждение.
Учебното помагало следва стремежа на Учебната програма по български 

език като втори за 5. клас в обучението да се поставят основите на системното 
изучаване на БЕ в плана на парадигматиката и на синтагматиката. В него са 
разработени всички посочени в програмата теми, като те са комбинирани с ог-
лед на прагматичната насоченост на обучението по чужд език, функционалното 
усвояване на граматичните и синтактичните категории, усвояването на прави-
лата за правилно писане и говорене на български език, тренирането и усъвър-
шенстването на уменията за четене и слушане с разбиране.

Учебното помагало съдържа много и различни по тип задачи, които да пред-
ставят, упражнят – устно и писмено, и затвърдят новоизучаваните граматични 
и синтактични структури.
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2. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО С ОГЛЕД 
НА АВТОРСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК КАТО ВТОРИ 

Водещи идеи
Авторската концепция, заложена в учебното помагало, е базирана на функ-

ционалността и прагматиката. Във връзка с това теоретичната основа, която е 
задължителна в обучението по език, и терминологичната тежест са сведени до 
минимум за сметка на нагледността и преподаването на теорията на базата на 
езикови модели, схеми и изградени връзки.

Обособени са рубрики, в които да се представят по занимателен, разбираем 
и привлекателен за учениците начин граматиката и лексиката в урочните еди-
ници.

Темата за България присъства в много текстове и упражнения в помагалото 
с цел патриотична насоченост на учебното пособие и спомагане за запазване 
на българската идентичност на младото поколение извън родината. Авторите 
представят част от доказателствата, че българите имат съществен принос към 
развитието на автентична култура, която буди и привлича интереса на чуж-
денците; към развитието и напредъка в сферата на науката и опазването на 
световното историческо наследство на народите, живели по нашите земи.

 Във всяка тема са включени много на брой задачи с цел достатъчно тре-
ниране на граматичните структури като нови знания, както и осигуряване на 
възможност на учителите за гъвкаво ползване на задачите при различен темп 
на работа в зависимост от различното ниво на учениците.

Създаден е електронен учебник, който съдържа допълнителен брой задачи 
към всяка тема и който може да бъде допълван постоянно. 

Учебното помагало включва много текстове за четене и за слушане с близка 
до децата тематика, за да развиват те успешно основните умения. Предоставен 
е и богат илюстративен материал, който да привлече интереса и да провокира 
любопитството на учениците. Според изискването за преподаване на българ-
ския език като чужд в хода на урочните статии се употребяват само изучавани 
вече граматични и синтактични форми и структури. По тази причина в учебно-
то помагало примерите, с които се илюстрират изучаваните граматични едини-
ци, са само с глаголи в сегашно и бъдеще време.

Основни раздели в учебника
Учебното съдържание е разработено в 10 урока, разпределени в четири раз-

дела:
I раздел: ОТНОСИТЕЛНИ И ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ;
II раздел: ОТНОСИТЕЛНИ И ПОКАЗАТЕЛНИ НАРЕЧИЯ;
III раздел:  ПРЕДХОДНОСТ И СЛЕДХОДНОСТ НА ГЛАГОЛНОТО 

ДЕЙСТВИЕ;
IV раздел: ЧЕ, ДА, КАКВО КАТО СЪЮЗНИ ДУМИ. 
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В I раздел се разработват темите за показателните местоимения за близ-
ки и далечни предмети, относителните местоимения за лица и предмети, 
за признаци и за количество, като специално внимание е обърнато на упот-
ребата на който и когото, където се държи сметка дали заместваната дума е 
мъжколично съществително, или не. Словообразувателният модел на относи-
телните местоимения включва въпросителните местоимения, които са учени в 
предходни години и също се упражняват и припомнят. Представени са всички 
възможни комбинации в употребата на относителните местоимения: без пред-
лог; с предлог; със съотносително показателно местоимение в главното изре-
чение. Изучаването на формите и образуването на тези местоимения се пред-
ставят в комбинация с употребата им, което е задължително и логично за едно 
езиково явление в урочната единица на учебник по български език като чужд. 
Употребата на относителните местоимения като въвеждащи подчинени опре-
делителни изречения е основна и се изучава и упражнява, без да се фокусира 
вниманието на учениците върху терминология и суха теория.

Във II раздел се разработват темите за показателните местоименни на-
речия и относителните местоименни наречия, задължително присъства и 
темата за въпросителните местоименни наречия, от които те са образувани. 
Изучаването на формите и образуването на тези наречия се представят в ком-
бинация с употребата им, което е задължително. Във връзка с това се изучават 
и упражняват сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени и оп-
ределителни изречения, въвеждани с относителни наречия. 

В III раздел се разработва темата за вида на българския глагол (видови 
двойки), който е ключов при разбирането и усвояването на употребата на мно-
го граматични и синтактични явления в българския език като чужд. Чрез вида 
в комбинация с времето на глагола се реализират предходност и следходност 
на действието в сложното съставно изречение с подчинено обстоятелствено 
изречение за време, въведено от съюзите като, щом, след като, преди да и 
относителното наречие когато. По тази причина в раздела се обръща особено 
внимание на видовите двойки и основните значения в употребата на свършен 
и несвършен вид на глаголите – еднократност и многократност, процесност и 
завършеност на действието. 

В IV раздел се разработва темата за употребата на двата основни подчини-
телни съюза, които въвеждат повечето подчинени изречения в българския език 
– че и да, заедно с въпросителното местоимение какво в ролята му на съюзна 
дума. Съюзните връзки се разглеждат най-вече от гледна точка на употребата 
им в подчиненото допълнително изречение. Те широко се употребяват и в тран-
сформацията на пряка в непряка реч. Това е умение, което трябва да усвои все-
ки ученик: да предава диалогичната форма в монологична. Тази трансформация 
обаче не е залегнала задължително в Учебната програма, затова и авторите 
преценяват, че не е необходимо непременно целият урок да се посвети на нея.
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II. СТРУКТУРА НА УРОКА В УЧЕБНОТО 
ПОМАГАЛО

Структурно-композиционното изграждане на отделните уроци в настоящото 
помагало е функционално и се основава на класическите изисквания за структу-
рата на урока във всеки учебник по български език за чужденци. Разполагането 
на информацията на листа в две колони е изискване, което от психологическа 
гледна точка дава възможност за по-лесно четене и усвояване на информаци-
ята, то е подчинено на стремежа да се постигне максимално добра четивност 
на текста и лингвистичната информация да бъде възприета лесно и адекватно. 
Авторите изхождат от разбирането, че в съвременния свят все повече доминира 
визуалната информация, кодирана в разнообразни формати, различни от тра-
диционния прав текст. Наред с това основание за избрания подход е и убежде-
нието, че четивната грамотност на съвременния човек е свързана с извличане, 
обобщаване, осмисляне и оценяване на визуално поднесена информация, което 
предполага целенасочено обучение. По данни на ЦОПУО от 2012 г. четивната 
грамотност е „мрежа от умения, придобити в резултат на системно формално 
обучение, но и в резултат на неформално учене, които позволяват на индивида 
да борави с информцията от писмени текстове в различни графични разновид-
ности, за да взема информирани решения, да формира собствено независимо 
мнение и да развива креативността си в личен и обществен план“. Основно 
предимство на избрания подход при поднасяне на научното съдържание и свър-
заните с него задачи е това, че:

●  е избегнато многословието – информацията е представена не чрез тради-
ционното описване на езиковите единици и явления в класическия прав 
текст, а чрез прекъснат текст, в който чрез таблици, схеми и алгоритми за 
работа се визуализира и обяснява научната информация;

●  са търсени възможности да бъдат избегнати абстрактните и в много случаи 
неясни и противоречиви традиционни дефиниции и вместо тях учениците 
да получат лесни за прилагане инструкции, които да подпомогнат осмис-
лянето на предвидените от програмата знания и овладяването на умения за 
разпознаване на различни езикови единици, за езиков анализ и прилагане 
на получените знания и умения при решаването на задачи, изискващи про-
ява на творчество;

●  е последователно проведен принципът да бъде демонстрирано проявле-
нието в текст на изучаваните езикови единици и явления, като за целта към 
всеки урок е включен текст за четене с разбиране;

●  графичният дизайн и системата от илюстрации са семантично обусловени 
и подпомагат възприемането на информацията.

Всеки урок по чужд език съдържа следните задължителни елементи: 
●  преговор на вече изученото по граматика;
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●  текст, чрез който се въвеждат новите знания по граматика + граматичен 
блок;

●  упражнения – граматични, лексикални и т.н.;
●  текст за слушане, съпътстван от задачи за говорене и писане.
В случаите, когато това е необходимо, урокът започва с кратък преговор 

на изучени граматични структури или езикови единици, чието актуализиране 
е важно за осмислянето на новата информация. С такава цел в помагалото е 
включена рубриката „Вече знаеш“, като задължително към нея има и задачи, 
чрез които да се припомни познатата граматика. 

Ключова е рубриката „Занимателна граматика“, в която чрез схеми и кратко 
дефинитивно обяснение се представят новата граматична структура и отноше-
нията, които се реализират с употребата ѝ. Обяснителните текстове, включени 
в тази рубрика, са максимално изчистени от терминология. Към рубриката има 
текст за четене с разбиране, който дава възможност да се усвоят новите знания 
по граматика и към който има различни по тип задачи за разпознаването, ос-
мислянето и употребата на съответните езикови единици. Текстът е придружен 
от речник с новите думи или изрази, които авторите са преценили, че може да 
бъдат непознати за учениците – рубриката „Родна реч омайна, сладка“. Новите 
думи се представят по няколко начина:

●  чрез даване на дефиниция, която е заимствана от Българския тълковен 
речник на БАН – онлайн, от страницата на Института за български език 
(http://ibl.bas.bg/rbe/) или от речника, издаден през 1994 г.;

●  чрез представяне на синоними;
●  чрез представяне на антоними; 
●  чрез представяне на сродни думи от различни морфологични класове, кои-

то показват и словообразувателния модел на всяка дума.
В учебното помагало има различни по тип задачи:
●  тестови задачи с изборен отговор;
●  задачи с отворен отговор.
Задачите предвиждат:
●  упражнения за анализ и разпознаване – насочени са към новите грама-

тични структури или към значението на текста;
●  упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри (ситуа-

тивни или езикови);
●  упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи или на 

по-големи езикови единици;
●  упражнения за извличане на информация.
Задачите за съставяне на текст целят изграждане на умения за писмено из-

разяване от страна на учениците. Писменото изказване е трудна активност и 
затова тук в зависимост от възможностите и нивото на учениците се преценява 
какви да бъдат степента на трудност, дължината на текста и употребата на нови 
граматични елементи. Учителите преценяват какво и колко да изискват от уче-
ниците.
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Всеки урок съдържа и текст за слушане с разбиране. Тези текстове са на-
сочени както към затвърждаване на новите знания по граматика, така и към 
разбиране на смисъла на текста. След тях винаги има и задачи, които са грама-
тични, лексикални и/или за трансформиране. Текстовете за слушане съдържат 
минимален процент нови думи, което е изискване към този тип задачи. Прин-
ципно всеки учебник по български език като чужд употребява познатата от 
 предходните нива лексика, като постепенно въвежда и нова лексика от различ-
ни области на живота.

В края на всяка урочна единица има и задача за превод от български език на 
езика на държавата, в която се намира училището. Тази задача изпълнява изис-
кването на Програмата на МОН изучаваните граматични структури в българ-
ския език да бъдат сравнени и осмислени чрез приликите и разликите с подобни 
в другия език (на държавата, в която се намира училището).

Рубриката „Познавам България“ според авторите е задължителна и чрез нея 
учениците ще се запознаят с интересни факти за България и българите.

Рубриката „Народът казва“ цели учениците да научат пословици и мъдри 
мисли, които носят вечни истини, изказани на български език.

В учебното помагало са включени и пунктуационни и правописни правила, 
които илюстрират особеностите на правописа и пунктуацията, свързани с изу-
чаваните нови граматични структури.
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ІІІ. ЛИНГВИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, 
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ  
НА ЗАДАЧИТЕ ПО УРОЦИ

Ур о к  1/1
ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ ЗА ЛИЦА И ПРЕДМЕТИ 

Лингвистична информация и методически насоки
Относителните местоимения за лица и предмети се образуват от въпроси-

телните местоимения + наставка -то (кой + -то = който). Те не се употребяват 
самостоятелно в простото изречение. Имат следните форми:

ед.ч. мн.ч.
м.р. ж.р. ср.р.

който която което които

Тяхната задача е да свържат две прости изречения, като изразят подчинител-
но отношение. Относителните местоимения въвеждат подчинени определител-
ни изречения. Основната употреба на тези местоимения е определено-свърза-
ната, когато те заместват цялостно или частично в семантичен и/или граматичен 
план име или именен израз от главното изречение. Например който замества 
думата, с която е свързана, и повтаря морфологичните ѝ значения за род и чис-
ло: Това е сън (м.р. ед.ч.), който (м.р. ед.ч.) предвещаваше само щастие.

От синтактична гледна точка относителното местоимение може да изпълня-
ва различни синтактични функции в подчиненото изречение: подлог, допълне-
ние, несъгласувано определение и др. Например:

Това е сън, който (той – подлог) предвещаваше само щастие.
Това е сън, който (него, го – допълнение) сънувам често.
Това е сън, значението на който (на него, му – несъгласувано определение) 

не зная.

Решения на задачите
Урокът започва с преговор на въпросителните местоимения – кой, коя, кое, 

кои, които по Програмата на МОН се изучават в 1. клас.

1. 
Задачата е свързана с преговора на въпросителните местоимения кой, коя, 

кое, кои. Примерни отговори:
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Мъжът на снимка 1 е Григор Димитров./Това е Григор Димитров.
Жената на снимка 2 е Стоянка Мутафова./Това е Стоянка Мутафова.
Момичето на снимка 3 е Крисия Тодорова./Това е Крисия Тодорова.
На снимка 4 са „златните момичета“ от отбора на България по художест-

вена гимнастика./Това са „златните момичета“ от отбора на България по 
художествена гимнастика.

2. 
Задачата въвежда новите знания по граматика. В карето е представено об-

разуването на относителните местоимения за лица и предмети от въпросителни 
местоимения + наставката -то. Целта на задачата е учениците, като наблюдават 
модела, сами да успеят да обяснят как се образуват относителните местоимения.

Учителят трябва да обърне внимание на разликата в правописа на местои-
менията който и които, както и на разликата в значението и употребата им.

3. 
Текстът е за слушане с разбиране. Съдържа новите езикови елементи, изу-

чени по граматика. 

Примерни отговори:
Той посещава Седемте рилски езера, пещерата Дяволското гърло, река Ве-

лека.
Приятелят му иска да види пещерите Магурата и Леденика, нос Калиакра, 

Белоградчишките скали и Мадарския конник, старата столица Велико Търново, 
връх Шипка, античния Пловдив.

4. 
Същият диалог от задача 3 сега е обект на задача за четене с разбиране. След 

него, в рубриката „Родна реч омайна, сладка“, са представени новите думи, кои-
то трябва да се прочетат и обяснят.

5. 
Примерни отговори:
Това е пътят към хижа „Мусала“, която се вижда в далечината като на кар-

тичка.
Най-впечатляващ е водопадът, който е висок 42 м.
А има и толкова красиви места, които са недостъпни.
Приказно местенце, което трябва да се види.
Край устието има живописни скални образувания, които въображението 

ти може да оприличи на какво ли не.

6. 
Задачата насочва вниманието на учениците към думите, които относител-
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ните местоимения заместват и с чиято семантика и граматични характеристики 
(род и число) са свързани. 

Примерни отговори:
Задача 2:
тенисист, който
актриса, която
момичето, което
състезателките ..., които

Задача 4:
хижа ..., която 
водопадът, който 
места, които 
местенце, което

7. 
Задачата е едновременно и лексикална, и граматична. Свързана е с употре-

бата на относителните местоимения – насочва към връзката между местоиме-
нието и думата от предходното изречение, с която то е свързано семантично и 
граматично. Упражнява умението четене с разбиране. 

Примерни отговори:
Географията е наука, която ще те сприятели със Земята.
Петър харесва момичето, което седи на последния чин.
Островът е суша, която е заобиколена отвсякъде с вода.
Много ми харесва кученцето, което скимти жално.
Цунами са огромни вълни, които заливат бреговете и унищожават всичко 

по пътя си.
Г-жа Стойчева е учителката, която ни преподава по български език.
Всеки кораб има радар, който служи за откриване на обекти в морето.
Не познаваме човека, който говори с баща ни.

8. 
Задачата е за употребата на новите езикови елементи, изучени по граматика. 

Предполага учениците да съобразят какви да бъдат родът и числото на думата 
от главното изречение, с която се съгласува правилното относително местои-
мение. 

Решение:
Виждаш ли детето, което яде сладолед?
Разхождаме се край реката, която разделя града на две. 
Моят баща е мъжът, който влиза.
Всички искат да погалят кученцата, които се продават в зоомагазина. 
Горнотракийската низина е богата на минерални извори, които имат лечеб-

ни свойства. 
От маслодайната роза се извлича ароматно масло, което се използва в пар-

фюмерията.
Райското пръскало е водопад, който се намира в Стара планина. 
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Това е Лилия, която е най-добрата ми приятелка.
Алпинистите са хора, които обичат планината.

