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1. Да си припомним наученото във втори клас

Цели:
 ● актуализиране на знанията, придобити във втори 

клас за показателните местоимения (този, тази, 
това тези, онзи, онази, онова, онези); сегашно, 
минало и бъдеще време на глагола „съм“; прос-
транствените предлози (в, на, до, зад, над, пред, 
между, срещу, около); предлози за време (в, 
през); формите на личните местоимения (ме, те, 
го, я, ни, ви, ги); членуване на съществителните 
имена;

 ● прилагане на уменията за правилна употреба на 
изучените във втори клас езикови категории. 

Методически указания

Урокът е преговор на изученото във втори клас. 
Припомнят се основните и най-важни граматични 
категории и понятия, които ще са необходими като 
основа за надграждане в обучението в трети клас.

От методическа гледна точка е важно да се актуа-
лизира алгоритъмът, който учениците са усвоили, за 
спрежението на глагола съм в сегашно, минало и бъ-
деще време и да се откроят ясно моментите, с които 
се свързват трите глаголни времена – сега, преди и 
после. На този етап това е особено важно, защото 
първата част от учебното съдържание в трети клас 

е свързана с усвояването на алгоритмите за спре-
жение на глаголите в сегашно време. Друга част от 
методическата работа трябва да е насочена към усъ-
вършенстване на уменията за изменение на глагола 
съм по лице и число. 

Трябва да се има предвид и влиянието на различ-
ната езикова среда на страната, в която живеят уче-
ниците, и особено за тези езици, за които промяната 
на глагола по лице и число в различните глаголни 
времена е нетипична. 

Подробно оПисание на задачите от урока

След посрещането, поздравите и пожеланията по-
кажете на децата пъстрата книжка, с която ще рабо-
тите по време на обучението по български език в 3. 
клас. Обърнете им внимание, че тя е пълна с весели 
картинки, интересни задачи и нови знания, които те 
ще усвоят. Нека знаят, че първият урок е преговор 
на наученото във втори клас и очаквате от тях да се 
справят с лекота със задачите или ако са забравили, 
да си припомнят наученото от миналата учебна го-
дина.

1. задача. Припомнете на децата употребата на 
думите тази, това, тези, онази, онова и онези. По-
сочете близки до вас предмети и покажете на деца-
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та: „Ще използваме тази тетрадка, това моливче 
и тези флумастери. Предметите са близо до мен. 
Погледнете онази картина, онова шкафче и онези 
книги. Предметите са далече от мен. Разгледайте си-
туациите на картинките в упражнението. Кои думи в 
кое изречение трябва да попълните?“

Тази пчела е близо, а онази пчела е далече.
Тези кашони са празни, а онези зад мен са пълни.
2. задача. Поканете децата да преговорят знанията 

за глагола съм. Припомнете им, че глаголите показват 
времето, в което се извършва действието. Спрегнете 
заедно спомагателния глагол съм в сегашно, минало 
и бъдеще време. Насочете вниманието на децата към 
задачата. Нека свържат формите на спомагателния 
глагол съм с времето, за което се отнасят.

3. задача. Припомнете употребата на предлозите 
за време в и през. Предлогът в се използва за дните 
от седмицата, за часа, а за сезоните – през. След като 
сте дали това обяснение, поканете децата да попъл-
нят правилните предлози в изреченията.

Всяка сутрин ставам в 8 часа. В понеделник 
ходя на училище, в сряда на плуване, в петък на ри-
суване. В неделя ставам в 9 часа, закусвам и оти-
вам в парка.

През лятната ваканция бях в България. Там 
през лятото е топло и ходим на море, а през зи-
мата вали сняг и през зимната ваканция ходим на 
ски.

4. задача. Припомнете на децата в кои случаи 
използваме съществителни умалителни имена. На-
зовавайте с тях малки или мили за тях неща. След 
това нека самостоятелно да подчертаят с една пра-
ва черта само съществителните умалителни имена: 
зайче, конче, сърничка, мишле, гълъбче, таралежче.

5. задача. Попитайте децата има ли ред в тяхната 
стая. Всички вещи ли са на определеното си място в 
стаята? Да разгледат картинката и след това да отбе-
лежат верните твърдения.

Преценете дали децата сами трябва да се справят 
със задачата, или вие трябва да им прочетете изре-
ченията, а те само да отбелязват верните твърдения. 
Ако децата работят сами, направете проверка.

Верни твърдения:
Кутията е зад мечето.
Има глобус на бюрото.
Столът е до бюрото.
Роботът е между книгите.
Чантата е до шкафа.
6. задача. Чрез тази задача се преговарят фор-

мите на личните местоименията ме, те, го, ви. За 
да стане по-интересно изпълнението на тази зада-
ча, можете да използвате играта „Живо изречение“. 
Всяко дете е дума. Колкото думи има в даденото из-
речение, толкова деца се подреждат в редичка. Уче-

ник от класа подрежда „живите думи“ правилно в 
изречение.

Мама и татко ме водят в парка.
Каня те на гости.
Събуждам го рано.
Каня ви на рожден ден.
7. задача. Актуализират се знанията за членува-

не на съществителни имена. Децата трябва да допи-
шат изречението, като членуват посочените същест-
вителните имена. 

В раницата за училище си сложих: тетрадка-
та, картата, снимката, линията, моливите, гу-
мата, четката за рисуване, бутилката с вода, ку-
тията за обяд и ябълката.

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ Първата задача в електронните ресурси е 
свързана със спрежението на глагола съм в сегашно, 
минало и бъдеще време. Учениците трябва да прид-
вижат думите, за да подредят правилно формите на 
глагола в таблицата. За ориентир те трябва да из-
ползват думите сега, преди и после. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Втората задача е свързана с предлозите за 
време – в и през. Учениците трябва да изберат пра-
вилния предлог от падащото меню за всяко от пред-
ложените изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ Третата задача в електронния учебник изисква 
учениците да свържат животните от картинките със 
съществителните умалителни имена.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ Четвъртата задача е свързана с пространстве-
ните предлози в, на, до, над, между, около, пред и 
зад. Учениците трябва да придвижат думите на пред-
лозите в изреченията, за които те се отнасят. Всяко 
изречение е подкрепено нагледно с илюстрация.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

 ¾ В електронните ресурси към задача 7 е включена 
песента „Здравей, училище“ по музика и аранжимент 
на Емил Струнджев и текст на Веселина Атанасова. 
Задачата към музикалния файл е формулирана така:

Чуйте песента. Разкажете за първия учебен ден.