9. 
Игра „Кой кой е?“

ВИД АКТИВНОСТ
Слушане и говорене в група. 
Писане

ПРЕДСТАВЯНЕ
Това е забавна игра за съставяне на изречения, която 
помага на учениците да затвърдят знанията си за 
относителните местоимения.

ФОКУС ВЪРХУ 
ГРАМАТИКАТА
Употреба на относителни 
местоимения

ХОД НА ИГРАТА
Тестето с картите от първата колонка остава 
у учителя. Той ще задава въпросите, като ги 
придружава с илюстрация (снимка на всяка известна 
личност).
Учениците се разделят на три групи.
На всяка група се дава различно тесте карти: на 
първата – с картите от втората колонка, на втората – 
с картите от третата колонка, на третата – с картите 
от четвъртата колонка.
Всяко тесте се разбърква и всяка група нарежда 
картите върху масата пред себе си с лицето нагоре. 
Задайте един от въпросите от вашето тесте 
(например: Кой е Григор Димитров?). Запишете 
името на дъската и съответната форма на глагола 
съм. Кажете на учениците от първата група да 
продължат отговора с една от картите пред тях.
След това кажете на учениците от втората група да 
добавят правилното относително местоимение. 
Накрая учениците от третата група довършват 
изречението с написаното на една от техните карти.
Съставените изречения – отговор, се записват на 
дъската.
Обръща се внимание на правописа: коЙто или коИто, 
и на запетаята пред относителните местоимения.
Играта продължава, докато картите свършат.
Учениците записват изреченията в тетрадките си.

ЦЕЛ
Съставяне на изречения, 
като се използват 
относителни местоимения
ПОДГОТОВКА
Направете копия на картите, 
изрежете ги. Съберете в 
тесте картите от всяка от 
четирите колонки.
НИВО
А2
ВРЕМЕ
30 минути

10. 
Задача за употребата на новите езикови елементи, изучавани по граматика. 

Задачата предполага учениците да съобразят рода и числото на думата от глав-
ното изречение, с което се съгласува правилното относителното местоимение. 

Решение:
Бозайниците са животни, които раждат и кърмят малките си.
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Китът е бозайник, който има тяло на риба и живее във водата.
Гората е обширно земно пространство, което е обрасло с много дървета, 

храсти и треви.
Бурята е много силен вятър, който често е придружен с дъжд, гръмотевици 

и светкавици.
Светулките са насекоми, които светят на тъмно.
Мъглата е водна пара, която прави въздуха непрозрачен.
Насекомото е дребно животно, което има крила и шест крака.
Храстът е дребно дърво с тънък ствол и много разклонения, които започват 

още от земята.

11. 
Задачата упражнява новата граматика. Тя е по-усложнена от предходната. 

Ученикът трябва да трансформира двете прости изречения в сложно съставно, 
като избере подходящото местоимение, да замести с него повтореното същест-
вително от второто изречение и да постави запетая пред местоимението. 

Решение:
Облаците се обагрят в червено от слънцето, което залязва. 
Листата се разпиляват от вятъра, който духа.
Язовирите се препълват от дъждовете, които се изливат през есента. 
Старите дървета се прекършват от бурята, която връхлита.
Краката ни потъват в снега, който покрива всичко наоколо.

12. 
Задачата упражнява новата граматика, както и четенето с разбиране. Учи-

телят трябва да обърне внимание на учениците на правописа на подчиненото 
изречение, което се огражда със запетаи, когато разкъсва главното. 

Решение:
Слънцето, което изгрява, озарява планинските върхове.
Дъждът, който вали, тропа по прозорците.
Бурята, която бушува, затихва след няколко часа.
Ветровете, които духат, брулят сухите листа.
Снегът, който се сипе, затрупва дирите на горските животни.

13. 
Упражнението е за съставяне на изречение по дадени думи и е граматично 

и лексикално.

Примерни отговори:
Слънцето изгрява над хоризонта.
Вятърът разпилява листата по алеята в парка.
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Дъждът пръска по стъклата.
Снегът блести по билото на планината.
Бурята вилнее цяла нощ. 

14. 
Упражнението е за слушане с разбиране. Примерни отговори:
●  В стихотворението е описано как изглежда повърхността на земята.
●  Какво значи: 

– „бавно потропват в нощта дъждовете“ = валят дъждове;
– „бързо размахват крила ветрове“ = духат ветрове;
–  „тук като точка светулка премигне“ = светулките светят, като премигват;
– „там пък на бухал гласът те настигне“ = чува се гласът на бухал.

15. 
Задачата е свързана с превод. 
А. Целта на това упражнение е да се намерят граматически подобни структу-

ри в езика на държавата, в която живеят учениците, като се направи сравнение 
с изучаваните относителни местоимения в българския език. Учителите помагат 
при затруднение.

Ур о к  1/2
ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ ЗА ЛИЦА КОЙТО, КОГОТО

Лингвистична информация и методически насоки 
Относителните местоимения който и когото са две форми на едно место-

имение (м.р. ед.ч.): който е форма за именителен падеж (за подлог), а когото 
е за винителен падеж (за пряко допълнение). Двете местоимения се различават 
съществено в отношението си към съотносителната дума от главното изрече-
ние, с която се съгласуват по род и число, различават се и в употребата си. 
Основната употреба на тези местоимения е определено-свързаната, когато те 
заместват цялостно или частично в семантичен и/или граматичен план име или 
именен израз от главното изречение. Ето и разликите:

1. Който употребяваме, за да заместим съществително име в м.р. от пред-
ходното изречение, което не означава ‘човек’. Например: Ключът, който 
намерих..., Столът, който се счупи..., Диванът, на който седнах..., Дъждът, 
който се изля...

2. Който може да замества съществително име ‘човек’ в м.р. от пред-
ходното изречение, но трябва да бъде подлог в подчиненото изречение. Нап-
ример: Мъжът, който (той) идва..., Лекарят, който (той) ме прегледа..., 
Ученият, който (той) спечели награда... . Ако не е подлог в подчиненото 
изречение, тогава вместо който пишем когото. 
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3. С когото заместваме съществително ‘човек’ в м.р. от предходното изре-
чение само ако когото не е подлог в подчиненото изречение, а изпълнява 
друга синтактична функция. Например: Мъжът, когото (пряко допълне-
ние) срещам..., Учителят, когото (пряко допълнение) обичаме..., Специа-
листът, на когото (непряко допълнение) се доверявам..., Човекът, чанта-
та на когото (несъгласувано определение) се скъса... .

Решение на задачите
Урокът започва с преговор на въпросителните местоимения кой и кого, кои-

то по Учебната програма на МОН се изучават в 1. клас.

1. 
Задачата е свързана с преговора на въпросителните местоимения кой и кого. 

Кой е подлог в изречението, а кого не е подлог и e винаги на мястото на съ-
ществително име от м.р. ‘човек’. Добре е учителят да припомни особеностите 
в употребата на двете въпросителни местомения, дадени в карето до задачата. 

Решение:
Кой/Кого ще поканиш на рождения си ден? 
Познай кой/кого ще дойде на гости! 
На кого/кой е синята раница?
Този подарък за кой/кого е?
Кой/Кого ни приготвя вкусна закуска? 
От кого/кой ще поискаш помощ?

2. 
Задачата е за преговор на употребата на въпросителните местоимения кой 

и кого. 

Решение:
● Кого срещаш всяка сутрин?
● Кой ще отиде за сандвичи?
●  Кой обича пица с гъби?
●  Кого търсите, господине?
●  Кого да извикам – Иван или Васко?
●  Кой иска мляко с какао?
 
3. 
Задачата въвежда новата граматика + пунктуация (правилата се намират на 

стр. 15), като преговаря граматиката от предходния урок – относителни место-
имения за лица и предмети. Текст за четене с разбиране. След текста са дадени 
и новите думи в рубриката „Родна реч омайна, сладка“. 
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Решение:
Голямата мечка, или Колата, е съзвездие, което се наблюдава най-добре през 

пролетните и летните нощи. Най-ярките звезди от това съзвездие образуват 
фигура, която прилича на черпак или волска кола...

Старогръцката митология свързва съзвездието с Аркас, който е син на Зевс 
и Калисто. Според мита, който създават древните гърци, Хера превръща 
Калисто...

Върховният бог, който вижда всичко, хваща Калисто и Аркас и ги хвърля 
на небето. Така ги превръща в съзвездия, които и до днес обикалят близо едно 
до друго.

4. 
Задачата е за писане. Преговаря старата граматика и въвежда новата. 

Решение:
което съзвездие
която фигура
който Аркас Х
който мита
когото Зевс Х
който бог Х
които съзвездия

5. 
Задачата е едновременно граматична и лексикална, свързана с новите думи 

от текста. 

Решение:
Название е име, което даваме на предмет, действие, качество.
Традиция е обичай, който се предава от поколение на поколение.
Волове са мъжки говеда, които се използват за работа.
Черпак е голяма лъжица, която служи за сипване на храна.
Известен е този, когото много хора познават.

В рубриката „Занимателна граматика“ е представена разликата в употреба-
та на относителните местоимения който, когото. Учителят трябва да обърне 
внимание на учениците за тази разлика и да се убеди, че те я осъзнават. Пред-
ставени са и правописните правила за употребата на относителни местоимения 
в сложното съставно изречение.

6. 
Задачата упражнява новата граматика. Изреченията, които демонстрират 
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употребата на двете относителни местоимения, представят факти за известни 
личности от българската история. 

Решение:
Цар Симеон I Велики е владетелят, който разширява границите на България 

до три морета.
Най-дълго управлявалият български владетел е цар Петър, когото Църквата 

канонизира за светец.
През 852 г. на българския престол се възкачва Борис I, който през 864 г. 

покръства българите.
През 718 г. съкрушителен удар на арабите край Константинопол нанася кан 

Тервел, когото историците наричат „спасител на Европа“.
На 18 юли 1837 г. в Карлово се ражда Васил Иванов Кунчев, когото нари-

чаме Левски, Дякона, Апостола.
Паисий Хилендарски e български народен будител и духовник, който е ав-

тор на „История славянобългарска“.
Родоначалник на българското будителство е свети Йоан Рилски, когото по-

читаме като духовен покровител на българския народ.
В православния календар 2 май е денят на свети цар Борис I, когото Църк-

вата провъзгласява за светец.

7. 
Задачата фокусира вниманието върху факта, че когото се употребява вместо 

съществително име ‘човек’ само когато не е подлог в подчиненото изречение, 
във всички останали случаи който замества съществително от м.р. ед.ч. без 
значение дали означава човек, или не. 

Решение:
Човекът, когото/който чакаме на летището, е известен пианист. 
Човекът, когото/който чака на летището, е известен пианист.
Котаракът, когото/който търся из парка, е домашният ми любимец. 
Котаракът, който/когото търси нещо за хапване, е домашният ми любимец.
Учителят, който/когото поздравяват децата, преподава по музика. 
Учителят, който/когото поздравява децата, преподава по музика.
Папагалът, който/когото обича плодове, е говорещ. 
Папагалът, който/когото обичам, е говорещ.

8. 
Задачата е граматична. Свързана е с факти от спортния живот в България. 

Решение:
Алберт Попов, когото всички наричат Аби, е вторият български скиор, кой-

то печели точки за Световната купа в слалома. Първият е Петър Попангелов, 
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който е и единственият българин с победа за Световната купа в алпийските 
ски.

След фурора, който направи през уикенда в Кицбюел, тази вечер Алберт 
Попов отново ще застане на старта. Българинът ще участва в нощния слалом 
в Шладминг, който е и последен преди Световното първенство в Оре. Неверо-
ятното девето място за българина в Кицбюел пък му позволява да има и доста 
по-преден стартов номер, който е важен в слалома, тъй като дава възможност 
за каране на по-добра писта.

На старта тази вечер в 18:30 часа наше време ще бъде и още един българин 
– Камен Златков, който стартира 43-ти и когото също ще подкрепяме.

9. 
Целта на задачата е да се направи сравнение между граматически подобни 

структури в езика на държавата, в която живеят учениците, с изучаваните отно-
сителни местоимения в българския език. Учителите помагат при затруднение.

Ур о к  1/3
ПРЕДЛОЗИ И ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ  
ЗА ЛИЦА И ПРЕДМЕТИ

Лингвистична информация и методически насоки
Относителните местоимения за лица и предмети могат да се свързват с пред-

лог, с който правят предложна група, като тяхната задача остава непроменена: 
да свържат две прости изречения, като изразят подчинително отношение, и да 
въведат подчинени определителни изречения. Например: Това е сън, от който 
се плаша; Това е снимката, на която сме аз и моето куче; Това е мъжът, за 
когото ти говорих; Това е продавачът, от когото поисках съвет; Това са 
ягодите, без които не мога и т.н.

Решение на задачите
1. Задачата въвежда употребата на относителните местоимения в комбина-

ция с предлог. В нея се съдържа и правописното правило. 

Примерни отговори:
●  Връзка между двете изречения изпълняват: на който, на когото, от коя-

то, с което, без които.
●  Запетаята е поставена пред предлога.

2. Задачата упражнява новата граматика.
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Решение:
Това е любимото ми котенце, за което често купувам играчки. 
Ще ти разкажа за алпиниста, на когото се възхищавам.
Синът се завръща в къщата, в която е роден. 
Слънцето се показва над облаците, зад които се крие.
Есенните листа се откъсват от клона, на който са отраснали. 
Дъждът чука по прозореца, през който се вижда старата гора. 
Дядо е стар планинар, от когото научавам интересни неща. 
Пътуваме към село, до което се намира язовирът.

3. 
Задачата е граматична и лексикална. Изборът на предлог е свързан с рекци-

ята на глагола в подчиненото изречение. 

Примерно решение:
Това е баща ми, на когото вярвам най-много.
Мими има братовчед, с когото се вижда често.
Ники и Милен гледат интересен филм, в който участва Селена Гомес. 
Децата търсят приятеля, без когото не започва нито една игра.
Светла се среща със Стефан, от когото ще вземе книгата.
Най-накрая виждам връх Ком, до който стигнахме след дълго изкачване. 
Димитър не познава добре човека, с/на когото говори.
Това е номерът, на който трябва да се обадим при пожар.
В Мадара ще ни чака екскурзовод, от когото сигурно ще научим много лю-

бопитни неща.
Георги търси съотборника си, без когото не може да започне мача по тенис. 
Петя търси шоколада, без който не може да довърши тортата.

4. 
Задачата е за съставяне на изречение с готови конструкции. 

Решение:
В равнината, през която тече река, се раждат вкусни плодове.
Жената, от която вземам пример, е учителката ми по пиано.
Футболистите, без които отборът заминава, са контузени.
Сладките, с които ще черпя за рождения ден, ги прави мама.
Върхът, над който слънцето изгрява, блести в снежна премяна.
Алберт Попов, на когото съм фен, се класира на първо място.
Синьото море, за което мечтая цяла зима, вече се синее пред мен.
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5. Игра „Скръсти ръце“

ВИД АКТИВНОСТ
Слушане и говорене 

ПРЕДСТАВЯНЕ
Това е забавна игра за отгатване, която помага на учениците 
да затвърдят знанията си за съвместна употреба на предлози 
и относителни местоимения.

ФОКУС ВЪРХУ 
ГРАМАТИКАТА
Съвместна употреба 
на предлози и 
относителни 
местоимения

ХОД НА ИГРАТА
Тесте карти с различни изображения се разбърква и се слага 
обърнато с лицето надолу на чина. След това участниците 
последователно изтеглят карта. Играчът, изтеглил карта, 
поглежда изображението, поставя пред себе си картата 
отново обърната надолу, скръства ръце и описва с едно 
или няколко изречения обекта, като използва относителни 
местоимения за лица и предмети в съчетание с предлози. 
През цялото време той държи ръцете си скръстени. Целта 
е да се избегнат мимики и жестове. Освен това играчът на 
ход не може да назовава обекта от картата или да използва 
синоним. Останалите играчи трябва да отгатнат кой е 
обектът, по описанието.
Ако никой не отгатне, картата се поставя най-отдолу на 
тестето и същият играч вдига следващата карта и описва 
обекта, като пропуска възможността да спечели карта. Ако 
три пъти не успее да опише обекти, така че останалите играчи 
да ги разпознаят, следващият участник продължава играта.
Първият, който познае, печели разиграването и взема 
картата.
Ученикът с най-много събрани карти е победител в играта.

ЦЕЛ
Съставяне на 
изречения със 
съюзни думи 
относителни 
местоимения за лица 
и предмети. Кратко 
описание на хора, 
предмети, места, 
сезони, географски 
понятия, като се 
използват предлози 
и относителни 
местоимения

ПОДГОТОВКА
Направете копие на 
картите, изрежете ги. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ
След като обясните правилата на играта, покажете едно 
разиграване: Изтеглете една карта с изображение (например 
есен), което играчите не виждат. Кажете на учениците 
да слушат вашето описание на изобразеното и да го 
отгатнат. Опишете с едно или няколко изречения обекта, 
като използвате относителни местоимения в съчетание с 
предлози (например „Това е сезон, през който листата на 
дърветата падат и птиците отлитат на юг.“). 
Когато ученик отгатне какво е изобразено на картата, 
покажете я на останалите и я дайте на този, който е 
познал. Обяснете още веднъж на учениците, че не може да 
назовават обекта от картата или да използват синоним.

НИВО
А2
ВРЕМЕ
30 минути

6. 
Задачата е граматична. 
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Решение:
Голямо значение за живота на Земята има водата, без която живите орга-

низми не могат да съществуват... Те я правят опасна за живота в реките, мо-
ретата и океаните, към които тя се насочва. Земната кора играе ролята на 
естествен филтър, който задържа тези замърсители, но това не е достатъчно. 
Затова хората трябва винаги да отвеждат мръсните води към места, в които те 
се пречистват...

Има много случаи на аварии, при които огромни танкери изливат тонове 
нефт, с който водата се замърсява и се причинява смъртта на риби, птици и 
други животни...

Всяка местност, в която се събира питейна вода, се огражда и охранява. За 
това трябва да се грижи човекът, за когото опазването на природата е дълг.

7. Задачата е свързана с текст за слушане с разбиране. 

Решение:
Твърдение Да Не

Динозаврите са праисторически животни. Х
Днес Иво ще ходи на разходка в планината със семейството си. Х
Гущерите не са роднини на динозаврите. Х
Иво не знае къде е Природонаучният музей. Х
Днес се срещат гущери, които имат различен цвят. Х
Най-големите гущери на планетата са геконите. Х
Комодският дракон се среща на някои острови в Африка. Х
Всички гущери са с еднакви размери и окраска. Х

8. 
Задачата е за слушане с разбиране. 

Примерно решение:
– За Иво са интересни книгите за праисторическите животни.
– Момчето научава любопитни неща за природата в Природонаучния музей.
– В Природонаучния музей има информация за всяко животно и растение, 

което се среща в природата.
– Комодският дракон е с най-големи размери.
– Иво знае много неща за животните.

9. 
Чрез поправка на грешките учениците усвояват новата граматика още 

по-ефективно. 
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Решение:
Райското пръскало, коЕто се намира под връх Ботев в Стара планина, е 

най-високият водопад на Балканския полуостров.
В България живее едно от най-старите дървета на планетата, коЕто е 

1300-годишната Байкушева мура в Пирин.
През 1934 г. на връх Шипка е построен Паметникът на свободата, до коЙто 

водят каменни стълби.
Името Баба Вида, с коЕто крепостта е известна днес, произхожда от народ-

на легенда.
Розовата долина, в коЯто се отглежда маслодайната българска роза, се на-

мира в котловината между Средна гора и Балкана.
Най-високият връх на Балканския полуостров Мусала (2925 м), на коЙто 

има метеорологична станция, се намира в България.
Със своите неравноделни тактове народната музика на България е сред не-

повторимите неща, с коИто се гордеем.

10. 
Задачата е за писане на текст.

11. 
Целта на задачата е да се направи сравнение на подобните граматични 

структури в езика на държавата, в която живеят учениците, с изучаваните отно-
сителни местоимения в българския език. Целта е да се отбележат приликите и 
разликите. Учителите помагат при затруднение.

Ур о к  1/4
ПОКАЗАТЕЛНИ И ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ  
ЗА ЛИЦА И ПРЕДМЕТИ

Лингвистична информация и методически насоки
Показателните местоимения служат за посочване на обекти и на техните 

признаци – качествени и количествени. Показателните местоимения за лица и 
предмети имат следните форми:

ед.ч. мн.ч.  
за трите 

рода
м.р. ж.р. ср.р.

За близки лица и предмети този, тоя тази, тая това тези
За по-отдалечени лица и 
предмети

онзи, оня онази, оная онова онези
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В учебника съзнателно са представени предпочитаните форми на показател-
ните местоимения за лица и предмети този, тази, тези, но учителят може да 
обърне внимание на учениците, че правилни са и формите тоя, тая, тия.

Относителните местоимения за лица и предмети имат най-вече функцията 
на подчинителна връзка в сложното съставно и сложното смесено изречение 
и заместват име или местоимение от поясненото изречение. Образуват се от 
 въпросителните местоимения с помощта на наставката -то: кой-то (м.р.), коя-
то (ж.р.), кое-то (ср.р.), кои-то (мн.ч.).

 Акцент в урока са сложните съставни изречения с подчинени опреде-
лителни, в които подчиненото определително изречение е въведено от относи-
телно местоимение за лица и предмети и замества показателно местоимение от 
главното изречение. Най-важното е по практически път учениците да овладеят 
механизма на съгласуване по род и число на показателното и относителното 
местоимение в тези случаи и да осъзнаят, че подобен тип изречения най-често 
се използват за дефиниране на понятия.

Решения на задачите

1.
Решение:
...Хайде да гледаме този филм... Онзи филм май ще е по-интересен...
...Радостина, коя книга да си купя: тази тук или онази там?
...Вземи онова там, защото това ми трябва.
...Мамооо, кои обувки да обуя – тези или онези?

2. 
Примерно решение:
– Виждаш ли тази котка?
– Коя котка?
– Тази, която е на покрива.

– Виждаш ли онези лястовички?
– Кои лястовички?
– Онези, които са на жиците.

– Виждаш ли онези щъркели?
– Кои щъркели?
– Които са в гнездото.

– Виждаш ли онази катеричка?
– Коя катеричка?
– Онази, която е на дървото.
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3. 
Задачата е за слушане и е насочена към повишаване на равнището на функ-

ционалната грамотност на учениците. 

Решение:
Иво и Ния живеят в едно малко село.
Всеки ден двете деца ходят на училище в съседното село.
Майка им ги учи да помагат на хората.
Кучето е наречено Вихър, защото е бързо като вятър.
Вихър гони бъбривите врабчета, които налитат да кълват неузрелите чере-

ши.
Всички помнят страшната зима, която откъсва селото от света.
Вихър спасява Иво и Ния, като ги топли с тялото си.
Всички обичат Вихър – и тези, които обичат животните, и тези, които се 

правят, че не ги забелязват.

4. 
Задачата е за четене с разбиране. Текстът вече е изслушан, но за да бъде 

детайлно осмислен, важно е вглеждането в детайлите. В случая акцентът е вър-
ху означените с прилагателни имена качества на героите – Иво, Ния и Вихър. 
Преди да я решат, учениците трябва да прочетат внимателно рубриката „Родна 
реч омайна, сладка“, за да разширят лексикалната си култура. 

Решение:
А
– Всяка сутрин изминавам пътя от нашето до съседното село.

– На път към училище поздравявам всички, с които се разминавам.

– На връщане от училище поздравявам тези, които срещам и които се връ-
щат с покупки от голямото село.

– Майка ми ме учи да помагам на всички, които се нуждаят от помощ.

Б
●  Прилагателни, които описват Иво и Ния: ранобудни, грижовни, отзивчиви.
●  Прилагателни, които описват Вихър: голям, черен, бърз (като вятър), без-

грижен, предан, любящ (приятел).

В
В колоните на таблицата се вписват прилагателните имена, подчертани при 

решаването на подусловие Б.
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5. 
Задачата е пряко свързана с темата на урока и поставя акцент върху меха-

низма на съгласуване на показателното и относителното местоимение, употре-
бени в обща конструкция в сложно съставно или сложно смесено изречение. 
Подчертани са именно думите, които в изречението задължително се съгла-
суват по род и число и които открояват същността на този тип изречения – да 
дефинират понятия.

Бъбриво дете е това, което обича много да говори.
Отзивчив наричаме този, който винаги е готов да помогне на другите.
Грижовна майка е тази, която се грижи всеотдайно за децата си.
Тези, които се будят рано, са ранобудни.
Предано куче е това, което обича стопанина си и му е вярно.
Казваме, че са отчаяни, за тези, които са изгубили надежда.
За този, който действа обмислено, казваме, че е разумен.

6. 
Решение:
Приятел е този, който знае всичко за теб и въпреки това те обича.
Понякога да не получите това, което искате, е чудесен късмет.
Училището дава знания само на тези, които са съгласни да ги вземат.
Богат е този, който е щастлив от това, което има.
Не изисквай от другите това, което ти сам не можеш да изпълниш.
Този, който бърза, никога не пристига.
Който купува това, което не му трябва, продава това, което му трябва.
Истински успешен учител е този, от когото няма да имате нужда отново.

7. 
Картоните за играта са 18 на брой и трябва да бъдат предварително изтегле-

ни от сайта на издателство „Просвета“ заедно с картите. 

ВИД АКТИВНОСТ
Слушане и говорене в група

ПРЕДСТАВЯНЕ
Това е забавна игра за отгатване, която помага 
на учениците да затвърдят знанията си за 
съвместна употреба на показателни местоимения и 
относителни местоимения за лица и предмети.

ФОКУС ВЪРХУ 
ГРАМАТИКАТА
Съвместна употреба на 
показателни местоимения и 
относителни местоимения за 
лица и предмети

ХОД НА ИГРАТА
На всеки от играчите се дава картон с написани в 
различен ред имена на обекти и лица (А, Б, В или Г).
Тестето от карти с написани на тях същите имена 
на обекти и лица се разбърква и се поставя с лицето 
надолу върху масата.
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ЦЕЛ
Описване на хора и предмети, 
като се използват показателни 
местоимения и относителни 
местоимения за лица и 
предмети

Демонстрирайте правилата на играта: Изтеглете 
една карта с написана на нея дума (например: 
медицинска сестра). Кажете на учениците да 
слушат вашето определение за обекта и да го 
отгатнат.

ПОДГОТОВКА
Направете копия на 
картоните, по едно за всеки от 
играчите, изрежете ги. 
Направете копия на картите, 
изрежете ги.

Опишете обекта, като използвате показателни 
местоимения и относителни местоимения за лица и 
предмети (например: медицинска сестра – „тази, 
която се грижи за пациентите в болницата“ 
или одеяло – „това, с което се завивам“). 
Обяснете, че се допуска употреба на предлози с 
относителното местоимение. Например: „този/
тази/това/тези, (с/без/от/в) който/която което/
които…“
Когато играч отгатне коя е думата, той я зачерква в 
картона си, без да казва на останалите коя е тя. 
След това един ученик изтегля карта и дава 
определение за обекта, написан на нея. Останалите 
трябва да отгатнат и да зачеркнат думата в картона 
си. Първият отгатнал извиква „Първи!“ и играта 
продължава. Ако никой не отгатне, картата 
се слага отдолу на тестето и този, който е дал 
определението, също няма право да я зачеркне в 
картона си. Ако един или повече играчи я познаят, 
те също я зачеркват и я слагат пред себе си, 
обърната надолу. Следващият участник изтегля 
нова карта и така играта продължава, докато някой 
обяви, че е зачеркнал всички думи на своя картон. 
Разиграните карти се обръщат и той печели играта, 
ако отговорите му са верни. 

НИВО
А2
ВРЕМЕ
30 минути

8. 
А
Примерно решение:
„Не е луд, която яде баницата, а който му я дава.“ 
Пословицата се отнася за тези, които позволяват трудът и усилията им да 

бъдат използвани наготово от други, например някой решава трудна задача и я 
дава на друг, който дори не се е опитал да я реши, и другият получава отлична 
оценка, която сам не е заслужил.

„Този, който има търпение, ще постигне това, което иска.“
Мисълта утвърждава убеждението, че постоянството е гаранция за постига-

нето на успех, например спортисти, които първоначално нямат забележителни 
постижения, с много тренировки стигат до върха.
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„Съдбата помага на тези, които си помагат сами.“
Мъдрата мисъл може да бъде разтълкувана, като учителят прочете народ-

ната приказка „Неволята учи“ и под негово ръководство учениците извлекат 
поуката, която е аналогична на смисъла на афоризма.

НЕВОЛЯТА
Един дървар имал двамина синове. Всеки път, когато отивал в гората, той 

водел по един от тях за помощник. Веднъж дърварят натъкмил колата и казал 
на синовете си:

– Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва, а пък аз ще остана вкъщи да 
си отпочина, защото много се объхтах.

Момчетата се зарадвали, че им се паднал случай да отменят баща си, и подкара-
ли колата. На излизане от къщи по-големият се обърнал назад и попитал баща си:

– Абе, тате, ако ни се повреди колата, кой ще ни я поправи?
– Не берете грижа – отвърнал бащата, – ако строшите колата, повикайте 

неволята, тя ще я поправи.
Отишли момчетата в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да пасат и граб-

нали секирите. Развъртели се. Захванали да секат. На бърза ръка насекли дърва, 
натоварили и претоварили колата. Впрегнали пак добичетата и потеглили назад.

Не щеш ли, насред пътя, като се спускали по едно нанадолнище, претова-
рената кола се засилила, блъснала хомота и строшила теглича. Двете момчета 
прехапали устни: ами сега как ще откарат колата с дървата? Тогава по-големият 
се досетил за поръчката на баща си и захванал да вика колкото му глас държи:

– Невольо! Невольо! Ела да ни поправиш колата!
Никой не се обадил.
– Невольооо! – екнал още по-силно гласът на малкия. – Ела, че загазихме!
Но гората била глуха и неволята я нямало никаква.
Смрачило се. Птиците се прибрали в гнездата си. На небето се появила блед-

на месечина.
– Бате – рекъл по-малкият брат, – то се видя, че тая проклета неволя няма да 

дойде. Кой я знае къде се е запиляла в пущинака – навярно поправя друга кола 
или пък лежи под някое дърво. Я хайде ние сами да си поправим колата.

– Как? – попитал по-големият. – То не е лесна работа.
– Ще отсечем нов теглич от сухо дряново дърво, ще го издяламе и готово!
Речено-сторено. Разтичали се двете пъргави момчета, намерили сух дрян, 

отсекли го, издялали го хубаво, направили нов теглич и го сложили на мястото 
на счупения.

Откарали колата у дома си.
Додето разтоваряли дървата, те разказали на баща си какво се е случило.
– Остави се, тате, насред пътя строшихме теглича. Захванахме да викаме не-

волята. Викахме, викахме, гърлата си продрахме, но тя не се обади, сякаш беше 
потънала в земята. Тогава се запретнахме сами и си направихме нов теглич, 
по-як от стария.
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Бащата се усмихнал и рекъл:
– Ех, момчета, вие сте търсили неволята из пущинаците, а тя била при вас. 

Самата неволя ви е помогнала да си поправите колата. Поразмислете малко и 
ще разберете, че съм прав.

„Никой не е толкова глух, както този, който не иска да чува.“
Мисълта се отнася за тези, които се правят, че не чуват това, което им е 

неприятно, например възрастните често подканват децата да помогнат или да 
седнат да учат уроците си, но децата се правят, че не ги чуват, защото не искат 
да прекъсват игрите и забавленията си.

„Срамът не е за онзи, който не знае, а за онзи, който не пита.“
Мисълта се отнася за ситуации, в които човек се срамува да попита за това, 

което не знае, и попада в конфузни ситуации, например, ако не попиташ какви 
са правилата в дадена страна, а следваш правилата, с които сам си свикнал, 
може да се окажеш в нарушение и това да те накара да се срамуваш.

Б
Примерно решение:
„Това, което ми е на главата, мога да сваля, но това, което ми е в сърцето, 

не мога да извадя.“
Елин-Пелиновата мисъл насочва към истината, че човек лесно може да се 

справи с материалното, но не може да се освободи от чувствата, които изпитва.

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.“
Ботевият стих от баладата „Хаджи Димитър“ утвърждава идеята, че героите, 

които жертват живота си за свободата и благото на своя народ, са безсмъртни 
– имената им биват помнени завинаги.

„Този, който не обича майка си, баща си, жена си и децата си, то той не оби-
ча и своето отечество.“

Ботевата мисъл подчертава връзката между понятието „родина“ и съкро-
вения свят на човека, в който той е обкръжен от своите най-близки. Дългът и 
отговорността към тях стават част от дълга и отговорността към родината.

9. 
След като учениците напишат своите съчинения, добре е да ги прочетат пред 

групата и с помощта на учителя да бъдат обсъдени сполуките и допуснатите 
грешки и неточности.

10.
Ако в езика на страната, където живеят учениците, няма съответствия на 

представените в задачата мисли, те може да бъдат дословно преведени и смисъ-
лът на всяка от тях да бъде обсъден под формата на дискусия.



31

Ур о к  1/5
ОТНОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ ЗА ПРИЗНАЦИ

Лингвистична информация и методически насоки
Относителните местоимения за признаци най-често изпълняват функцията 

на подчинителни връзки между прости изречения в състава на сложно съставно 
или сложно смесено изречение. Имат следните форми: 

ед.ч. мн.ч.  
за трите родам.р. ж.р. ср.р.

какъвто каквато каквото каквито

Решения на задачите

1. 
Примерно решение:
Гласът ми е тънък/дебел/звънлив/тих/силен/мелодичен...
Учениците трябва да бъдат насочени да отговорят, като изберат подходящо 

прилагателно име от четвъртата колонка под условието на задачата и карето.

2. 
Задачата има за цел да открои:
●  една от функциите на относителните местоимения за признаци – да осъ-

ществяват повърхнинната свързаност на текста, като заместват (поясня-
ват) употребени в него съществителни имена;

●  механизма на съгласуване по род и число със заместеното (поясненото) 
съществително име;

●  механизма на образуване на относителните местоимения за признаци.
Попълването на думите в таблицата според условия А и Б онагледява връз-

ката между въпросителните и относителните местоимения и механизма на 
съгласуването им със заместените от тях съществителни имена.