доПълнителни задачи

1. Разделете класа на два отбора. Учениците от 
единия отбор дават примери за близкостоящи пред-
мети, като използват думите този, тази, това, 
тези. А учениците от другия отбор дават примери 
за далечностоящи предмети, като използват думи-
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те онзи, онази, онова, онези. Отборите се редуват и 
представят по едно изречение. За всеки верен при-
мер получават по една точка.

2. Помолете децата да станат прави. Учителят 
или ученик назовава форми на спомагателния гла-
гол съм в сегашно, минало и бъдеще време. Ако чуят 
форма на глагола съм в сегашно време, учениците 
трябва да изпънат ръцете си напред. Ако чуят форма 
на съм в бъдеще – вдигат ръцете нагоре, ако чуят в 
минало – трябва да свалят ръцете си надолу.

3. Покажете картинка на малко бебе, посочвайте 
частите на тялото, на лицето му, а децата трябва да 
ги назовават със съществителни умалителни имена.

4. Игра за раздвижване. Децата са прави и изпъл-
няват команди. Подобна игра е Simon says… „Сай-
мън каза: Застани зад стола. Застани зад стола. За-
стани пред масата. Обиколи два пъти около стола. 
Сложи молива над книгата. Сложи книгата в чанта-
та. Скрий се под масата…“ и т.н.

2. Глаголи. Сегашно време на глаголите (1)

Цели:
 ● въвеждане на понятията време на глагола и се-

гашно време;
 ● усвояване на умения за ориентация спрямо мо-

мента на говорене;
 ● изграждане на умения за спрежение на глаголите 

от първо спрежение в българския език.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Ученикът знае глаголните окончания за лице и 
число в сегашно време. 

Спряга правилно глаголи за ежедневни дейности 
в сегашно време.

Осмисля приликите/разликите между формите за 
спрежение на глагола в български език и в езика на 
съответната страна.

Методически указания

Методическата работа в този урок е насочена 
към осъзнаване на две нови и сравнително абстракт-
ни за учениците понятия – време на глагола и се-
гашно време. Времето на глагола показва кога се 
извършва действието. Комуникативните ситуации 
в началото на урока спомагат за актуализиране на 
знанията за глагола като част на речта и откриване-
то му в изречението с помощта на въпроса Какво 
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правим?. Необходимо е да се пренесе акцентът на 
работата върху съотнасянето на формите на глагола 
към момента, в който се извършва действието, и към 
промяната, която настъпва при спрежението на гла-
гола по лице и число. 

В урока са използвани глаголи, които са изцяло 
свързани с ежедневни дейности. Учителят трябва да 
изведе алгоритъма, по който се спрягат глаголите, 
и да отбележи приликите и разликите във формите 
на окончанията за различните лица и числа. В уро-
ка това е представено нагледно в каре към задача 2, 
където са изведени формите на глагола играя, като 
окончанията за различните лица и числа са маркира-
ни с червен цвят. В рамките на тази урочна единица 
учениците трябва да усвоят алгоритъма за спреже-
ние на глаголите от първо спрежение. За целта са 
предложени различни по характер и степен на труд-
ност задачи.

Много важен момент е съотнасянето на промяна-
та във формите на глагола към съответните форми 
и правила в езика на съответната страна. Учителят 
трябва да открои приликите и разликите, които съ-
ществуват при спрежението на глагола. Това може 
да изглежда нетипично за някои ученици, ползващи 
езика на съответната страна като първи. В англий-
ския език например промяна има само във формата 
на глагола за сегашно време в 3 л. ед. ч. 

Подробно оПисание на задачите от урока

В началото на урока е необходимо да се припом-
нят знанията за глагола чрез игра. Учителят казва 
дума, обозначаваща действие, а децата изпълняват 
действието. Но между редуването на глаголи се каз-
ва прилагателно или съществително име. Задава се 
въпросът: „Защо сега нищо не правите?“. Очаква-
ният отговор е, че тази дума не е глагол (дума, обо-
значаваща действие). Например: при чета децата 
имитират четене, при пиша имитират писане, при 
рисувам имитират рисуване и т.н. Но при думата 
червено или цвете децата не показват движение.

1. задача. Учениците разглеждат изображенията, 
четат изреченията откриват глаголите (правя, дър-
жи, галят) и ги сравняват. Затвърдява се граматиче-
ското правило, че глаголите са думи, които показват 
какво правим. 

2. задача. Вниманието на децата се насочва към 
карето за нови знания. Маркираните в червено окон-
чания им помагат да направят извода, че глаголът 
има различни форми за лице и число. При попълване 
на таблицата се работи фронтално, с опора на даде-
ния глагол (играя ) от първо спрежение.

аз зная, ти знаеш, той знае, тя знае, то знае, 
ние знаем, вие знаете, те знаят;

аз мечтая, ти мечтаеш, той мечтае, тя меч-
тае, то мечтае, ние мечтаем, вие мечтаете, те 
мечтаят; 

аз желая, ти желаеш, той желае, тя желае, 
то желае, ние желаем, вие желаете, те желаят.

3. задача. Затвърдява знанията за окончанията 
на глаголите от първо спрежение. Децата трябва да 
свържат личните местоимения със съответните гла-
голи. 

ти – миеш, бягаш; ние – свирим, знаем; вие – пи-
ете, говорите; аз – стоя, броя; той – чертае, же-
лае; те – греят; живеят.

4. задача. Води се следната беседа „Познавате ли 
Ани? Не? Тя е едно момиче от България, което много 
обича да чете книги. Но вчера Ани беше в аквапарка, 
а сега тя е вкъщи и чете книга. Ето я на снимката. 
Какво правя тя сега? Докато ние си говорим, тя чете 
книга в същия момент. Щом действието се извърш-
ва в момента на говоренето, глаголът е употребен в 
сегашно време. Да прочетем и другите изречения за 
Иван. Той е от класа на Ани и също е много любо-
знателен. Вчера Иван беше в музея. Какво прави той 
сега? Той е вкъщи и пише. В кое време е употребен 
глаголът пише, щом действието се извършва в мо-
мента на говорене?“

5. задача. Нека децата сами се ориентират кой 
глагол за коя картинка се отнася. Попитайте ги дали 
е правилно да кажат „Той люлея.“ Насочете ги към 
таблицата на стр. 6 и към окончанието на глаголите в 
3 л. ед. ч. и те ще открият, че за местоимението той 
(3 л. ед. ч.), глаголите завършват на „-е“. По същия 
начин продължете и с останалите две изречения „Тя 
пее.“ „То пие.“

6. задача. Условието е да попълнят пропуснатите 
букви от игрословицата. Ако децата не се сещат кои 
са тези думи, подскажете чрез мимики и действия. 
По този начин по-лесно ще открият липсващите бук-
ви и ще ги запишат в празните квадратчета. Добре е 
дете да работи на дъската, на която предварително е 
подготвена задачата. 