А
Решение:
височина, рекорд, сила и воля, място

Б
Решение:
каква, какъв, какви, какво
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3. 
Задачата поставя акцент върху употребата на относителните местоимения 

за признаци и в същото време дава възможност да се упражни четивната гра-
мотност на учениците.

Примерно решение:
А
Бабата и дядото говорят за Марин – за неговия характер и за бъдещата му 

професия.
Бабата и дядото не се разбират, защото всеки от тях мисли за Марин от 

различна гледна точка: бабата – за характера му, а дядото – за бъдещата му 
професия.

Бабата се притеснява, защото Марин е много чувствителен.
По характер Марин е затворен, раним и разсеян.
Дядото смята, че Марин ще избере интересна професия, но може да остане 

затворен и твърдоглав като родителите си.

На последния въпрос учениците могат да отговорят напълно свободно, като 
е добре учителят да ги подтикне да се обосноват, например:

Марин ще стане художник, защото художниците обикновено са вглъбени в 
себе си и живеят в свой собствен творчески свят.

Марин ще стане учен, защото учените обикновено са вглъбени в себе си и 
това ги прави разсеяни.

Б
Решение:
Относителните местоимения са:
какъвто (3 пъти), каквато (2 пъти), каквито (1 път).

В
Решение:
Марин може да стане затворен и твърдоглав, каквито са родителите му.
Марин може да стане съсредоточен, каквато е баба му.
Марин може да стане разсеян, какъвто е дядо му.

Добре е при решаването на тази част от задачата учителят да обърне внима-
ние върху пунктуацията на изречения, съдържащи относително местоимение в 
ролята на съюзна дума.

Г
Заучаването на диалога и представянето му пред групата могат да доприне-

сат за усъвършенстването на уменията на учениците да общуват устно, както и 
по-конкретно – за овладяването на интонацията на различните по цел на общу-
ването изречения.
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4. 
Решение:
Задачата е насочена към усъвършенстването на уменията за правилната 

употреба на относителните местоимения за признаци и за осмислянето на ин-
формацията, вложена в карето с нови знания от стр. 31.

Аз съм българка, каквато си и ти, Елена.
Баба се облича с дрехи, каквито никой не носи.
Ани е винаги усмихната, какъвто е и баща ѝ.
Тук няма планини, каквито има в България.
Дядо беше работлив, каквато е сега мама.
Това е необикновено място, каквото за пръв път виждам.
Нашата състезателка показва воля, каквато малко хора притежават.
Искра е много талантлива художничка, каквито са и родителите ѝ.
Стефан и Яна са много музикални, какъвто беше и дядо им.
Огнян е срамежлив, какъвто е и брат му.

5.
Решение:
Мама ще направи сладки, каквито прави баба.
Искам да имам усмивка, каквато имат холивудските актьори.
Мечтая да стана лекар, какъвто е дядо ми.
Вземи си плодове, каквито обичаш.
Ще си поръчам ядене, каквото не съм опитвал.
В къщата на баба и дядо има телефон, какъвто ние нямаме.
Купи грозде, каквото има на пазара.
Лили е синеока, каквато е и майка ѝ.

6.
Задачата е за слушане. Това е причината текстът, който е вложен в електрон-

ния учебник като аудиофайл, да е поместен на стр. 32, а задачите, свързани с 
него – на стр. 33. Разбира се, при решаването им, в случай че учениците се съм-
няват дали добре са запомнили съдържанието, учителят може да ги насочи да 
го прочетат сами отново. Добре е, след като текстът бъде чут от учениците, да 
се обърне внимание на рубриката „Родна реч омайна, сладка“, като се изяс нят 
значенията на думите, за които се предполага, че са непознати на учениците.

А
Решение:
Мека, каквито са зелените ѝ поляни.
Свежа и ароматна, каквито са билките и горските цветя.
Бистра, каквито са потоците, които се спускат надолу...
Приказно красива, каквито са песните и приказките за нея.
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Мрачна и бурна, какъвто е силният северен вятър.
Цветна и топла, каквото е сърцето на човек, който я пази в себе си.
Синя и мокра, какъвто е дъждът.

Б
Решение:
небето – с очите на планинските езера
пътят – с живота в планината, който е труден
гласът – с гласа на птиците

В
Задачата има за цел да открои основната функция на относителните местои-

мения – да въвеждат подчинено изречение.

Решение:
Небето е синьо и прозрачно, каквито са очите на планинските езера.
Пътят е стръмен и труден, какъвто е животът в планината.
Гласът на планината е звънлив и сладък, какъвто е гласът на птиците.

7.
Задачата има за цел да упражни употребата на конструкции, изградени от 

показателно и относително местоимение за признаци.

Решение:
Не се променяй, Владо, бъди такъв, какъвто си.
Езерото не е такова, каквото си го представяш.
Мила мамо, обичам те такава, каквато си.
Времето ще се задържи такова, каквото е днес.
Селцето и днес е такова, каквото беше преди.
Не всички хора са такива, каквито искаме да са.
Планината е такава, каквато я описва той.
Вече не сме такива, каквито бяхме.
Ние, децата, сме такива, каквито сте вие, възрастните.

8. 
Решение:
1 – силен, какъвто е бикът.
3 – хитра, каквато е лисицата.
8 – надут, какъвто е пуякът.
2 – смел, какъвто е лъвът.
7 – бавен, какъвто е охлювът.
4 – упорит, каквото е магарето.
6 – любопитен, каквато е маймуната.
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5 – пъргав, каквато е котката.

9. 
Задачата е насочена към разширяване на лексикалния запас, с който разпо-

лагат учениците. В някои от случаите е налице възможност посочените значе-
ния да се изразят чрез синоними. Съществителните, които трябва да се запи-
шат, са, както следва:

Решение:
мързелив, чувствителен, небрежен / немарлив, мълчалив / затворен, припрян 

/ нетърпелив, щедър, безчувствен / безсърдечен / зъл / жесток, твърдоглав / 
своенравен, общителен / открит, дружелюбен / сговорчив.

10.
Решение:
Антонимните двойки прилагателни имена са:
мързелив – трудолюбив;
дружелюбен – враждебен;
щедър – стиснат;
чувствителен – безчувствен;
небрежен – старателен;
мълчалив – приказлив;
общителен – затворен;
вироглав – послушен;
жесток – състрадателен;
припрян – търпелив.
Други прилагателни и съществителни имена, описващи характера на човек, 

биха могли да бъдат:
●  Прилагателни имена: благороден, сговорчив, толерантен, ведър, отзив-

чив, открит, честен, лицемерен, двуличен, подъл, подмолен, прикрит, ис-
крен, неискрен и др.

●  Съществителни имена: добряк, хитрец, подлец, вироглавец, твърдогла-
вец, смелчага, храбрец и др.

11. 
Преди да напишат съчинението, учениците може да бъдат подпомогнати от 

учителя чрез опорни въпроси, които да ги насочат как да композират съчине-
нието си, например:

●  как се казва човекът, за когото ще пишат;
●  защо той е интересен за тях;
●  на каква възраст е и с какво се занимава;
●  какво е семейството му и какво отношение към близките си проявява;
●  как се отнася към работата си и какви професионални постижения има;
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●  как се проявява в трудни моменти;
●  какво е отношението на другите към него и защо.

12. 
Решение:
Каквото посееш, това ще пожънеш.
Каквото повикало, такова се обадило.
Каквото си надробиш, това ще сърбаш.
С какъвто се събереш, такъв ставаш.
Каквато майката, такава и дъщерята.

Във връзка с пословицата „Каквото посееш, това ще пожънеш“ учителят 
може да прочете приказката „Врабчо и Лиса“ от Ран Босилек, след което под 
негово ръководство учениците да я обсъдят и да достигнат до посланието ѝ.

ВРАБЧО И ЛИСА
Лиса срещнала врабеца и му рекла:
– Слушай, Врабчо! Хайде братски да живеем. Ще си засеем пшеница. Ще 

пожънем, ще вършеем. Ще я поделим поравно.
– Добре – отговорил Врабчо, – ала няма да хитруваш и да чакаш наготово. Не 

обичам да ме мамят. Недей никога забравя: кой каквото си посее, това ще пожъне.
– Ти не ме познаваш, братко. Затова така приказваш. Като работим задруж-

но, ще ме разбереш каква съм.
– Дано е така, Лисано!
Дружно отишли в полето. Взели да сеят пшеница.
– Сега, Врабчо – рекла Лиса, – ти ще ореш и ще сееш. Аз най-трудното ще 

върша. Хе на оня хълм ще ида. Ще подпирам там небето – да не падне, та пше-
ницата да смаже.

И измамницата Лиса цял ден седяла на хълма. Разбрал Врабчо хитрината. 
Но престорил се на глупав. Разорал. Засял пшеница.

Дошло време да пожънат.
– Братко Врабчо – рекла Лиса, – облачно е днес небето. Ти пшеницата ще 

жънеш. Аз пък мъчното ще върша. Облаците ще подпирам. Ще задържам дъж-
довете, да не мокрят класовете.

Изправила се Лисана. Лапи дигнала нагоре, сякаш облаците спира.
Врабчо житото пожънал. Вързал снопите самичък.
По вършитба Лиса рекла:
– Врабчо, братко, вършей тука. Аз на хълма ще отида. Там вятъра ще задър-

жам, та да не ни разпилява златозърнестото жито…
Припнала нагоре Лиса. Врабчо рекъл си усмихнат:
– Нека мисли, че ѝ вярвам. После за всичко ще плаща.
Той си овършал самичък.
Дошло време за подялба.
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– Казвай, Лисо – рекъл Врабчо, – как ще разделим храната?
– Много лесно, братко Врабчо. Ти видя какво извърших. Мойта работа пред 

твойта сто пъти по-трудна беше. На мен сто зърна се падат. А на теб едничко 
стига.

Както рекла Кума Лиса, тъй зърното поделили.
Като прибрала храната, тя запитала врабеца:
– Разбра ли сега каква съм? Работлива, справедлива…
– Разбрах, разбрах, Кума Лисо. Но ти не си разбрала. Не си пожънала всич-

ко, каквото пося самичка.
Врабчо си прибрал зърната, намерил познато куче. Разказал му за Лисана. 

Сговорили се набързо. Решили как да ѝ върнат.
Кучето в дола се скрило. Врабчо долетял при Лиса.
– Бягай из дола, сестрице! Куче отгоре пристига. Къс по къс ще те раздърпа! 

Аз храната ти ще пазя.
Хуква към дола Лисана. Там на кучето попада. Скочило то върху нея. Сграб-

чило я.
– Ау-ау! Ау-ау! Сметка, злосторнице, давай за лъжа и за измама!
Отплатило ѝ богато, па се върнало при Врабча.
Всичката храна прибрали.
Кълвал цяла зима Врабчо. Гладните врабци гощавал. Сладка пшеничена 

каша и на кучето поднасял.
Ран Босилек

Ур о к  1/6
МЕСТОИМЕНИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВО – КОЛКО, ТОЛКОВА, КОЛКОТО 

Лингвистична информация

Местоименията за количество, които се изучават в урока, са следните:
Местоимения за количество

въпросително относително показателно
колко колкото толкова

Всеки подвид има само по една форма, която не се променя по род и число. 

Въпросителното местоимение за количество колко има две значения: с него 
се пита за броя или количеството на предмети, които са част от определено 
множество, или се пита за степени на статични и динамични признаци на пред-
мети или на признаци на признаци. Затова колко се съчетава със съществител-
ни, прилагателни, глаголи и наречия. Например: Колко години (същ. име) ще 
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работиш там?; Колко дълга (прил. име) е стаята ти?; Колко далече (наре-
чие) смяташ да отидем?; Колко си напреднал (глагол) досега?. 

Относителното местоимение колкото служи, за да се означи чрез сравне-
ние еднаквост в количеството на предмети или в степента на всички видове 
признаци. То никога не се употребява самостоятелно в изречението, а служи за 
връзка между две изречения и въвежда подчинено обстоятелствено изречение. 
Подчиненото изречение, въведено с колкото, може да има за съотносителна 
дума в главното изречение прилагателно име или показателното местоимение 
за количество толкова. Например: Детето е умно, колкото родителите си; 
Давам ти толкова пари, колкото поиска. Можем да кажем (напишем): Давам 
ти, колкото поиска, но в това изречение има елипса на групата толкова + 
съществително име: Давам ти толкова зърно/толкова захар/толкова сол..., 
колкото поиска.

Местоименията колко и толкова може да се употребяват и като интензифи-
катори на съществителни имена, прилагателни имена, наречия или глаголи. На-
пример: Колко/Толкова птици са се събрали!; Колко/Толкова съм уморена!; 
Колко/Толкова бавно вървим... .

Решения на задачите

1. 
Задачата е за преговор на въпросителното местоимение колко.

А
Решение:
Колко лева струва билетът до Англия?
Колко километра е дълга река Искър?
Колко студено става в Чикаго през зимата?
Колко метра е дълбоко Варненското езеро?
Колко месеца остават до ваканцията?
Колко бързо вървим?
Колко е страхлива сестра ми?
Колко остава до върха?
Колко метра е висок връх Ботев?
Колко часа продължава филмът?
Колко продължава пътуването?
Колко силно говориш?
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Б
Решение:

Съществително име Прилагателно име Глагол Наречие
колко лева колко страхлива колко остава колко бързо
колко километра колко студено колко продължава колко силно
колко месеца колко продължава
колко часа
колко метра

2. 
1. Ж 2. Д 3. З 4. А 5. В 6. Е 7. Б 8. Г

3. 
Местоименията се попълват по смисъл.

Решение:
Тук е толкова хубаво, че не ми се тръгва! В тази пещера е толкова студено!
●  Колкото по-нагоре се изкачваме, толкова по-красива става планината. 
Стигат ли ти толкова пари?
Знаеш ли колко планини има в България?
Тази задача не е толкова трудна, колкото изглежда. 
България изглежда толкова малка на картата!
Той е толкова известен, че няма нужда от представяне. 
Не е важно колко пъти ще опиташ, преди да успееш.
Колкото по-големи са ноктите на една котка, толкова по-опасна е тя.
4. 
Текстът въвежда новата граматика.
А и Б
 Попълването на думите в таблицата според условия А и Б онагледява връз-

ката между въпросителните и относителните местоимения и систематизира 
връзките между тях. 

Решение:
Въпросителни Показателни Относителни

колко толкова колкото
колко толкова колкото

колкото

В
Решение:
– България е толкова голяма, колкото са големи сърцето ти, любовта ти, 

спомените и мечтите ти.
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– Чудесата в нея са толкова, колкото са планинските извори, реките и водо-
падите, китните равнини и нежното топло море, приказките, песните и легенди-
те, които живеят във всеки от нас.

5. 
Решение:
А
Толкова звезди има тази нощ!
Колко звезди има тази нощ!
Много звезди има тази нощ!
●  възхищение, учудване

Толкова е глупаво сладкото ми коте!
Колко е глупаво сладкото ми коте!
Много е глупаво сладкото ми коте!
●  умиление

Толкова е красиво тук!
Колко е красиво тук!
Много е красиво тук!
●  възхищение

Толкова дълго чакаме за лифт!
Колко дълго чакаме за лифт!
Много дълго чакаме за лифт!
●  недоволство

Толкова е кратка ваканцията!
Колко е кратка ваканцията!
Много е кратка ваканцията!
●  недоволство, разочарование

Б и В 
Добре е учителят да обърне внимание на учениците, че интонацията в уст-

ната реч може да промени изречението по цел на изказване и от въпросително 
може да го промени в съобщително или възклицателно и обратно.

Решение:
Много е красиво тук.
Много е красиво тук!
Много е красиво тук?
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6. 
Задачата поставя акцент върху употребата на местоименията за количество 

и в същото време дава възможност да се упражни активността слушане с раз-
биране. Текстът се намира на стр. 89 – 90. Новите думи, употребени в текста, 
се намират в рубриката „Родна реч омайна, сладка“ на стр. 44.

А
Решение:
1 През 2017 г. в Белозем гнездят около:
а) 40 двойки щъркели 

2 Всяка година в селото живеят толкова щъркели, колкото:
б) рядко се виждат на едно място

3 Най-много щъркели има на:
в) покрива на училището

4 Село Белозем е пример за:
а) разбирателство и сговор между хора и животни

5 Белите щъркели прекарват зимата в:
а) тропическа Африка

6 Белите щъркели се размножават в:
б) България и по-топлите части на Европа

7 Белият щъркел е познат като:
б) защитен вид

8 Щъркелът е символ на:
б) плодородие и родителски грижи

Б
Решение:
Туристите често питат жителите на Белозем: „Колко щъркели живеят в се-

лото?“.
Всяка пролет в селото идват толкова щъркели, колкото рядко се виждат на 

едно място.
Не може да се изчисли колко са щъркелите в селото.
Толкова щъркелови гнезда, колкото има в село Белозем, не може да се 

видят никъде другаде в България.
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В
Задачата дава възможност на учениците да осмислят изслушания текст и да 

упражнят писменото изказване на български език.

Примерно решение:
●  Село Белозем се намира близо до Пловдив.
●  Селото е известно с огромния брой щъркели, които гнездят и прекарват 

лятото тук.
●  Като признание за хармоничното съществуване между хора и щъркели.
●  Върху покрива на училището има над 22 щъркелови гнезда.
●  Легендата разказва, че щъркелите вземат бебетата от пещери и блата и ги 

занасят при родителите в кошница на гърба или във вързоп, закачен на 
клюна.

7. 
Решение:
А
природозащитник – природа + -о- + защитник
природозащитен – природа + -о- + защитен
плодородие – плод + -о- + род + -ие
плодородие – плод + -о- + род + -ен

Б
природозащитник – човек, който се занимава със защита и опазване на при-

родата
природозащитен – който се отнася до защита, опазване на природата
плодородие – способност на почвата на земята да поддържа с хранителни 

вещества растенията, за да дават много плод
плодороден – за земя, нива – върху която отглежданите растения раждат, 

дават богат, изобилен плод; = плодоносен, плодовит

В 
Подобни думи: същ. имена – водовъртеж, плодохранилище, второкурсник, 

гръмоотвод, високоговорител, първоизточник; прил. имена – англоезичен, ри-
боловен, черноморски, тихоокеански.

8. 
Решение:
Лястовичките зимуват в топлите страни.
Два орела кръжат в небето и от време на време се обаждат.
Любителите на морето още от изгрев-слънце са на плажа.
Тримата вървят един след друг и газят дълбокия сняг.
Кълвачите гнездят в дупки, издълбани в стъблата на дърветата.
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9. 
А и Б
„Колкото повече мълчи, по-хубава дума ще рече.“

Пословицата може да се употреби в ситуация, в която някой говори много и 
не обмисля добре смисъла на това, което казва: може да обиди някого, може да 
предаде информацията грешно, може да заблуди някого, може да стане досаден 
с дългото излишно говорене/многословие.

 
„Колкото по-високо се качваш, толкова по-силен става вятърът.“

Пословицата се отнася до следната ситуация: когато човек трупа знания, 
опит и мъдрост, когато се издига в йерархията на живота, трудностите се ум-
ножават.

„Колкото знаеш, толкова те и ценят.“ 

Пословицата се отнася до следното: знанията са много важни, защото хората 
се отнасят с повече уважение към тези, които ги имат. Хората ще те харесват 
повече, когато покажеш, че имаш много умения. Подобна българска поговорка 
е „По дрехите посрещат, по ума изпращат“.

10. 
Целта е да се направи разлика или да се намерят приликите между местои-

менията за количество в българския език и думите, с които те се превеждат в 
чуждия език.

Ур о к  2/1
ОТНОСИТЕЛНИ НАРЕЧИЯ ЗА ВРЕМЕ, МЯСТО, НАЧИН

Лингвистична информация и методически насоки
Относителните местоименни наречия се образуват от въпросителните мес-

тоименни наречия + наставка -то (кога + -то = когато). Те не се употребяват 
самостоятелно в простото изречение. Тяхната задача е да свържат две прости 
изречения, като изразят подчинително отношение. Относителните наречия ко-
гато, където, както въвеждат подчинени обстоятелствени изречения (ПОбИ). 
Когато и където могат да въвеждат и подчинени определителни изречения, 
когато са в приименна употреба и поясняват не сказуемото, а съществително 
име от главното изречение.

В Учебната програма на МОН се изисква да се усвои употребата на наре-
чията когато и където като въвеждащи подчинени определителни изречения, 
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но авторите на учебното помагало преценяват, че тази употреба е по-рядка, и 
затова в задачите и в рубриката „Занимателна граматика“ се включва и най-ха-
рактерната употреба на тези наречия: като съюзни думи, които въвеждат под-
чиненото обстоятелствено изречение.

Най-общо ПОбИ се отнасят към сказуемото в главното изречение и го по-
ясняват откъм време, начин, място и др. Те показват, означават времето, 
мястото, начина и т.н. на извършване на действието в главното изречение. 

Относителното наречие когато въвежда подчинено обстоятелствено из-
речение за време, което се отнася към сказуемото в главното изречение и го 
пояснява откъм време. То показва времето на извършване на действието в глав-
ното изречение. Семантиката на подчиненото изречение спрямо главното има 
по-сложен характер, тъй като съществува хронологична съотнесеност между 
действията в главното и подчиненото изречение. Тази съотнесеност зависи от 
връзката между двете изречения (със съюз или с относително наречие) и може 
да изразява едновременност или последователност на действията в двете из-
речения. ПОбИ за време може да се употреби съотносително заедно с пока-
зателното наречие тогава, което стои в главното изречение. Например: Те ще 
тръгнат тогава, когато изгрее слънцето. 

Относителното наречие когато може да въвежда и подчинено определи-
телно изречение, което се отнася към съществително име в главното изрече-
ние (без значение от неговата синтактична функция) и го пояснява и определя. 
Например: Помня лятото, когато бяхме на екскурзионно летуване в Рила. 
Тук подчиненото изречение пояснява думата лятото и се явява нейно опреде-
ление.

Относителното наречие където въвежда ПОбИ за място, което се отнася 
към сказуемото в главното изречение и го пояснява откъм място. То посочва 
мястото на извършване на действието в главното изречение, което обикнове-
но е еднакво в главното и в подчиненото изречение. ПОбИ за място може да 
се употреби съотносително заедно с показателното наречие там, което стои в 
главното изречение. Например: Седни там, където ти посочат.

Относителното наречие където може да въвежда и подчинено определи-
телно изречение, което се отнася към съществително име в главното изрече-
ние (без значение от неговата синтактична функция) и го пояснява и определя. 
Например: Трябва да стигнем до мястото, където расте еделвайсът. Тук 
подчиненото изречение пояснява думата мястото и се явява нейно определе-
ние.

Относителното наречие както въвежда ПОбИ за начин, което се отнася 
към сказуемото в главното изречение и го пояснява откъм начин. То посочва 
по какъв начин се извършва действието в главното изречение, като означава 
действие, което е тясно свързано с действието в главното изречение. ПОбИ 
за начин може да се употреби съотносително заедно с показателното наречие 
така, което стои в главното изречение. Например: Можеш да постъпиш така, 
както желаеш.
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Решения на задачите
Урокът започва с преговор на въпросителните местоименни наречия за вре-

ме, място и начин, които по програмата на МОН се изучават в 1. клас.

1. 
Задачата е свързана с преговора на въпросителните наречия къде, кога и 

как. Примерни отговори.
Къде е училището ми/ти? (Ако ученикът възприема въпроса и отговора 

като диалог, тази трансформация на първо с второ лице е възможна.)
Кога беше на рожден ден Ани? 
Как се чувства Лилия?
Как ще дойда на стадиона? 
Къде живее Иван?
Как говори български Ясен?
Кога ще ходим на излет? 
Кога ще бъда/ще бъдеш в България? 
Кога се събужда Васил?
Как запомня новите думи Ели?

2. 
Текст за четене с разбиране, свързан с най-новата българска история. След 

него са обяснени новите думи. Работата с текста припомня употребата на въп-
росителните местоимения и насочва към новата граматика.

А
Примерно решение:
Първият български космонавт излита на 10 април 1979 г.
Косическият кораб „Союз-33“ обикаля Земята 31 пъти.
Двамата космонавти се държат хладнокръвно по време на полета.
Георги Иванов и Николай Рукавишников прекарват в Космоса почти две 

денонощия. 
Космическият кораб се приземява на 12 април 1979 г.
Днес спускаемият апарат може да се види в Музея на авиацията в авиобазата 

„Крумово“ край Пловдив.

Б
Задачата цели учениците да представят действията в тяхната хронология. 

Насочва се вниманието им към обстоятелствата, при които се извършва едно 
действие: изрази и изречения за време, начин и място. Индиректно задачата 
дава начални умения за извличане на основна и второстепенна информация от 
текст – резюме на текст. 
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Време 
(кога)

Основно събитие Допълнителна информация

10 април Излита космическият кораб „Союз-33“. първият български космонавт
11 април Отказва основният двигател на 

кораба.
Корабът не успява да се скачи с 
орбиталната станция „Салют-6“.

12 април Центърът за управление взема 
решение полетът да се прекрати.

Започва трудно приземяване.

12 април Двамата космонавти се 
приземяват успешно.

Включва се резервният двигател, 
който също отказва. Прекъсва и 
връзката със Земята.

днес Спускаемият апарат на космическия 
кораб „Союз-33“ се пази в Музея на 
авиацията в авиобазата „Крумово“.

Авиобазата „Крумово“ се намира 
в град Пловдив.

В
Задачата е граматична и лексикална – упражняват се синоними, антоними.
1 Подчертаните изречения са свързани чрез:
б) относително местоимение
2 Коя от изброените думи е синоним на се пази?
а) се съхранява 
3 Коя от изброените думи е противоположна по значение на приключва?
в) започва

Г
Задачата дава възможност на учениците да се запознаят със словообразува-

нето на сложни думи в българския език. Примерни отговори (Тук представяме 
пълния отговор на задачата, който да бъде в помощ на учителя. Учениците едва 
ли биха могли толкова професионално и научно да дадат отговор. Достатъчно е 
да представят двете съставки на думата):

Решение:
международен предлог  между + прилагателно име народен 
ръководител   същ. име ръка + съединителна гласна -о- + глагол водя 

+ наставка -тел 
хладнокръвно  прил. име хладно + прил. име кръвно (двете прилага-

телни са в ср.р. ед.ч.)
денонощие   същ. име ден + съединителна гласна -о- + същ. име нощ 

+ суфикс -ие
авиобаза   съкратено прил. име авио (авиационна) + същ. име 

база 

Когато се образуват сложни думи от две съставки/два корена (написани сля-
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то), между тях трябва да има съединителна гласна (инфикс), но когато първата 
съставка завършва на гласен звук, както в международен, тогава той изпълня-
ва ролята на съединителна гласна.

3. 
Задачата е свързана с текст за слушане с разбиране. Съдържа новата грама-

тика. Примерно решение:
Момчето се вълнува от въпросите: как се раждат и кога умират звездите; 

къде започва и колко е дълъг пътят към тях; може ли човек да говори със звез-
дите, когато те са на светлинни години от нас. 

Решение:
Момчето сравнява звездите с хората на Земята.
То мечтае някой ден да открие нова планета.
Те ще стигнат до звездите, като пътуват в една стара приказка.

4. Употреба на въпросителните наречия.

Решение:
къде започва
кога умират, тръгваме
как се раждат, ще направим, ще стигнем

5. 
Задачата въвежда новата граматика. В карето е дадено образуването на от-

носителните местоименни наречия от въпросителни наречия + наставката -то. 
Целта на задачата е учениците, като наблюдават модела, сами да успеят да 
обяснят как се образуват относителните наречия.

Рубриката „Занимателна граматика“ продължава с обяснение на значението 
и употребата на относителните местоименни наречия където, когато, както. 
Подчинените изречения, които се въвеждат от тях, могат да поясняват: същест-
вително име или сказуемото в главното изречение. Представени са и правопис-
ните правила, свързани с употребата на подчинените изречения, които също 
трябва да бъдат обяснени на учениците.

6. 
Задачата е за устно решаване. Употребата на относителните наречия неви-

наги е свързана със съотносително по значение словосъчетание от главното 
изречение. В тези случаи семантиката на двете изречения, и най-вече на под-
чиненото, подсказва кое наречие трябва да се употреби – за време, за начин, за 
място и т.н. Ако учениците се затруднят, учителят трябва да помогне с обясне-
ние на смисъла.
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Решение:
Водолазите се спускат дълбоко в океана, където изследват морското дъно. 
Слънчево затъмнение се наблюдава, когато Луната е между Земята и Слън-

цето.
Пчелите се ориентират по багрите и шарките на цветята, както самолетите 

се ориентират по светлините на пистата.
Дъгата се появява след дъжд, когато слънчевите лъчи минават през миниа-

тюрни водни капки във въздуха.
Вълните се образуват от вятъра над морето и стигат до сушата, където се 

разбиват.
Миньорите слизат под земята, където копаят въглища. 
Ще направя сандвичите, както ги харесваш.
Летенето с делтапланер е възможно, когато времето е подходящо.

7. 
Задачата е за писане, попълват се относителните местоимения по модела от 

„Занимателна граматика“. Обясняват се правописните правила.

Решение:
Великите географски открития започват в началото на XV век, когато евро-

пейските мореплаватели тръгват да търсят нови търговски пътища. През 1492 
г. Христофор Колумб се насочва на запад, където се надява да намери път към 
Индия. 

Земята е огромно кълбо и се върти около оста си, както се върти пумпал. 
Когато едната половина е към Слънцето, другата е в мрак.
Когато Слънцето грее и затопля Земята, снегът започва да се топи и се 

 превръща отново във вода. Тази вода попива в почвата, където се влива в под-
земните води.

Човекът приема храната си чрез устната кухина, където зъбите я раз-
дробяват и стриват.

За движението, както за всички други жизнени процеси, е необходима 
енергия.

Гъбите се хранят, като извличат готови хранителни вещества от мястото, 
където живеят.

8. 
Текстът е познат от упр. 3. След текста са дадени непознатите думи в 

рубриката „Родна реч омайна, сладка“.

Решение:
А
Можеш ли да говориш със звездите, когато те са на светлинни години 

от нас?
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Показва му Млечния път, където се намира Слънчевата система.
...и че звездите говорят помежду си, както хората приказват един с друг?

Б
Изразите където и да е, когато и да е, както и да е съдържат относителни 

наречия, но учителят трябва да обърне внимание на учениците, че това не е изу-
чаваната употреба на тези наречия. Това е частна употреба и е свързана с раз-
лична семантика, която е обяснена в рубриката „Родна реч омайна, сладка“.

В
Когато и да е филмът, ще го гледаме. Той ще се върне, когато и да е. Когато 

и да е, те ще узнаят отговора.
Ще намеря ключа, където и да е.
Както и да е, ще се науча да свиря на китара. Както и да е, откарах я вкъщи.

9. 
Задачата се изпълнява устно. В диалога са употребени въпросителните на-

речия за време, място и начин, които в отговорите трябва да се трансформират 
в съответните относителни наречия.

Решение:
ТАНЯ: – Къде да отидем след училище?
ГАЛЯ: – Където искаш, все едно. Но да е навън.
ТАНЯ: – Знаеш, че навън е студено. Зима е. Кога да се срещнем?
ГАЛЯ: – Когато ти можеш. 
ТАНЯ: – Как да се облечем? 
ГАЛЯ: – Както решиш.
ТАНЯ: – Какво става с теб? Не мога да те позная...
ГАЛЯ: – Нямам настроение.

10. 
Задачата упражнява правилното съставяне на изречение на български език. 

Учениците трябва да употребят подходящото относително наречие, като подбе-
рат и подходящия глагол в отговора на всеки въпрос. Глаголите са разположени 
върху картинката. 

Примерно решение:
– Къде ще отидем?
– Където решим.
– Как да се облека?
– Както желаеш.
– Кога да дойдат?
– Когато искат.
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– Къде да се срещнем?
– Където решиш.
– Кога ще заминеш?
– Когато мога.
– Как ще пътуват?
– Както обичам.

11. 
Задачата има за цел учениците сами да съставят изречение с относително 

наречие, като довършат смисъла на изреченията по свое усмотрение. 

Примерно решение:
Искам да отида на Северния полюс, където живеят бели мечки, полярни 

лисици и тюлени.
Когато порасна голям, ще пътувам до далечни страни.
Дори и да ми се кара мама, ще се гмуркам в морето, колкото искам.
Ще гледам звездите с татковия телескоп, както ми показа той вчера.
Мечтая да играя с делфините, когато отидем на посещение в делфинари-

ума. 
Ще направя проекта, както ми каза моята учителка.
Ще предложа на приятелите си да се изкачим до върха, където се намира 

станцията на лифта.
Пожелавам на всички да са здрави, колкото са скалите в планината.

12. 
Задачата изисква от учениците да съставят изречения с относителните на-

речия. Тези изречения са подчинени определителни към съществително име и 
могат да разкъсват главното. Тогава се ограждат със запетаи (запетая се поста-
вя в началото и в края им). Задачата е по-усложнена от задача 11, тъй като тук 
учениците трябва да съставят две изречения: главно и подчинено, като имат 
само опорни съчетания. 

Примерно решение:
Сезонът, когато зреят ягодите, ми е любим.
Искам да посетя страната, където са родени мама и тате.
Островът, където ще прекараме лятната почивка, се намира в Гърция.
Най-мистично е времето, когато залязва слънцето.

13. 
Задачата дава възможност на учениците да научат нова лексика, както и да 

усвоят нейната правилна употреба.
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Решение:
През пролетта небето е светло, а когато падне нощта, звездите са златни.
Преди дъжд небето е облачно. В слънчев ден небето е светлосиньо.
През ясна лятна нощ небето е безкрайно, а звездите са ярки.
През август нощем можем да видим много падащи звезди.

14. 
Целта на задачата е да фокусира вниманието на учениците върху правописа 

на изреченията, които се въвеждат от относителни наречия.

Решение:
Когато спре дъждът, въздухът е кристалночист.
Когато погледнем към небето в ясна нощ, виждаме безброй трепкащи звез-

ди. Когато гледаме Луната, ние виждаме винаги само едната ѝ страна.
Планината Олимп на Марс е висока 21 километра, колкото е разстоянието, 

което пробягват участниците в дисциплината полумаратон.
Астрономите търсят планети, където може да има условия за живот.
12 април е денят, когато отбелязваме Празника на авиацията и космонавти-

ката. 
Както твърдят учените, Вселената е безкрайна.
Слънчевата система е част от Млечния път, където има между 200 и 400 

милиарда звезди.