Хоризонтално: яде, желаем, можеш, криете
Вертикално: бере, знаем, грееш, живеете.
Ако искате да усложните задачата, може да по-

питате децата кои от написаните глаголи се отнасят 
към той, ние, ти, вие.

Накрая се поставя задача с три глагола по избор 
да съставят и да запишат изречения. Дава се въз-
можност да се изявят тези, които не са взели учас-
тие в попълването на игрословицата – да споделят 
написаното. 

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ Първата задача в електронните ресурси е 
свързана разпознаването на функцията на глагола 
като част на речта. Учениците трябва да изберат 
вярното твърдение от предложените в падащото 
меню възможности.
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Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да раз-
познаят глаголите от първо спрежение, т.е. тези, 
които завършват на -е в 3 л. ед. ч.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ В третата задача от учениците се изисква да 
разпознаят към кой момент на говоренето се отна-
сят предложените изречения. Те трябва да придви-
жат думите преди и сега към изреченията, за чието 
действие се отнасят. Всички изречения са подкрепе-
ни с илюстрации. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ В четвъртата задача учениците се ангажират 
да попълнят правилната форма на глагола в предло-
жените изречения. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

доПълнителни задачи

1. Пригответе листчета, на които са написани гла-
голи. Нека всяко дете си изтегли листче и да покаже 
(имитира) действието пред класа. Останалите деца 
трябва да назоват глагола. Задавайте въпроса: „Как-
во прави детето?“ към класа.

2. Можете отново да използвате същите листчета 
с глаголи за следващата игра. Раздайте ги на децата. 
Всяко дете трябва да прочете глагола и да каже фор-
мата му за множествено число.

3. Същите листчета с глаголи може да раздадете 
на децата и да поставите задача да образуват (напи-
шат) изречения с тях.

4. Игра „Плесни с ръце“. Учителят изрежда гла-
голи в сегашно и минало време. Ако глаголът е в се-
гашно време, децата пляскат веднъж с ръце. Ако гла-
голът е в минало време, децата остават неподвижни 
(без да пляскат).

3. Сегашно време на глаголите (2)

Цели:
 ● затвърдяване на понятията време на глагола и се-

гашно време;
 ● усъвършенстване на уменията за ориентация 

спрямо момента на говорене;
 ● изграждане на умения за спрежение на глаголите 

от второ спрежение в българския език.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Ученикът знае глаголните окончания за лице и 
число в сегашно време. 

Спряга правилно глаголи за ежедневни дейности 
в сегашно време. 

Осмисля приликите/разликите между формите за 
спрежение на глагола в български език и в езика на 
съответната страна.

Методически указания

Методическата работа и в този урок е основно 
насочена към уменията за осъзнаване на категории-
те време на глагола и сегашно време. Акцентът от-
ново пада и върху промените, които настъпват във 
формите на глагола за различните лица и числа, като 
обект на внимание в тази урочна единица са глаголи-
те от второ спрежение в българския език. Учителят 
трябва да използва алгоритъма, който учениците са 
усвоили в предишния урок за изменението на глаго-
лите от първо спрежение, и да го приложи в новите 
условия за глаголите от второ спрежение. 

Комуникативните ситуации в началото на урока 
спомагат за практическото представяне на тази ка-

тегория. Учителят трябва да насочи вниманието на 
учениците към промените във формите на глагола 
по лице и число. Всички окончания са маркирани с 
червен цвят в карето към задача 2.

Отново от съществено значение е съотнасянето 
на промяната във формите на глагола към формите 
и правилата в езика на съответната страна. Важно 
е да се откроят приликите и разликите между двата 
езика. За сравнение в английския език има промя-
на само във формата на глагола за сегашно време за  
3 л. ед. ч. 

Подробно оПисание на задачите от урока

В началото на урока се актуализират знанията за 
глагола. Припомнете, че глаголите може да бъдат в 
единствено или в множествено число и най-важното, 
че тези думи ни дават информация кога се извършва 
действието – сега, в миналото или в бъдещето. Насо-
чете вниманието на учениците към урока от минала-
та тема: „Учихме за глаголи в сегашно време, които 
в трето лице единствено число завършват на -е. Те 
са глаголи от първа група. Днес ще насочим внима-
нието към глаголи, които са употребени в сегашно 
време, но в трето лице единствено число завършват 
на -и. Те са от друга, втора група глаголи.“

1. задача. Обсъдете с учениците първо изобра-
женията: „Какво прави момчето? Какво правят мо-
мичетата?“. Нека децата да открият глаголите и да 
ги прочетат. Обърнете им внимание, че глаголите 
променят формата си за аз, ти, той, тя, то, ние, 
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вие, те. За да осъзнаят по-добре тази промяна, ги 
насочете към задача втора.

2. задача. Нека всички деца самостоятелно про-
четат глаголите от карето за нови знания. После об-
съдете окончанията. Особено внимание обърнете на 
окончанието на глагола в 3 л. ед. ч. Поставете задача 
на децата да образуват устно изречения. По този на-
чин още веднъж ще упражните формите на глагола 
от второ спрежение. Така по-плавно ще преминете 
към втората част на задачата – допълване на фор-
мите на глагола работя. В зависимост от нивото 
на владеене на български език можете да поставите 
задачата за самостоятелна работа или първо да се 
изпълни устно, а след това децата сами да допълнят 
глаголите в изреченията.

Аз работя в зоопарка.
Ти работиш в киното.
Той работи в училище.
Тя работи в музея.
То работи в магазина.
Ние работим в банката.
Вие работите на летището.
Те работят в книжарницата.
3. задача Разпределете учениците в четири от-

бора. Всеки отбор допълва колонка с глаголи. След 
това питайте последователно всеки отбор „Как за-
вършва глаголът след ти, той, ние, вие, те?“ Де-
цата още веднъж ще упражнят окончанията след 

самостоятелно попълване на глаголите на другите 
отбори. Преценете дали е необходима проверка след 
самостоятелната работа.

Аз нося; Аз търся; Аз летя; Аз меря.
Ти носиш; Ти търсиш; Ти летиш; Ти мериш.
Той носи; Той търси; Той лети; Той мери.
Ние носим; Ние търсим; Ние летим; Ние мерим.
Вие носите; Вие търсите; Вие летите; Вие ме-

рите.
Те носят; Те търсят; Те летят; Те мерят.
4. задача. Подходящо е да се използва играта 

„Живото изречение“, за да се подредят думите в 
изречение. Друг вариант на изпълнение на задача-
та е децата самостоятелно да напишат с цифри по-
редността на думите в изречението. Добре е да се 
подредят изреченията устно, за да може да обясните 
или да поправите евентуални грешки. След това де-
цата самостоятелно записват изреченията. Припом-
нете правилата за правопис на изреченията.

Те благодарят на учителката.
Мама прави вкусен сладкиш.
Ние говорим български език.
5. задача. Децата разглеждат снимките. Ще забе-

лежат, че глаголите в изреченията под тях липсват. 
Попитайте ги дали не трябва да сменят формата на 
глаголите от условието според личното местоимение 
в началото на изречението. Ако е необходимо, при-
помнете окончанията на глаголите по лице и число.



10

Ние редим кубчета.
Ти свириш на китара.
Вие строите къща.
Той чисти дъската.
Те готвят супа.
Тя говори по телефона.
6. задача. Обърнете внимание, че е важно да 

употребяваме думите правилно. Насочете ученици-
те към диалозите. Нека ги прочетат самостоятелно 
и да открият грешките. Обсъдете ги, а след това на 
празните редове да запишат изреченията вярно и 
четливо.

Тази мравка носи сламка.
А тези мравки носят листо.
Какво правиш?
Аз правя снимка.
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ Първата задача в електронните ресурси е 
свързана с практическото приложение на усвоения 
алгоритъм за спрежение на глаголите от втора гру-
па. Учениците трябва да придвижат думата с форма-
та на глагола към съответното лице и число в пред-
ложената таблица.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 в урока.

 ¾ Втората задача отново е насочена към усвое-
ния алгоритъм за спрежение. От учениците се изис-
ква да попълнят правилната форма за съответното 
лице и число на глагола правя. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 в урока.

 ¾ Третата задача изисква от учениците да подре-
дят правилно думите, за да образуват изречения. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 в урока.

 ¾ Четвъртата задача ангажира учениците да 
свържат двете части на предложените изрази, за да 
получат изречения. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 в урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Първа или втора група“. Учителят обяс-
нява на децата, че ще изрежда глаголи. Ако глаголът, 
който чуят, е от първа група, вдигат едно пръстче. 
Съответно ако глаголът е от втора група, вдигат две 
пръстчета. Примери за глаголи от двете спрежения: 
чете, глади, пише, говори, плете, работи, пере, 
лети, пее, ходи, играе, носи.

2. Игра „Познай към коя дума се отнася“. Ученик 
казва окончанието на глагола, а останалите трябва 
да познаят към коя от думите аз, ти, той (тя, то), 
ние, вие, те се отнася.

4. Сегашно време на глаголите (3)

Цели:
 ● затвърдяване на понятията време на глагола и се-

гашно време;
 ● усъвършенстване на уменията за ориентация 

спрямо момента на говорене;
 ● изграждане на умения за спрежение на глаголите 

от трето спрежение в българския език.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Ученикът знае глаголните окончания за лице и 
число в сегашно време. 

Спряга правилно глаголи за ежедневни дейности 
в сегашно време.

Осмисля приликите/разликите между формите за 
спрежение на глагола в български език и в езика на 
съответната страна.

Методически указания

Методическата работа е насочена основно върху 
осъзнаване на понятията време на глагола и сегаш-
но време, а също така и върху промяната по лице и 
число при глаголите от трето спрежение. От особено 
значение е да се прилага алгоритъмът, който е из-

ползван при усвояването на формите на глаголите 
от първо и второ спрежение. Както в предходните 
уроци, се работи и в представянето на окончанията 
за сегашно време на глаголите в трето спрежение, 
като това нагледно е показано в карето на задача 2 от 
урока с глагола отивам. Всички окончания са мар-
кирани с червен цвят.

Важно е отново да се откроят приликите и разли-
ките, които съществуват при промяната на глаголите 
в българския език и в езика на съответната страна. В 
английския език формата на глагола е различна само 
за 3 л. ед. ч., докато в немския език глаголите проме-
нят формата си за всички лица и числа.

В урока са представени разнообразни по вид и 
трудност задачи, като се обръща специално внимание 
на съществуващите две форми за окончание в групата 
на глаголите от трето спрежение за 3 л. ед. ч. -а и -я.

Подробно оПисание на задачите от урока

Актуализирайте знанията на учениците за гла-
голите: „В предните уроци се упражнявахме върху 
глаголи в сегашно време. Разделихме ги в две групи. 
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Работихме с глаголи от първа група, които в 3 л. ед. 
ч. завършват на -е, и с глаголи от втора група, които 
в 3 л. ед. ч. завършват на -и. А днес предстои да се 
запознаем с глаголите от трета група. Предположете 
с коя буква ще завършват глаголите от третата гру-
па? А дали няма два варианта? Ще разберете, като 
изпълните първата задача от урока.“

1. задача. Нека учениците прочетат глаголите 
така, както са написани, после да ги прочетат отзад 
напред и да ги запишат правилно.

тича, скача, идва, отива, казва,
стреля, хвърля, затопля, отваря, затваря
Децата ще забележат, че глаголите в 3 л. ед. ч. от 

трета група завършват на -а и -я. 
2. задача. Работи се фронтално. Разглеждат се 

примерите в синьото каре на глагол в трето спреже-
ние. Направете устно втората част на упражнението 
– спрягане на глагола рисувам и оставете учениците 
сами да запишат всички форми на глагола, като си 
помагат с информацията от карето за нови знания.

аз рисувам
ти рисуваш
той рисува
тя рисува
то рисува
ние рисуваме
вие рисувате
те рисуват

3. задача. Децата трябва да открият кой глагол с 
кое такси ще пътува и да ги свържат.

аз обядвам
ние пишем
вие купувате
той тренира
ти намираш
те разказват
След това поставете задача на децата да образуват 

устно изречения с глаголите и личните местоимения.
4. задача. Изисква се да се замени съществител-

ното име в началото на изречението с лично место-
имение. Разгледайте образеца и дайте възможност 
на децата да дадат своите устни предложения, а след 
това да запишат самостоятелно изреченията.