15. 
Игра „Коя е думата?“

ВИД АКТИВНОСТ
Слушане и говорене 

ПРЕДСТАВЯНЕ
Това е забавна игра за отгатване, която помага на 
учениците да затвърдят знанията си за относителните 
наречия където и когато.

ФОКУС ВЪРХУ 
ГРАМАТИКАТА
Употреба на относителните 
наречия където и когато.

ХОД НА ИГРАТА
Играчите се разделят на два отбора. Картите от 
синьото тесте се разпределят по следния начин – 
картите с номера от 1 до 10 се раздават на играчите
от първия отбор, а картите с номера от 11 до 20 – на 
играчите от втория отбор. Картите от червеното 
тесте се разпределят по следния начин – картите с 
номера от 1 до 10 се раздават на играчите от втория 
отбор, а с номера от 11 до 20 – на играчите от първия 
отбор. Така всеки играч получава по две карти – една 
от червеното и една от синьото тесте. След това се 
тегли чоп кой отбор да започне пръв.
Играта протича в два етапа. 

ЦЕЛ
Разпознаване на думи по 
предложени обяснения на 
значението им. Съставяне 
на изречения със съюзни 
думи относителните наречия  
където и когато.
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ПОДГОТОВКА
Направете копие на 
картите от двете тестета, 
изрежете ги. Броят на 
картите от всяко тесте 
трябва да е равен на броя 
на участниците. Ако в 
класа има повече от 20 
ученици, може да допълните 
тестетата с думи по ваш 
избор.

Първи етап. Първият играч от първия отбор прочита 
думата, изписана на червената карта. Играчът от 
втория отбор, който притежава съответната синя 
карта и е успял да разпознае думата, извиква: „Моя 
е!“ и получава червената карта от противниковия 
играч. Последователно участниците от двата отбора 
четат думите от червените карти, докато всички 
червени карти сменят притежателите си. Ако някоя 
дума остане неразпозната, червената карта се оставя 
настрана, за да може в края на играта да се намери 
нейното съответствие.
Втори етап. Учениците от двата отбора проверяват 
дали са взели правилната карта, като свързват думата 
от червената карта с обяснението от синята карта. 
Последователно съставят изречения, като използват 
„е мястото, където“ или „е времето, когато“. 
(Например: „Изгрев е времето, когато слънцето 
изгрява.“; „Библиотека е мястото, където...“)
Всеки играч може да получи две точки – една 
за позната карта и втора за правилно съставено 
изречение. Точките на всички играчи от един отбор 
се събират. Печели отборът с повече точки.
Обърнете внимание на учениците, че не трябва да 
четат номерата на картите, а само думите, изписани 
на тях.

НИВО
А2
ВРЕМЕ
30 минути

16. 
Задачата е свързана с писане и превод. Първо учениците съставят изречения 

с посочените наречия, след което ги превеждат на езика на държавата, в която 
живеят. Целта е да се сравни употребата на българските въпросителни и отно-
сителни наречия със съответстващите им думи или структури при превода на 
чуждия език. Учителите помагат при затруднение.

17. 
Задачата е свързана с писане и превод. Първо учениците трябва да се опитат 

да разберат какво означават мъдрите думи, след което ги превеждат на езика на 
държавата, в която живеят. Целта е същата, както в упражнение 16. Учителите 
помагат при затруднение.

Решение:
„Когато животът ти поднесе лимон, направи си лимонада.“
Значение: Когато имаш трудности в живота, постарай се те да не те сломя-

ват, а да се справиш с тях, та даже да излезеш победител от неприятната ситуа-
ция, в която си попаднал. 
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„Човекът е човек, когато е на път!“
Значение: Когато пътува – физически или духовно, човек се развива и учи 

нови неща за живота и света. 

„Когато не можем да имаме нещата, които харесваме, остава да харесваме 
това, което имаме.“

Значение: Не всички наши желания могат да бъдат изпълнени, затова тряб-
ва да се научим да ценим и одобряваме това, което имаме, и това, което сме 
постигнали. 

„Когато трудностите почукат на вратата, не се прави, че те няма вкъщи.“
Значение: Когато имаш трудности в живота, не бива да се предаваш. Трябва 

да намериш начин да ги преодолееш, като положиш необходимите усилия. 

„Хората ще забравят какво казваш, ще забравят какво правиш, но никога 
няма да забравят как ги караш да се чувстват.“

Значение: Думите и постъпките се забравят, но емоциите, които изпитваме, 
остават завинаги в нашите спомени. 

„Корабът е в безопасност, когато е на пристанището, но това не е целта на 
корабите.“

Значение: Когато нямаш никакви задачи за вършене, когато не преодоля-
ваш изпитания, е много хубаво, но човек се учи от работата и трудностите, не 
от бездействието. 

Ур о к  2/2
ПОКАЗАТЕЛНИ НАРЕЧИЯ

Лингвистична информация и методически насоки
Показателните местоименни наречия за място, време и начин (тук, там; тога-

ва; така) имат много общ смисъл. Обикновено те се употребяват, за да обозначат 
мястото, времето или начина на извършване на действието (тук, там – място, 
тогава – време, така – начин). От гледна точка на синтаксиса в простото из-
речение те изпълняват функцията на обстоятелствено пояснение съответно за 
място, време и начин, като много често заместват по-конкретни думи, изрази или 
изречения, които имат същия смисъл и които се намират в същото или в друго 
изречение. В текстовия дейксис показателните местоименни наречия означават 
кореферентност (свързване чрез тъждество) на своя референт с референта на 
израз в предходната или следходната част от текста, т.е. те са анафори. „Още ста-
рите римски граматици изтъкват, че посочването дава първото познание за обек-
та, а анафората – второ познание за нещо, известно вече“ (Ницолова, Българска 
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граматика. Морфология. 2008, стр. 177). Това вече известно нещо е означено с 
наречие, предложен израз или с цяло изречение. Показателните наречия, също 
както и показателните местоимения, са средство за изграждане на кореферентна 
структура на текст. Те помагат да се избегнат повторенията в текста.

Често в сложното изречение показателните местоименни наречия се комби-
нират в употребата си с относителните местоименни наречия. По този начин 
подчиненото изречение, което относителните наречия въвеждат, се явява моди-
фикатор, уточняващ значението на показателното наречие, а не пояснява пряко 
сказуемото. Тези изречения също са подчинени обстоятелствени за място, вре-
ме и начин, с тази разлика, че поясняват наречието, а не сказуемото. Например:

Там, където отивате, ще имате нужда и от топли дрехи.
Елате ни на гости тогава, когато се върнете от почивка. 
Няма да спечелиш приятели така, както постъпваш.

Решения на задачите
1. 
Задачата въвежда новата граматика. В нея се съдържат изрази за време, мяс-

то и начин, които се заместват с изучаваните наречия.

тогава (1) преди много векове кога
така (2) ръчно как
тогава (3) по-късно кога
така (4) машинно как
там (5) в печатниците къде
там (6) в етнографския комплекс „Етъра“ къде
тогава (7) през XVIII и XIX век кога

В рубриката „Занимателна граматика“ се представя употребата на показа-
телните наречия за място, време и начин в изречението.

2. 
Тук се упражнява употребата на показателните наречия за място.

Решение:
Показателни наречия за място
В Космоса ще ти бъде трудно да определиш колко е часът. Там обикнове-

ните часовници не работят. Космонавтите са в непрекъсната връзка с базата на 
Земята и се придържат към земното време. На Земята изглежда лесно да кажеш 
колко е часът. Тук е достатъчен само един поглед към часовника. Но всъщност 
в един и същ момент часовниците на Земята показват съвсем различно време. 
Защо е така? През 1870 г. по предложение на канадския железопътен инженер 
Сандфорд Флеминг земното кълбо е разделено на 24 части, които се наричат ча-
сови зони или пояси. Всеки часови пояс се отнася за един час от денонощието. 
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Часовете започват да се броят от Гринуич в Лондон. Там се намира Кралската 
обсерватория. Заради различните часови зони може да се случи да закусиш в 
Лондон, да летиш със самолет до Америка и да пристигнеш там точно навреме 
за... закуска! 

!!! За българското училище в Лондон след изречението Часовете започват 
да се броят от Гринуич в Лондон следва наречието тук.

!!! За българските училища в Америка в изречението ...да летиш със са-
молет до Америка и да пристигнеш тук точно навреме за... закуска! пишем 
тук, а не там.

3. 
Тук се упражнява употребата на показателните наречия за време.

Показателни наречия за време
През декември Северният полюс е по-отдалечен от Слънцето. Тогава в 

Северното полукълбо е зима, а в Южното – лято.
През зимата дърветата не получават достатъчно светлина и вода. Тогава 

листата изсъхват и окапват.
През лятото температурата е по-висока и водата се изпарява по-бързо. За-

това тогава дрехите ни съхнат по-бързо.
През пролетта слънцето започва да затопля земята и тогава фермерите и 

градинарите разкопават почвата и засяват семена и растения.
През зимата водата замръзва. Тогава тя преминава в твърдо състояние.
През пролетта снегът се топи. Тогава преминава в течно състояние.

4. 
Тук се упражнява употребата на показателните наречия за начин. 

А
Показателни наречия за начин

Б
Задачата е комбинирана: граматична и лексикална. Целта е учениците да от-

крият колкото може повече синоними на думите и изразите от изреченията, 
които означават начин на извършване на действието.

Решение:
Радвам се от сърце на успехите на приятелите си. Така и те се радват на 

моите. 
радвам се от сърце – радвам се искрено, от душа 
Мама се облича винаги елегантно. И Рая иска да се облича така.
облича се елегантно – облича се модерно, младежки
Шаро размахва опашка весело. Така я размахва, когато ме види.
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размахва опашка весело – размахва опашка дружелюбно, радостно 
Зайчето скача бързо. И кенгуруто скача така.
скача бързо – скача пъргаво 
Котката се промъква безшумно. Когато дебне мишка, се промъква така.
промъква се безшумно – промъква се тихо, предпазливо, внимателно

В
Задачата е за писане и е продължение на предходната. Целта е учениците 

да научат (ако не го знаят) значението на всички думи и изрази от предходното 
упражнение, като съставят изречение с четири от тях. 

Решение:
Моите родители работят неуморно.
Аз се обличам спортно.
Момичето говори развълнувано.
Аз режа листа внимателно.

5. 
Учениците упражняват новата граматика, като попълнят подходящите пока-

зателни наречия.

Решение:
За някои животни сънят е най-добрата защита от студа и глада през зимата. 

Тогава те се настаняват в безопасна бърлога и спят там до пролетта.
Снеговалежът постепенно ще спира, тогава ще се повишават и дневните 

температури.
През септември нито един от полюсите не е обърнат към Слънцето. Тога-

ва на север е есен, а на юг – пролет.
На Екватора е винаги горещо, защото там Слънцето грее високо в небето.
Храня се здравословно. Така се храни цялото ни семейство.
В края на август и началото на септември денят става по-къс, температу-

рите се понижават. Тогава птиците отлитат на юг и зимуват там.
От Земята Венера може да се наблюдава само преди изгрев и след залез. 

Обикновено тогава тя е най-яркото небесно тяло след Луната и Слънцето.
Родителите се грижат за децата си всеотдайно. Така трябва да се грижат и 

децата за възрастните си родители.

6. 
Задачата е за слушане с разбиране. 

А
Решение:
Астрономът разказва легендата.
Плеядите са седем сестри.
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Те имат нужда от помощ, защото тях ги преследва ловецът Орион.
Помагат им боговете.
Красивите сестри се превръщат в гълъби.
Звездният куп Плеяди го наричаме и Квачката с пиленцата, защото мигащи-

те звезди приличат много на пиленца, които кълват зрънца, а майката квачка е 
по средата.

Б
Текстът е изслушан веднъж и при повторното му слушане учениците трябва 

да попълнят изпуснатите думи.

Сестрите молят боговете да ги спасят. Тогава те ги превръщат в гълъби. 
Така Плеядите излитат там, където Орион не може да ги стигне. Превръщат 
се в цял куп сини звезди.

Звездният куп Плеяди има и друго име. Наричаме го Квачката с пиленцата 
– мигащите звезди толкова много приличат на пиленца, които кълват зрънца! 
А майката квачка е по средата.

7. 
Задачата е за четене с разбиране. Новите думи се намират след текста, в 

рубриката „Родна реч омайна, сладка“.

Решение:
А
Попълването на таблицата цели систематизиране на знанията на учениците 

за местоименните наречия – въпросителни, относителни и показателни. След 
попълване в таблицата нагледно се представя и словообразувателният модел на 
местоименните наречия: от въпросителни → в относителни.

Местоименни 
наречия

Въпросителни Относителни Показателни

за време кога когато тогава
за място къде където там
за начин как както така

В текста липсва въпросителното наречие къде. Учителят е добре да комен-
тира това, след като е приключило попълването на таблицата. Възможно е ня-
кои деца да се досетят и да напишат наречието или да попитат. 

Б
Задачата се усложнява, като се изисква комбиниране на показателни с от-

носителни наречия. Употреба, която е много характерна за сложното съставно 
изречение. 
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Решение:
Така, както изисква произходът им – седем сестри с божествени имена: Ал-

киона, Меропа, Келено, Електра, Стеропа, Тайгета и Майя. ___________ ____

Там, където Орион не може да ги стигне. 

Тогава, когато сестрите молят боговете да ги спасят.

В
Упражнението е лексикално. Целта му е учениците да усвоят успешно зна-

чението на новите думи. Синонимите може да се открият в рубриката „Родна 
реч омайна, сладка“.

Решение:
Далечните звезди не може да се видят (без телескоп) с просто око. 
Звездичките (блещукат) трептят като весели малки пламъчета на небето. 
В джунглата на всяка крачка те (заплашва нещо) дебне опасност.
Светулките (проблясват) трептят/бещукат в тъмнината, сякаш ни намигат 

с очички. 
Старата жена (се унася в мисли) се замисли.
Г
пиленце – пиле + -енце
зрънце – зърно + -енце
звездичка – звезда + -ичка
пламъче – пламък + -че
очички – очи + -чки

8.
Текстът е за четене с разбиране и съдържа граматичната конструкция пока-

зателно и относително наречие за място, която се изучава в урока. Речникът с 
новите думи е в рубриката „Родна реч омайна, сладка“. Задачите след текста са 
лексикални. 

Решение:
А
1. Добруджа среща морето 
В) Добруджа се съединява с морето.

2. по залез-слънце  
Б) времето, когато слънцето се скрива

3. морски вълни, родени от северния вятър 
А) Вятърът е причина за появата на морските вълни. 
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Б
Въпросите предполагат разбиране на прочетения текст. 

Примерно решение:
●  Виждам първите слънчеви лъчи, които огряват каменистите брегове, виж-

дам делфините, които плуват по залез-слънце, виждам златните пясъци, 
които галят ходилата... Усещам слънчевите лъчи, морския вятър, грохота 
на вълните...

●  Повторението на изразите там, където и където цели да се засили въз-
действието върху читателя и да се подчертае изразителността на речта.

●  От думите: „Приказно място, където се прегръщат древната история и 
романтичното море“, се разбира, че нос Калиакра е едновременно място с 
богата история и място за мечтатели.

В
Задачата изисква от учениците да подготвят устно описание на място в при-

родата, от което са впечатлени, като включат и новата лексика.

9. 
Задачата е лексикална. В нея са употребени синоними на новите думи, които 

са обяснени след текста тук и на стр. 60 – „Момчето и звездите“. Изисква се 
учениците да употребят новите думи, като по този начин още по-добре ще ус-
воят значението им.

Решение:
Далечните звезди не може да се видят без телескоп. Така и микроорганиз-

мите не се виждат без микроскоп.
Снежната покривка натежава и в планините има заплаха от лавини. Скио-

рите ги дебне опасност.
Ловецът върви по стъпките на дивия звяр. Човекът упорито преследва 

животното.
Пламъкът на свещта мига от лекия ветрец. Така трептят звездите нощем.
Тигърът се спуска неочаквано върху жертвата си. И ураганът връхлита 

така.
Дресьорите заставят дивите животни да станат послушни. Така ги укро-

тяват.
Корабчето спира на малкия пристан. Туристите слизат и тръгват да се раз-

хождат из пристанището.

10. 
Задачата е свързана с писане и превод. Първо учениците превеждат изрече-

нията на езика на държавата, в която живеят, след което сравняват употребата 
на българските показателни и относителни наречия със съответстващите им 
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думи или структури при превода на чуждия език. Ако няма подобни структури 
в чуждия език, се прави изводът, че структурите в него за изразяването на тази 
граматика са други. Учителите помагат при затруднение.

Целта е децата да научат поучителни сентенции от България и света, като 
употребяват изучаваната граматика.

А и Б 
Задачата изпълнява едно от изискванията на програмата на МОН ученици-

те да осъзнават приликите и разликите в употребата на изучаваната граматика 
между българския език и езика на държавата, в която живеят и чийто език изу-
чават и използват.

Ур о к  3/1
ПРЕДХОДНОСТ И СЛЕДХОДНОСТ НА ГЛАГОЛНОТО ДЕЙСТВИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Темата е свързана с изучаването на вида – една от най-важните категории 

на глагола в българския език. В чуждоезиковото обучение основен подход в 
преподаването на теорията е функционалният подход, така че от гледна точка 
на българския език като чужд видът се преподава изключително с оглед на не-
говата употреба: глаголите от несвършен и свършен вид се изучават във видови 
двойки. Теорията се обяснява, но с минимум терминология и отново e функцио-
нално насочена. Употребата на двата вида се съпровожда от лексикални и/или 
граматични средства, характерни за единия или другия вид, които са представе-
ни в двете таблици в урока.

По Програмата на МОН децата започват да изучават вида на глагола в 4. клас, 
където за първи път се запознават и с двойките глаголи несвършен/свършен вид 
и усвояват употребата им в значение на многократно и еднократно действие. В 
настоящата тема продължава изучаването на вида, вече в сложното съставно 
изречение с подчинено обстоятелствено за време, въведено чрез съюзите щом, 
като, преди да, след като и съюзната дума когато, които изискват след себе си 
употребата на глаголи от свършен вид, за да изразят еднократно действие, което 
е последвано или предхождано от друго действие – по този начин се изразяват 
 последователни действия в подчиненото и в главното изречение. След тези съ-
юзи може да се употребят и глаголи от несвършен вид, но тогава се реа-
лизира друго значение. Например едновременност на действията в главното и 
подчиненото: Като пишеш, гледай в учебника; Щом пиеш кафе, значи, си здрав; 
Когато караш ролери, трябва да пазиш равновесие.

Последователните действия се изразяват с помощта на вида в комбинация с 
различни глаголни времена. Глаголите в упражненията тук са само в сегашно 
и в бъдеще време, защото според изискванията при изучаването на българския 
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език като чужд е редно в примерите, включващи употребата на тези съюзи, да 
не се използват неизучени форми. До този момент по програма учениците са 
изучили изцяло сегашно и бъдеще време, а в минало свършено време са изуче-
ни само формите на осем глагола от несвършен вид. По тази причина в урока 
се употребяват глаголи единствено в сегашно и бъдеще време. В подчиненото 
изречение (с щом, като…) глаголите са в сегашно време и от свършен 
вид, а в главното изречение глаголите могат да бъдат от свършен или от 
несвършен вид, в сегашно и в бъдеще време. Ето и основните комбинации 
при изразяване на последователни действия:

1. Като стана (1), се мия (2). 
(1) св. вид, сег. време – еднократно предходно действие, 
(2) несв. вид, сег. време – следходно действие в процес (липсва цялостност, 

както и информация за многократност или завършеност на действието).

2. Като стана (1), трябва да се измия (2). 
(1) св. вид, сег. време – еднократно предходно действие, 
(2) св. вид, сег. време – еднократно следходно действие.

3. Преди да се измия (2), ставам (1). 
(2) св. вид, сег. време – еднократно следходно действие, 
(1) несв. вид, сег. време – предходно действие в процес.

4. Преди да се измия (2), трябва да стана (1). 
(2) св. вид, сег. време – еднократно следходно действие, 
(1) св. вид, сег. време – еднократно предходно действие.

5. Когато стана (1), ще се измия (2). 
(1) св. вид, сег. време – еднократно предходно действие, 
(2) св. вид, бъдеще време – еднократно следходно действие.

6. След като стана (1), ще се мия (2). 
(1) св. вид, сег. време – еднократно предходно действие, 
(2) несв. вид, бъдеще време – следходно действие в процес.

В задачите към урока преобладават основните комбинации: глагол (сег. вр., 
св. вид) в подчиненото изречение + глагол (сег. вр., несв. вид) в главното из-
речение; глагол (сег. вр., св. вид) в подчиненото изречение + глагол (бъд. вр., 
св. вид) в главното изречение (примери 1, 3 и 5), които най-често от семантична 
гледна точка представят последователни действия. Това са и най-често среща-
ните комбинации при изразяване на такива действия в сегашно и бъдеще време 
с изучаваните съюзи.

Комбинациите в употребата на глаголи от свършен и несвършен вид в се-
гашно и бъдеще време при съюзите щом, като, преди да, след като и съюзната 
дума когато са представени в рубриката „Занимателна граматика“. 
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За по-успешното усвояване на глаголи от двата вида в тази употреба са 
представени формални – лексикални и граматични – средства, които улесняват 
до голяма степен заучаването. Такива са наречията и фразите, които сигнали-
зират повтарящи се действия – винаги, обикновено, понякога, всеки ден, всяка 
седмица, цяла година, никога не. Те изискват употреба на глаголи от несв. вид, 
означават повтарящи се действия и не допускат употребата на глаголи от св. 
вид. След конструкциите искам да, мога да, трябва да, положителната и отри-
цателната форма на бъдеще време – ще и няма да – употребяваме глаголи от 
свършен вид, за да изразим еднократни действия. След изброените конструк-
ции можем да употребим и глаголи от несвършен вид, но тогава няма 
да се реализира значението еднократно действие, а многократност или 
процесност на действието. 

Важно е също да се обърне внимание на учениците, че след да като част от 
конструкция (искам да, мога да, трябва да) или като съставна част на сложен 
съюз (преди да, за да, без да...) се употребява единствено сегашно време на 
глагола. 

Решения на задачите
Таблицата, която предхожда преговорните упражнения, трябва се разгледа 

в час с оглед на вече казаното за употребата на двата вида. Необходимо е да се 
обърне внимание на видовите двойки, на маркерите за еднократност или мно-
гократност на действието и съответно за употребата на несв. или св. вид, да се 
припомни (ако е забравено) спрежението на глаголите в сегашно време. 

1. 
Задачата преговаря изученото в 4. клас. След като е разгледана таблицата 

преди упражнението, учениците трябва да подчертаят правилния глагол, като 
след това устно посочат маркерите за еднократно или многократно действие. 
В упражнението са употребени видовите двойки на шест глагола, които демон-
стрират разликата в употребата на двата вида.

Решение:
обикновено стигаме
ще стигне

понякога ... вижда
ще види

искаме да купим
всяка година ... купуваме

няма да отиде
всеки ден ... отива
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понякога ... влизат
трябва да излезе 

всяка вечер ... приготвя
може да приготви

2. 
Задачата продължава преговора на еднократно/многократно действие и мар-

керите, които сигнализират употребата на свършен или несвършен вид, като е 
усложнена, защото се представят формите на двата вида на един и същи глагол 
(употребени са само глаголи от таблицата). По тази причина формите няма да 
отиде, ще оцвети не са болднати целите, за да могат учениците сами да откри-
ят сигнализатора за употребата на свършения вид според таблицата.

Решение:
еднократно действие – синьо
няма да отиде 
мога да видя
иска да подреди
иска да легне
ще оцвети

многократно действие – червено
карам – обикновено 
се виждам – всеки ден
чета – винаги
взема – всяка неделя
отива – всяка неделя
приготвя – всяка сутрин
тръгва – всяка сутрин
никога не забравя 
играе – вечер (всяка вечер)
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3. 
Попълването на таблицата ще припомни на учениците видовите двойки на 

глаголи с висока честота на употреба в езика, които липсват в първата таблица.

Решение:

НЕСВЪРШЕН ВИД СВЪРШЕН ВИД
закъснявам ЗАКЪСНЕЯ
КУПУВАМ купя
ОТВАРЯМ отворя
казвам КАЖА
слагам СЛОЖА
ЧУВАМ чуя
ставам СТАНА
разбирам РАЗБЕРА
СЯДАМ седна
ДАВАМ дам

В рубриката „Занимателна граматика“ е представена втора таблица с други 
глаголни видови двойки, добавено е значението на несв. вид като процес, а на св. 
вид – като завършено действие, изцяло, докрай (направя, помисля, измия, нари-
сувам, прочета, науча, изпея и др.). Много важен за учениците е фактът, че в се-
гашно време може да се употребят само глаголите от несв. вид, докато глаголите 
от св. вид може да се употребят в сегашно време само след да (като частица, съюз 
или като част от сложен съюз), след съюзите щом, като, след като, когато и др. 

1. Аз чета, пиша, уча, рисувам...
2. *Аз прочета, напиша, науча, нарисувам..., НО
3. Аз мога да прочета, трябва да прочета, искам да прочета; Щом прочета, 

Като прочета и т.н.
Новата граматика, която се изучава в урока, е представена в карето 

след таблицата; реализацията на съюзите се демонстрира чрез примери. 
В теоретичния блок са включени и правописни правила. 

4. 
Задачата е за четене с разбиране; в нея се въвежда новата граматика. Тек-

стът съдържа съюзите, които се изучават в урока. Работата по него е свързана 
с новата граматика – с употребата на свършен и несвършен вид в главното и в 
подчиненото изречение.

В рубриката „Родна реч омайна, сладка“ се представя значението на думи, 
които са нови и непознати за учениците. Те трябва да бъдат обяснени след про-
читането на текста и преди началото на упражненията към него.
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А
Отговорите на въпросите в таблицата са свързани с проверка на умението на 

учениците да четат текста с разбиране на смисъла му.

Решение:
ВЪПРОС СОФИЯ ЛИЛИ
С КАКВО РИСУВА? с молив с четка и бои
КАКВО ОБИЧА ДА РИСУВА? животни пейзажи
КАКВО СЕ УЧИ ДА РИСУВА? с молив, с четка, с туш портрет, 

натюрморт, 
фигурална композиция

1 – Не
2 – Да
3 – Да
4 – Да
5 – Не
6 – Не

Б
Отговорите на въпросите във втората таблица са свързани с разбирането на 

текста и са проверка на правилното разбиране на новата лексика. 

В
Задачата е граматична и насочва вниманието на учениците към изучаваните 

съюзи. С подчертаването им учениците откриват и изреченията, които са обект 
на внимание.

Г
Учениците трябва да открият в текста глаголите от св. и несв. вид, като се 

опитват да подредят последователността на действията при изучаваните съ-
юзи. Съюзите щом, като, след като и съюзната дума когато сигнализират 
за предходно действие, т.е. първо по ред, а второто действие е изразено от 
глагола сказуемо в главното изречение, докато съюзът преди да сигнализира 
за следходно действие, което е второ спрямо действието в главното изречение. 
Всички действия, изразени чрез сказуемите в главното и в подчиненото 
изречение, са еднократни, тъй като те показват последователни действия 
и липсват сигнализаторите за многократност и повторяемост на действи-
ето (каквито са винаги, обикновено, понякога, всеки ден, всяка седмица, цяла 
година, никога не). Тук е добре да се обърне внимание на учениците, че из-
разяването на повторителност на действието в българския език много често е 
обвързано и с лексикални средства.
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Решение:
След като очертаеш (1) леко контура, вземаш (2) боите и започваш да 

нанасяш цвета.
Щом нанесеш (1) първите цветове, внимателно повтаряш (2) с по-на-

ситена боя там, където искаш да поставиш акцент.
...като завършиш (1) рисунката, радостта е (2) голяма.
Когато завършат (1) една картина, момичетата показват (2) щастливи ре-

зултата на родителите си, на баба и дядо.
След като София направи (1) портрет на Рошльо, тя му го показва (2).
Преди да започне (2), винаги най-напред решава (1)  какво да нарисува.
Щом вземе (1)  четката, листът става (2) пъстър като пролетна градина.

Д
Попълването на таблицата е продължение на предходното упражнение. 

Систематизират се знанията на учениците в употребата на изучаваните съюзни 
връзки, изразяването на предходност и следходност, както и на последовател-
ност на действията.

Решение:
действие (1), действие (2) – когато, след като, щом, като, след като, 

щом 
действие (2), действие (1) – преди да

5. 
Задачата е граматична и се изпълнява устно. В нея учениците трябва да 

изберат правилния глагол от св. вид, като трябва да го спрегнат в правилно-
то лице и число. Учителят трябва да обърне внимание на учениците, че за да 
спрегнат правилно глагола сказуемо, задължително трябва да определят подло-
га (най-грубо казано – вършителя на действието), с който да го съгласуват по 
лице и число.

Решение:
Когато спортист (той) получи контузия...
Преди да застана на старта, винаги (аз) загрявам...
Преди да излезе (тя) на пистата, Ивет мисли...
Щом (те) свършат/свърши (тя) тренировката, децата пият... (Тук има двоя-

ко тълкуване на смисъла.)
След като (той) се върне вкъщи, Атанас веднага започва да рисува.
Когато (аз) чуя гласа на мама, винаги (аз) отговарям.
Като наближи важен изпит, аз уча...
Щом (аз) скоча във водата, (аз) плувам...
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6. 
Задачата е граматична и се изпълнява писмено. Учениците трябва да изберат 

глагола не само в подчиненото, но и в главното изречение. След изучаваните 
съюзни връзки следва глагол от св. вид, а в главното изречение глаголът може 
да бъде и от двата вида, в бъдеще време. Целта е учениците да упражнят изразя-
ването на последователни действия чрез комбинацията сегашно – бъдеще вре-
ме, както и да се обърне внимание, че в главното изречение глаголът в бъдеще 
време може да бъде и от двата вида. Отново трябва да се внимава с подлога и 
спрягането на глагола.

Решение:
Когато ми остане време, ще поиграя/ще играя с брат си. (процес/едно-

кратно действие) 
(С представка по- се образува свършен вид от някои глаголи, но тя тран-

сформира начина на извършването на действието в ‘извършвам действието в 
малка степен’, например: поиграя, поуча, попиша, почета и т.н.)

Преди да отиде на пиано, Ваня ще закусва/ще закуси. (процес/еднократно 
действие)

След като приключи първенството, Любомир ще си почива/ще си почине 
една седмица. (процес/еднократно действие)

Като отиде на детската площадка, Мария веднага ще седне на люлката. 
(Наречието веднага сигнализира за еднократно действие. Несвършен вид тук 
не може да се употреби.)

След като децата научат стъпките на танца, ще пускат/ще пуснат музика. 
(процес/еднократно действие)

Преди да изпее песента, солистът ще упражнява/ще упражни гласа си. 
(процес/еднократно действие)

Когато мама ми купи нови обувки, ще ги обуя още на следващия ден. (Още 
на следващия ден сигнализира еднократност, несвършен вид не може да се 
 употреби.)

7. 
Чрез тази задача се упражнява последователността на действията при упот-

ребата на изучаваните съюзни връзки. Съюзът въвежда първото действие, а в 
главното изречение е следващото, второ действие. Глаголите са в сег. вр., в 1 л. 
ед.ч., за да може фокусът да бъде върху новата граматика и да не се усложнява 
задачата с други трансформации. Упражняват се видовите двойки. В изречени-
ята са дадени само глаголи от несв. вид, първият глагол (в първото изречение) 
трябва да се замести с неговия корелат от св. вид. 

Решение:
Като науча уроците си, играя навън.
След като стана, пия вода.
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Когато се измия, закусвам.
Щом взема ролерите, слагам каската.
Като сложа листа на масата, рисувам портрет.
След като налея млякото, добавям бисквити.
Когато взема китарата, свиря.
Щом прочета условието, решавам задачата.

8. 
Задачата е аналогична на задача 7, но тук съюзът преди да въвежда второто 

действие, а в главното изречение е първото действие. Вторият глагол (във вто-
рото изречение) трябва да се замести с неговия корелат от св. вид. 

Решение:
Преди да разкажа, чета.
Преди да се измия, ставам.
Преди да закуся, сядам на стола.
Преди да сложа каската, вземам ролерите.
Преди да нарисувам портрет, сагам листа на масата.
Преди да направя проекта, търся информация.
Преди да науча новите танци, правя леки упражнения.
Преди да реша задачата, чета условието.
Преди да взема решение, обсъждам ситуацията.

9. 
Задачата е за слушане с разбиране. След като се изслуша текстът, трябва да 

се обяснят новите думи от рубриката „Родна реч омайна, сладка“. Разбира се, 
ако има и други непознати думи, те също се обясняват.

Решение:
А
Задачата въвежда пунктуацията на подчинените изречения. Необходимо е 

припомнянето на правописните правила от рубриката „Занимателна грамати-
ка“. Тъй като не са учени сложни изречения, разделянето на изреченията става 
по смисъл.

...Музиката гръмва и пред публиката излизат най-добрите циркови артисти. 
След като приемат възторжените аплодисменти, те стават част от вълшебство-
то на спектакъла.

Публиката утихва, а децата гледат като омагьосани. Когато водещият обяви 
първия номер, за тях започва вълнуващият празник – срещата със звездите.

Най-напред пред погледите на децата преминават на мотори смели мото-
циклетисти. Щом свърши лудата им надпревара, във въздуха политат в прика-
зен танц изкусни акробати. После идва ред на клоуните – децата знаят какво 
следва в програмата. След като те покажат своите номера, публиката със си-
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гурност ще плаче от смях. Изведнъж на манежа става опасно – излизат лъвове 
и тигри.

Преди да дойде краят на представлението, тримата приятели преживяват 
много пъти огромното вълнение от майсторството на най-добрите циркови ар-
тисти... 

Б
Задачата е лексикална – за слушане с разбиране. Затвърждават се новите 

думи, а повторното слушане на текста помага за по-пълноценното му разби-
ране.