Татко помага на приятел. Той помага на при-
ятел.

Мама пробва нова рокля. Тя пробва нова рокля.
Децата обичат животните. Те обичат живот-

ните.
Мишо и аз хвърляме топки. Ние хвърляме топки.
5. задача. Поканете децата да разгледат картин-

ките, да прочетат въпросите, да открият глаголите и 
да ги подчертаят. След това нека да напишат отгово-
ри на въпросите, като следват образеца и променят 
глаголите по лице. 

Какво гледаш ти?
Аз гледам филм.
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Какво играят те?
Те играят шах.
Какво рисувате вие?
Ние рисуваме цветя.
Къде отива той?
Той отива на кино.
6. задача. Обяснете на децата, че за да бъдат пра-

вилно разбрани и да не изпадат в неловки ситуации, 
трябва да говорят и да пишат правилно. После на-
сочете вниманието им към изреченията. Разгледайте 
заедно първото изречение. Попитайте правилно ли е 
употребен глаголът. Обяснете, че думата аз изисква 
окончанието -м за глагол от трета група. Аналогич-
но продължете с останалите примери от задачата. 
Преценете дали последните три изречения е подхо-
дящо да се редактират самостоятелно от учениците.

Аз обичам сладолед.
Борис отива на тренировка.
Вие разглеждате списание.
Иван и Митко гледат футболен мач.
Сутрин тя закусва палачинки.
Ти винаги ставаш в 8 часа.
Аз и баба приготвяме вечерята.
7. задача. Поставете изпълнението на задачата за 

самостоятелна работа. След това направете провер-
ка. Ако решите да работите колективно, можете да 
използвате играта „Да или не“. Учителят чете гла-
гола и ако той е в множествено число, децата казват 
„да“ и го подчертават, ако глаголът е в единствено 
число, децата казват „не“.

Глаголи в множествено число: получават, раз-
казвате, отиват, приготвят, живеят, пишем, че-
тат, обличате, рисуваме, мием, гледат.

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ Първата задача изисква от учениците да из-
берат верния отговор от предложените варианти в 
падащото меню.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 в урока.

 ¾ Втората задача в електронния учебник е свър-
зана с разпознаване на формите на глаголите по 
лице и число. Учениците трябва да изберат верния 
отговор от предложените варианти.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 в урока.

 ¾ В третата задача е представен текст с липсва-
щи думи. Учениците трябва да изберат правилния 
глагол и да го попълнят на правилното място в тек-
ста. Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 в урока.

 ¾ Четвъртата задача е свързана с подреждане на 
думи. Учениците трябва да придвижат думите и да 
ги подредят правилно, за да получат изречение.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
7 в урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Първа, втора или трета група“. Учите-
лят обяснява на децата, че ще изрежда глаголи. Ако 
глаголът, който чуят е от първа група, вдигат едно 
пръстче. Ако глаголът е от втора група, вдигат две 
пръстчета. А ако глаголът е от трета група, вдигат 
три пръстчета. Примери за глаголи от трите спре-
жения: живее, мери, тича, скача, шие, рисува, чис-
ти, купува, благодари, знае, помага, говори, излезе, 
прави, харесва.

2. Игра „Кажи думата с обратното значение“. 
Учителят казва глаголи, а учениците назовават гла-
гола с обратно значение. Например:

влиза – излиза
отварям – затварям
качва се – слиза
включвам – изключвам
започвам – свършвам
мълча – говоря
падам – ставам

5. Сегашно време на глаголите (преговор)

Цели:
 ● затвърдяване на понятията време на глагола и се-

гашно време;
 ● усъвършенстване на уменията за ориентация 

спрямо момента на говорене;
 ● усъвършенстване на уменията за спрежение на 

глаголите от първо, второ и трето спрежение в 
българския език.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Ученикът знае глаголните окончания за лице и 
число в сегашно време. 

Спряга правилно глаголи за ежедневни дейности 
в сегашно време.

Осмисля приликите/разликите между формите за 
спрежение на глагола в български език и в езика на 
съответната страна.

Методически указания

Чрез този урок се обобщават знанията за сегаш-



13

но време на глаголите. В упражненията са включени 
глаголи за ежедневни дейности от трите спрежения. 
Акцентите в методическата работа са насочени към 
затвърдяване на усвоените вече понятия за време 
на глагола и сегашно време, както и към усъвър-
шенстване на уменията за изменение на глаголите 
по лице и число в сегашно време в трите спрежения. 

На този етап също е важно да се изведат обоб-
щено приликите и разликите, които съществуват при 
промяната на глаголите по лице и число с българ-
ския език и с езика на съответната страна. 

Подробно оПисание на задачите от урока

Започнете с беседа по следните въпроси: „Как се 
наричат думите, които означават действие? Какво 
знаете за глаголите? С кои въпроси се откриват? В 
колко групи можем да разпределим глаголите? С коя 
гласна завършват глаголите от първа група в 3 л. ед. 
ч.? С коя гласна завършват глаголите от втора група 
в 3 л. ед. ч? С коя гласна завършват глаголите от 
трета група в 3 л. ед. ч.?“

1. задача. В тази задача са представени приме-
ри в 3 л. ед. ч. от трите спрежения. Децата трябва 
да прочетат изреченията и обърнат внимание с коя 
буква завършва всеки глагол. Добре е да определят 
и съответната група на глаголите. Поставя се задача 
учениците устно да спрегнат трите глагола по лице 
и число. Ако прецените, можете да ги напишете или 
задачата да се представи в следната таблица:

Лично местоимение 1. група; -е
аз пиша
ти пишеш
той пише
тя пише
то пише
ние пишем
вие пишете
те пишат

2. група; -и 3. група; -а; -я
говоря отивам
говориш отиваш
говори отива
говори отива
говори отива
говорим отиваме
говорите отивате
говорят отиват

В допълнителната задача децата имат възмож-
ност да съставят изречения с глаголи от трите спре-
жения. Ако е необходимо, помогнете им със следни-
те глаголи, които може да напишете на дъската или 
в работни листове:
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Първа група: чете, пее, играе, живее, знае, шие, 
мие, излезе, влезе.

Втора група: говори, работи, лети, ходи, свири, 
носи, готви, чисти, търси.

Трета група: тича, скача, рисува, обича, пробва, 
помага, купува, гледа, хвърля.

2. задача. Учениците ще се ориентират бързо и 
самостоятелно в условието на задачата. След изпъл-
нението на задачата направете проверка.

Ако децата добре владеят български език, може 
да усложните задачата, като определят групата, към 
която принадлежат глаголите, записани в единствено 
число. Още по-подходящо упражнение е да постави-
те същата задача за глаголите, записани в множест-
вено число, защото първо трябва да се сетят за фор-
мата на глагола в 3 л. ед. ч. и после да определят към 
коя група се отнася.

Единствено число: говори, желае, пише, купува, 
уча, мечтае.

Множествено число: рисуват, свирят, редим, 
пием, греят, казвате.

3. задача. Попитайте децата дали откриват лю-
бимо животно в картинките на упр. 3. Нека изберат 
правилно употребения глагол в изречението и да го 
оградят или маркират по начин, избран от тях.

Котката спи.
Птиците летят.
Тюлените играят.
Вълкът пее.
Пингвините карат ски.
Катеричката скача.
4. задача. Тази задача може първо да се разиграе 

устно като диалог и след това учениците да попълнят 
отговорите в помагалото. Предполага се, че ще отго-
ворят положително на всички въпроси, но ако има 
и отрицателни отговори, обърнете им внимание, че 
частицата не се изговаря слято, но се пише отделно 
от глагола.

Ти обичаш сладолед. А той?
Той обича сладолед.
Ние ядем банани за закуска. А вие?
Ние ядем банани (плодове) за закуска.
Брат ми харесва спагети. А ти?
И аз харесвам спагети.
Аз ям сандвичи в училище. А вие?
И ние ядем сандвичи в училище.
Те обичат шоколад. А ти?
И аз обичам шоколад.
Тя пие портокалов сок. А вие?
И ние пием портокалов сок.
5. задача. На картинката са изобразени Лили и 

Мери. Двете момичета са от един и същ клас. Те се 
виждат през седмицата, но в неделя не са заедно. За 
какво си говорят? Нека децата сами да прочетат ди-

алога, а след това да го упражнят по двойки. Накрая 
поставете задачата на класа „Подчертайте глаголи-
те. Направете проверка по двама.“

Глаголи: правиш, ставам, закусвам, гледам, 
отиваме, играем, купуват.

6. задача. В зависимост от нивото на владеене 
на български език задачата може да се изпълни по 
няколко начина. Тези деца, които владеят по-слабо 
езика, могат да препишат думите от предната зада-
ча, но се уверете, че разбират значението им. Тези 
деца, които владеят по-добре български език, могат 
да използват като опора същите думи, като включат 
и други. Например: След това отиваме в парка на 
разходка. Играем с брат ми, (със сестра ми) и с 
приятели. Мама и татко ни купуват сладолед, 
бонбони, шоколад, балони и играчки.

Ако имате ученици, които се справят отлично с 
българския език, нека напишат самостоятелно отго-
вор на задачата.

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ Първата задача от електронните ресурси е 
свързана с промяната на глагола по лице и число. 
Учениците трябва да попълнят липсващите оконча-
ния в глаголните форми.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 в урока.

 ¾ Втората задача изисква от учениците да раз-
пределят правилно глаголите, като съобразяват дали 
е написана формата за единствено или за множест-
вено число.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 в урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да поставят 
подходящия глагол в предложените изречения, като 
се съобразят с неговото значение и форма за съот-
ветното лице и число.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 в урока.

 ¾ В четвъртата задача от учениците се изисква 
да свържат правилно въпросителните изречения с 
техните отговори.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 в урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Превърни съществителното име в гла-
гол“. Учителят казва съществителни имена, а децата 
ги превръщат в глаголи. Например: работа – рабо-
тя, сън – сънувам, път – пътувам, обич – обичам, 
плач – плача, рисунка – рисувам, храна – храня се, 
разказ – разказвам.

2. Игра „Какво правят животните“. Учителят 
казва име на животно или го показва на картинка, 
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а децата отговарят какво действие извършва то. На-
пример: зайче – бяга; куче – лае; мечка – ръмжи; 

делфин – плува; катеричка – скача; птица – лети; 
охлюв – пълзи.

6. Възвратни глаголи

Цели:
 ● въвеждане на понятието възвратни глаголи;
 ● формиране на умения за различаване на възврат-

ни и невъзвратни глаголи;
 ● формиране на умения за правилен словоред с 

частиците се и си.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Разграничава възвратните от невъзвратните гла-
голи. 

Знае разликата в употребата на частиците се и си 
при едни и същи глаголи (обличам се, обличам си). 

Употребява възвратните глаголи с правилен сло-
воред на частиците се и си. 

Осмисля приликите/разликите във формите и 
употребата на възвратните глаголи в български език 
и подобни форми в езика на съответната страна.

Методически указания

Методическата работа в този урок трябва да е на-
сочена към разбиране на понятието възвратни гла-
голи. Акцентира се върху частиците се и си, които 

ще помогнат на учениците да определят дали глаго-
лът е възвратен или невъзвратен. Учениците тряб-
ва да осъзнаят значението, което носят възвратните 
глаголи. Подлогът в изречението е едновременно 
вършител и получател на глаголното действие. Вър-
шителят извършва действието върху себе си. Труд-
ността тук произтича от абстрактността, което това 
обяснение носи за учениците. Учителят трябва да 
заложи на обяснение чрез практическо приложение 
на тези глаголи. С тази цел в първата задача от урока 
са представени комуникативни ситуации, подкрепе-
ни с илюстрации, в които ясно се вижда разликата в 
значението при възвратните и невъзвратните глаго-
ли. Много отчетливо трябва да се изведе значението 
на глаголите купувам си и снимам се и разликата, 
която съществува между тях и глаголите купувам и 
снимам.

По отношение на открояването на приликите и 
разликите на тези и подобни форми на глагола в ези-
ка на съответната държава трябва да се има предвид 
следното:
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– В комуникативните ситуации в началото на 
урока умишлено е използван глаголът снимам се, 
защото се свързва с изключително популярното съ-
ществително „селфи“. Препоръчваме това да е от-
правната точка при търсене на съответствия и раз-
лики в различните езици, най-лесен и достъпен за 
разбиране пример в изграждане на представата за 
възвратните глаголи като цяло (правя селфи = сни-
мам се, снимам себе си).