Решение:
Росен бърза да разкаже на приятелките си интересната история за голямата 

звезда на българското цирково изкуство. Още преди да стане световноизвестен, 
акробатът изпълнява изключително впечатляващ номер. Макар и много млад, 
застава на челна стойка на ръба на Ниагарския водопад. Сега той за пореден 
път представя много труден и рискован номер. Едновременно с него на сцена-
та са още двама от най-добрите еквилибристи в света.

Когато дойде краят на спектакъла, Ема, Ева и Росен трябва да се приберат 
вкъщи, но децата се чувстват щастливи и не искат да напуснат това магическо 
място. Те са покорени от преживяното! И тримата тренират акробатика, а за 
един акробат всяко цирково представление е истински празник...

В
Следват отговори на въпросите към текста, за да се провери доколко учени-

ците са разбрали смисъла му. 

Примерно решение:
Ема, Ева и Росен са на цирков спектакъл/на цирково представление/на цирк. 
И тримата тренират акробатика. 
Енчо Керязов е световноизвестен български акробат.
Той изпълнява изключително впечатляващ номер още преди да стане све-

товноизвестен.
Ема, Ева и Росен трябва да тръгнат към своите домове, когато дойде краят 

на спектакъла.
Те са покорени от преживяното, защото за един акробат всяко цирково пред-

ставление е истински празник. У дома, преди да заспят, те сякаш отново виждат 
звездите на цирка. А щом Морфей/богът на сънищата ги понесе в чудните си 
светове, сънуват своите звездни мигове.
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Г
Задачата изисква да се прочетат и двата откъса.

преди да щом като след като когато
2 1 0 2 2

10. 
Това е занимателна игра, в която се упражнява новата граматика. Играта е 

свързана с усвояване на употребата на съюзите като, щом, след като, преди 
да и когато. Картите са поставени в средата между учениците, на купчина, с 
текста надолу. Един ученик взема най-горната карта, прочита изречението и я 
оставя настрани, без да я показва. Останалите ученици трябва да вдигнат ръка 
според поредността на действията. Учителят записва в тетрадка или на дъската 
срещу името на всеки ученик дали е отговорил правилно. Следващият по ред 
ученик взема следващата по ред карта и така се играе, докато свършат картите. 
Печели този ученик, който е вдигнал най-много пъти правилната ръка.

Изреченията с преди да изискват вдигане на лявата ръка. 
Изреченията с като, щом, след като и когато изискват вдигане на дясната 

ръка.
За да не се затрудняват учениците да мислят коя ръка каква последовател-

ност на действията показва, добре е учителят да напише на дъската следното:

Лява ръка: действие 2, действие 1.
Дясна ръка: действие 1, действие 2.

11. 
Задачата е граматична – за развиване на писмената реч, и има творческа насо-

ченост. Целта ѝ е да се упражни новата граматика, както и да се усъвършенстват 
уменията за съставяне на изречения на български език, като се дава възможност 
на учениците сами да преценят кой глагол, в какво време и от кой вид да използват. 

Примерно решение:
Когато прочета интересна книга, мечтая за фантастични светове.
След като изляза на улицата, играя с топката,/ще поиграя с топката,/ще 

играя с топката и т.н. 
Като си напиша домашните, рисувам,/ще рисувам,/ще нарисувам кола. (С 

представката на- се образува свършен вид от някои глаголи, но тя трансфор-
мира начина на извършването на действието в ‘извършвам действието изцяло, 
докрай’ и обикновено изисква лексикализиране на прякото допълнение, напри-
мер: нарисувам нещо, напиша нещо, начертая нещо и т.н.)

Щом любимото ми куче дойде при мен, веднага започваме игра,/ще започ-
нем игра. 

Преди да взема раницата за училище, слагам/ще сложа в нея всички 
учебници и тетрадки.
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12. 
Задачата е граматична и изисква прилагане на правописните правила при 

употребата на изучаваните съюзи. Насочена е и към усъвършенстване на уме-
нията за четене с разбиране, тъй като представя българските традиции по време 
на празници. Част е от рубриката „Познавам България“. 

Решение:
Българите обичат да празнуват. Щом дойде празник, в села и градове за-

свирва музика. Млади и стари излизат на площадите. Преди да се включат в 
общото веселие, семействата се събират и празнуват заедно. След като опитат 
от всички празнични гозби, хората излизат навън. Когато празникът свърши, 
всеки отнася у дома си хубавия спомен за преживяната радост.

13. 
Задачата е за развиване на писмената реч и е с творческа насоченост. Учени-

ците трябва да напишат съчинение разсъждение по опорни въпроси. Упражне-
нието се изпълнява по преценка на учителя в зависимост от възможностите на 
учениците. Учителят може да постави задача на учениците да използват изуча-
ваните съюзни връзки в съчинението си.

14. 
Задачата е свързана с рубриката „Народът казва“. 

А
Проверява знания и умения, свързани с лексиката и граматиката. При ре-

шаването на задачата учениците ще научат български пословици и поговорки, 
както и мъдри мисли от цял света. Целта е децата да обогатят своите знания, 
както и да преговорят новата граматика.

Решение:
Когато колата се обърне, пътища много. = Когато допуснеш грешка, виждаш 

начините за избягването ѝ, но вече е късно.
Щом си се хванал на хорото, ще го играеш. = Започнатото трябва да се до-

вършва докрай.
Преди да завоюваш някого, първо покори себе си. = Човек трябва най-нап-

ред да опознае себе си.
Знанието се превръща в сила, когато се прилага. = Знанието е полезно, ко-

гато човек го използва.
Помисли, преди да кажеш лошо за някого. = Не е добре да се говори против 

другите.

Б
Целта на задачата е да се открият съответствия на изучаваната граматика в 
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езика на държавата, в която е българското училище, ако съществуват такива. 
Ако липсват подобни мъдрости, учителят може да постави задача буквално да 
се преведат изреченията и в тях да се открият разликите в употребата на съюз-
ните връзки.

Ур о к  4/1
ЧЕ, ДА, КАКВО КАТО СЪЮЗНИ ДУМИ

Лингвистична информация и методически насоки
По програмата на МОН за 5. клас темата е „Образуване на подчинени до-

пълнителни изречения, въведени от съюзите че, да и съюзната дума какво“. Тя 
е свързана и с подготовка на учениците за трансформацията пряка – непряка 
реч, което в усвояването на българския език като чужд е основно умение – да се 
предава разговор, без да се повтаря диалогът, а да се представи в монологична 
форма.

Промяната на пряката в непряка реч се подчинява на определени правила. 
Лицата, които разговарят, са аз и ти, ние и вие, а основните глаголни фор-
ми, които се употребяват в разговора, са на глаголи в 1 и във 2 л. ед. и мн.ч. 
При трансформацията глаголите се трансформират от аз, ти-форми в той, тя, 
то-форми, ние, вие-форми – в те-форми: 1 и 2 л. ед.ч. → 3 л. ед.ч.; 1 и 2 л. мн.ч. 
→ 3 л. мн.ч. 

Например:
В пряка реч:
Детето: Мамо, кога ще се върнеш вкъщи?
Майката: Ще се върна след един час.
В непряка реч:
Детето пита майка си кога ще се върне вкъщи. Майката отговаря на детето, 

че ще се върне след един час.

Решение на задачите
Първоначално се прави преговор на употребата на глаголи от несв. вид след 

да. Много важно е да се подчертае този факт пред учениците, за да не се обър-
кат или да останат с впечатление, че след да се употребяват само глаголи от 
св. вид. След конструкцията обичам да обикновено се употребяват глаголи от 
несв. вид. Употребата на глаголи от св. вид в тази конструкция е частен случай.

1.
Задачата е предназначена за преговор на изучените конструкции. Учениците 

избират глаголите и ги поставят на подходящото по смисъл място в изречени-
ята.
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Решение:
Деян иска да тича сутрин.
Мая може да говори отлично на френски език. 
Вие обичате ли да ходите на кино?
Ние трябва да се срещаме на нови места. 
През лятото обичам да плувам в морето.
Веселин вече може да чете книги на български език. 
Децата най-много обичат да играят.
Днес искам да карам колело.
Всеки човек иска да има много приятели. 
През лятото обичам да ям сладолед.
В жегите човек трябва да пие повече течности.

Новата граматика, която се изучава в урока, е представена в карето след 
задача 1, реализацията на съюзите се представя чрез примери. В теоретичната 
част са включени и правописни правила. 

2. 
Задачата е за четене с разбиране, в което се въвежда и новата граматика. 

Текстът съдържа изучаваните съюзи. След четенето на текста се обясняват но-
вите думи, които са включени в рубриката „Родна реч омайна, сладка“.

А
Отговорите на въпросите показват доколко е разбран текстът, и дават въз-

можност на учениците да получат допълнителна информация, ако има нещо не-
ясно. 

Примерно решение:
Димитър очаква с нетърпение лятната ваканция.
(Очаква го, защото) вече знае, че успехът му за края на годината ще е отли-

чен.
Димитър сънува, че пътува в Космоса с огромен космически кораб.
Той попада на далечна планета.
Ян е момче, което живее на Детската планета.
Димитър се чуди какво има в парка, в който Ян предлага да го заведе.
На Детската планета има басейни, водни пързалки, люлки и въртележки, 

влакчета на ужасите и блъскащи се колички.
Майката на Димитър го събужда.

Б
Задачата цели учениците да обърнат внимание на употребата на съюзите 

че и да и на съюзната дума какво като въвеждащи подчинено допълнително 
изречение.
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В
Задачата е продължение на предходната и изисква преписването на подчине-

ните и главните изречения от текста:

Решение:
...знае, че успехът му за края на годината ще е отличен.
Сънува, че пътува в Космоса (с огромен космически кораб).
...разбира, че тук живеят само деца.
Димитър се чуди какво правят по цял ден.
...иска да си поговорят.
Искаш ли да се разходим (из нашата столица)?
Много искам да разгледам този град.
Най-напред ти предлагам да отидем в парка.
Чудя се какво има в него...
Сигурен съм, че ще ти хареса!
(Димитър и новият му приятел) не искат да губят време.
(И двамата повече от всичко) обичат да играят.
(Димитър още) не може да повярва, че всичко пред очите му е реално.
...време е да ставаш!
...и го подканва да стане.
Подсеща го, че днес е последният учебен ден!

Г
Задачата е граматична и дава информация на учениците за съчетаемостта на 

глаголите. Някои глаголи могат да се съчатават само със съюза че, други – само 
със съюза да, а има и такива, които допускат и двата съюза. Добре е с помощта 
на учителя учениците да допълнят таблицата с глаголите от текста, които имат 
двойна съчетаемост (в последната колона), макар тази употреба да липсва екс-
плицирана в текста. Трябва да се обясни на учениците, че съчетанията сигурен 
съм, време е не са глаголи, а глаголни конструкции (съставни именни сказуеми).

ГЛАГОЛИ, КОИТО 
СЕ СВЪРЗВАТ С ДА

ГЛАГОЛИ, КОИТО 
СЕ СВЪРЗВАТ С ЧЕ

ГЛАГОЛИ, КОИТО СЕ 
СВЪРЗВАТ И С ЧЕ, И С ДА

очаквам
искам
предлагам
обичам
подканвам

време е

зная
сънувам
разбирам
повярвам
подсещам

сигурен съм

очаквам
зная
подсещам



75

Д
Задачата е за развиване на писмената реч – трябва да се напише съчине-

ние по дадено начало. Може да се постави допълнително условие учениците да 
 употребят изречения с че, да и какво. 

3. 
Задачата е граматична и цели да се разбере механизмът на трансформация 

на пряка в непряка реч на въпросителните и на съобщителните изречения от 
диалога. Трябва да се обърне внимание на учениците, че има обичайни глагол-
ни конструкции, които се използват при трансформацията. Например въпроси-
телните изречения се трансформират така: някой пита някого какво.../къде.../
кога.../как.../ли... и т.н. Съобщителните изречения се трансформират така: ня-
кой отговаря на някого, че ... и т.н. Тук се обяснява и промяната на лицето на 
глагола: аз, ти → той, тя, то... .

4. 
Задачата е лексикална – попълват се думи от текста в упражнение 3. Част 

от тях са новите думи. Тук се обясняват правописното правило за косвените 
въпроси като подчинени изречения и липсата на въпросителен знак в края на 
сложното изречение, в което те са употебени.

Решение:
Димитър с нетърпение очаква да дойде лятната ваканция.
Димитър сънува, че пътешества в Космоса.
Димитър разбира, че на непознатата планета живеят само деца.
Ян предлага на Димитър да отидат в парка.
Ян разказва на Димитър колко много атракции има в парка.
Майката на Димитър го подканва да стане.

5. 
Отговорите на въпросите проверяват разбирането на текста, освен това в 

тях трябва да се употребят езиковите явления, включени в новата граматика. 

Примерно решение:
Димитър знае, че успехът му за края на годината ще е отличен.
Непознатото момче, което минава край Димитър, иска да си поговорят.
Димитър и Ян повече от всичко обичат да играят.
Димитър още не може да повярва, че всичко пред очите му е реално.
Майката подсеща Димитър, че днес е последният учебен ден.

6. 
Задачата разширява информацията, включена в новата граматика. Подчине-

ното допълнително изречение може да се въведе и с други въпросителни думи 
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освен с какво. Препоръчително е да се припомни на учениците пунктуационно-
то правило за косвените въпроси.

КАК се изграе на „Не се сърди, човече!“.
КОЛКО струва билетът за представлението.
Петър пита КЪДЕ се намира Историческият музей.
КОГА ще започне турнирът по футбол.

7. 
Задачата е за развиване на писмената реч и има творческа насоченост. Уче-

ниците трябва да напишат съчинение разсъждение за предстоящата ваканция 
по опорни въпроси. Изпълнява се по преценка на учителя в зависимост от въз-
можностите на учениците.

8. 
Учениците трябва да довършат изреченията по смисъл, като употребят съ-

юзите че, да и въпросителни местоимения и местоименни наречия. Задачата е 
творческа.

Решение:
    , че аквапаркът е много интересен.
Момчетата разказват колко често ходят на почивка в България.
    как се играе шах.

    къде се намира Бачковският манастир.
Туристите питат   кога ще излети самолетът за Варна.
    какво да купят от магазина за сувенири.

    да посетите Археологическия музей.
Ще ви кажат   как се стига до Велико Търново.
    колко струват сандвичите.

9. 
Задачата предполага трансформация на простите изречения в сложни със-

тавни с подчинени допълнителни. Учениците упражняват предаване на една и 
съща информация с различни граматични средства – с просто изречение, със 
сложно съставно изречение. 

Примерно решение:
Знаеш ли колко струват самолетните билети? 
(Учителят трябва да обясни на учениците, че изречението завършва с въп-

росителен знак, защото главното изречение е въпросително. Ако то е съоб-
щително, в края на сложното изречение трябва да се напише точка, както е в 
следващите изречения.)



77

Показват ни къде се намира Роженският манастир.
Децата питат къде е/се намира Античният театър.
Всички се радват, че сме на първо място в състезанието.
Интересуват се кога е краят на/ще свърши концерта/концертът.

10. 
Задачата е за слушане с разбиране. След като учениците изслушат текста, 

трябва да се обяснят новите думи от рубриката „Родна реч омайна, сладка“. 
Следват задачите, свързани с разбирането на текста, както и с упражняване на 
новата граматика.

Решение:
А
Ема и Иво очакват да дойде лятната ваканция. (В)
Бабата и дядото на Ема са от Варна. (А)
Бабата и дядото на Иво са от Пловдив. (А)
Ема знае, че Пловдив е Европейска столица на културата. (Б)
През ваканцията Иво очаква да посети: Пловдив, Варна, Несебър и Бургас. (В)
Най-големият морски град на България е Варна. (В)

Б
Иво се хвали, че заминава за Пловдив.
Ема ще пита родителите си кога заминават за морето. 
Ема и Иво много искат да се срещнат във Варна.
Ема ще попита къде продават най-хубавия сладолед във Варна. 
Децата си представят как ще играят на морския бряг.
Иво не може да опише колко много му харесва Варна.

В
Топлото слънце напомня, че лятото вече е тук.
Ема и Иво ще се уговорят да се видят през лятото.
Иво ще помоли майка си и баща си да останат поне няколко дена в най-голе-

мия морски град на България.
Ема ще пита баба си и дядо си къде продават най-хубавия сладолед във 

 Варна.

Г
Примерен текст:
Инициативата „Европейска столица на културата“ е идея на гръцкия минис-

тър на културата Мелина Меркури, дадена през 1985 г. Първоначално тя се 
нарича „Европейски град на културата“ и първият град, който е награден, е 
Атина. Целта на тази инициатива е да се популяризират културата и културното 
наследство на страните в Европа. Да се изработи програма за представяне пред 



78

Европа и света на високите постижения в изкуството и културата на определе-
на страна, и по-точно на определен град. През 2019 г. комисията дава титлата 
„Европейска столица на културата“ на град Пловдив.

11. 
Задачата е за писане. По преценка на учителя може да се даде и кратък план 

с въпроси, който да помогне на учениците да съставят текста.

12. 
Преводът на изреченията ще даде приликите и разликите в употребата на 

съюзите че и да.



Къде?
Кога?
Как?

Там, където...Тогава, когато...Така, както...
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