– В английския език например няма съвсем ясно 
понятие за възвратни глаголи. За учениците, за кои-
то той е първи език, учителят може да използва при-
мери, в които да са употребени reflective pronouns 
(myself, yourself, ourselves и т.н.) – I am taking 
picture of myself. He is buying himself an ice cream. 
Общо правило за образуване на възвратни глаголи 
(reflexive verbs) в английския език няма, поради кое-
то във всеки конкретен случай учителят трябва да се 
ръководи от речниковото значение на думите.

– Съвсем по друг начин стоят нещата в немския 
език, в който съществува правило за образуване на 
възвратни глаголи и те, също като в българския език, 
имат формален признак. Признак за възвратност на 
глагола е местоимението sich, което съответства на 
българската частица се: sich kämmen (сресвам се). 
Но ако в българския език се се употребява във всич-
ки лица, в немския език възвратното местоимение 
sich e в тази си форма само в трето лице единствено 
и множествено число. А в първо и второ лице един-
ствено и множествено число се употребяват форми-
те на съответстващите лични местоимения във вини-
телен падеж. Учителят трябва да обърне внимание и 
на това, че е възможно възвратните глаголи в нем-
ския език да имат съответстващи глаголи в българ-
ския език, които не са възвратни.

Подробно оПисание на задачите от урока

Попитайте децата какво научиха за глаголите. 
Поставете темата, като им обясните, че ако към оп-
ределен глагол прибавиш една кратка думичка, ще 
образуваш възвратен глагол. Продължете: „Ще раз-
берете какви са тези възвратни глаголи и каква е 
тяхната употреба в езика, като разгледаме задачите 
в помагалото по български език.“ 

1. задача. Насочете вниманието на децата към 
картинките (в хоризонтален ред). Нека разгледат 
първата картинка и да си представят ситуацията, 
че задават въпрос на детето от снимката: „Какво 
правиш?“. Отговорът е написан до картинката: 
„Снимам цветята.“ Но ако зададем същия въпрос 
към момичето на картинката вдясно, то отговаря: 
„Снимам се.“ Тя извършва действие, насочено към 
самата нея. Прави нещо за себе си. Прочетете изре-
чението към третата картинка: „Купува плодове.“ 
Щом няма се или си след глагола, значи то купува 
плодове, но не за себе си или поне не само за себе 

си. Как би звучало изречението, ако тя сама си из-
яде плодовете? „Купувам си плодове.“ Този глагол, 
който съдържа думите се и си, се нарича възвра-
тен. Разгледайте и последната картинка. Прочетете 
изречението „Купува си сладолед.“ Децата трябва 
да открият възвратния глагол. Попитайте ги защо е 
възвратен. Обобщете накрая новото знание: „Ко-
гато правиш нещо за себе си, можеш да го изразиш 
с възвратен глагол. Възвратните глаголи съдържат 
думите се или си.“

2. задача. Целта е да се направи съпоставка меж-
ду невъзвратните и възвратните глаголи и децата да 
осъзнаят разликата между тях. Разглежда се услови-
ето и таблицата. При затруднение добре е да обясня-
вате на децата възвратността на глагола. Например: 
Мия се е възвратен глагол, защото върша нещо за 
себе си, на себе си – аз се мия, мия себе си. Има още 
нещо, което ни подсказва, че глаголът е възвратен 
– това е думичката „се“. Аналогично обяснете и ос-
таналите възвратни глаголи.

Невъзвратни глаголи Възвратни глаголи
чета мия се
пиша премествам се
изпълнявам спасявам се
греша поправям се
внимавам пазя се

3. задача. В тази задача децата се срещат с други 
примери за възвратни глаголи, използвани често в 
ежедневието. Необходимо е да предложат подходя-
що продължение на изреченията, които започват с 
възвратен глагол, и да ги запишат. Подходящо е в 
този случай е да изслушате предложените от децата 
примери, да ги запишете на дъската и те сами да из-
берат кои от тях да използват. Ако се затрудняват да 
предложат продължение на изреченията, помагайте 
им с въпроси: „Какво можеш да си шиеш?“, „Как-
во би могъл да си вземеш от шкафа/от хладилника/
от гардероба?“, „Какво би си пожелал?“, „За какво 
мечтаеш?“, Какво си записваш?“, „Къде си запис-
ваш?“, „Какво би могъл да си повтаряш?“.

Шия си панталон/рокля/блуза.
Вземам си молив/ лист/сок/храна/дрехи/чорапи.
Пожелавам си здраве късмет/успех/победа.
Записвам си, за да не забравя/домашната рабо-

та/списък с покупки/празниците в семейството/в 
бележника на листче.

Повтарям си стихотворението/да не забравя 
ключовете/да се обадя на баба/да не забравя праз-
ника на приятел/да си включа алармата.

4. задача. В тази задача учениците трябва да 
преценят кой глагол на коя картинка отговаря, и да 
ги свържат. Напомнете им, че ако героите от кар-
тинките вършат нещо за себе си, значи ще трябва да 
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използват възвратен глагол. След него са поставени 
думичките се или си.

Изображения:
Майка събужда дете – събуждам.
Дете се събужда самò – събуждам се.
Момиче разхожда куче – разхождам.
Момче се разхожда самò – разхождам се.
Момиче се люлее самò – люлея се.
Едно момиче люлее друго момиче – люлея.
Момче се храни самò – храня се.
Момче храни коте – храня.
Поставете допълнителна задача на децата да об-

разуват устно изречения с глаголите от примерите. 
Още по-добър начин да запомнят граматичната еди-
ница е да се изиграят ситуациите. 

5. задача. Разгледайте заедно с децата модела, за 
да се ориентират какво се очаква от тях. Направете 
упражнението устно, след това нека децата запишат 
самостоятелно отговорите. Ако се затрудняват, под-
скажете им със следния пример: „Какво казва човек, 
който иска да пътува? – На мен ми се пътува. Ако 
опростим израза, ще получим „Пътува ми се.“

Какво казва човек, който иска да спи? Спи ми 
се.

Какво казва човек, който иска да пътува? Пъ-
тува ми се.

Какво казва човек, който иска да чете? Чете 
ми се.

Какво казва човек, който иска да пее? Пее ми 
се.

Какво казва човек, който иска да играе? Играе 
ми се.

6. задача. Разкажете на децата, че момче от Бъл-
гария на тяхната възраст им е изпратило имейл, в 
който споделя как започва денят му. Написало е 
възвратните глаголи на друго място, а не в текста, 
за да може сами да отгатнат къде да ги поставят. 
Прочетете заедно с децата предложените глаголи. 
Ако е необходимо, обяснете значението на някои от 
тях. Оставете учениците самостоятелно да прочетат 
текс та с липсващите глаголи и да преценят на кой 
глагол къде му е мястото. След това работете заедно 
по попълване на текста.

Сутрин ставам рано. Измивам се в банята, об-
личам си дрехите, обувам си пантофите и влизам 

в кухнята. Правя си сандвич, наливам си сок и за-
кусвам. Подреждам си чантата. Приготвям се за 
училище. Така започва моят ден.

По ваша преценка можете да използвате модела 
на текста и да предложите на децата да споделят как 
започва техният ден (делничен или почивен).

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да изберат едно от твърденията от 
опциите в падащото меню, което е вярно за възврат-
ните глаголи.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Втората задача изисква от учениците да раз-
познаят глагола в изреченията и да го придвижат до 
изречението, за което се отнася. Всички изречения 
са подкрепени с илюстрации.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да изберат 
(да посочат) редовете, в които са написани само въз-
вратни глаголи. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ В четвъртата задача се упражняват уменията 
за правилен словоред с частиците се и си. Учениците 
трябва да подредят думите така, че да получат грама-
тично верни изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Пантомима“. Ученик излиза пред класа и 
разиграва ситуации, а останалите деца използват въз-
вратни глаголи, за да опишат действията, които показ-
ва. Например: събуждаш се, обличаш се, обуваш се, 
храниш се, возиш се, рисуваш си, пишеш си, четеш си, 
пееш си, играеш си, обаждаш се, купуваш си.

2. Превърнете глаголите във възвратни. 
Например: говоря (говори ми се), готвя (готви ми 

се), сядам (сяда ми се), почивам (почивам си), къпя 
(къпя се), реша (реша се), пазарувам (пазарува ми се), 
подстригвам (подстригвам се), ям (яде ми се).

7. Сегашно време на възвратните глаголи

Цели:
 ● затвърдяване на понятието възвратни глаголи;
 ● усъвършенстване на уменията за различаване на 

възвратни и невъзвратни глаголи;

 ● формиране на умения за различаване на употреба-
та на частиците се и си при едни и същи глаголи;

 ● усъвършенстване на уменията за правилен сло-
воред с частиците се и си.
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очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Разграничава възвратните от невъзвратните гла-
голи. 

Знае разликата в употребата на частиците се и си 
при едни и същи глаголи (обличам се, обличам си). 

Употребява възвратните глаголи с правилен сло-
воред на частиците се и си. 

Осмисля приликите/разликите във формите и 
употребата на възвратните глаголи в български език 
и подобни форми в езика на съответната страна.

Методически указания

Основната част от методическата работа в този 
урок е свързана с по-задълбоченото разбиране на 
понятието „възвратни глаголи“ и по-специално в 
случаи, в които се наблюдава разлика в значението 
на тези глаголи в зависимост от това дали са употре-
бени със се или със си. В комуникативната ситуация 
в началото на урока е показан подход, който би мо-
гъл да бъде достатъчно ясен и лесно приет от учени-
ците. Използвани са пълните форми на възвратните 
лични местоимения, като се разяснява разликата в 
значението на глагола обличам в случаи, в които той 
е употребен със се и със си. 

Другата част от методическата работа е насочена 
към усъвършенстване на уменията за правилен сло-
воред в изречения с възвратни глаголи. Препоръчи-
телно е да се изведе правилото, че частиците се и си 
стоят преди глагола в изречения, в които подлогът 

е назован, и след глагола в изречения, в които под-
логът е пропуснат (защото се подразбира). В урока 
са предложени няколко различни по вид и трудност 
задачи, чрез които се цели практическото усвояване 
на това правило.

В работата по открояването на приликите и раз-
ликите с езика на съответната страна трябва да се 
имат предвид правилата за словоред в съответния 
език. Знаем, че в английския език те са строго регла-
ментирани и в случаите, в които се използват приме-
ри с reflective pronouns, тяхното място е винаги след 
глагола. В немския език при употребата на възврат-
ните глаголи в изречения съществува прав и обра-
тен словоред, който зависи от това дали подлогът е 
изразен със съществително име, или с местоимение.

Подробно оПисание на задачите от урока

Актуализирайте знанията за глаголите. В беседа-
та ги запознайте с произхода на названието, което 
произлиза от старобългарската дума „глаголати“ и 
означава „говоря“. Акцентирайте върху това, че в 
българския език има специални глаголи, които озна-
чават действия или състояния, извършвани от вър-
шителя върху самия него или случващи се на самия 
него. Те се образуват с помощта на думичките се и 
си. Попитайте децата как се наричат тези глаголи. 
Припомнете им, че глаголите, ни показват кога се 
върши действието – сега, в миналото или в бъдеще-
то. По този начин въвеждате новата тема.
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1. задача. Учениците разгледат снимките към 
първата задача и прочитат изреченията под тях. 
Обяснете еквивалентността на изразите „облича се“ 
и „облича себе си“; „облича си“ и „облича на себе 
си“. Попитайте децата кога се извършва действието. 
Разяснете момента на говоренето (снимката е запе-
чатала този момент). В този случай възвратните гла-
голи са употребени в сегашно време.

2. задача. Децата прочитат глаголите и опреде-
лят времето им. Уверете се, че децата разбират зна-
чението на всички глаголи. След това подчертават 
само възвратните глаголи. 

Възвратни глаголи: къпя се, чета си, меря се, 
покривам се, поръчвам си, строя си, питам се, 
стоплям се.

3. задача. Целта е да се свържат глаголите с 
картинките, които показват действието. След като 
учениците разгледат картинките и прочетат раз-
бърканите глаголи, им задавайте следните насочва-
щи въпроси: „Какво ще ви отговори момиченцето 
от първата картинка, ако зададете въпроса „Какво 
правиш сега?“; Ако попитате момиченцето от вто-
рата картинка „Какво правиш сега?“, какво ще ви 
отговори?“ и т.н. Уточнете, че действието се из-
вършва в момента на говорене, а глаголът е в се-
гашно време.

След обсъждането на примерите децата сами ще 
се справят със свързването на възвратните глаголи с 
картинките, към които се отнасят.

Може да предложите на децата да образуват уст-
но изречения или диалози по картинките, като из-
ползват възвратните глаголи.

4. задача. Фокусът на четвърта задача пада вър-
ху мястото на кратката форма на възвратното лично 
местоимение се или си.

След като децата прочетат изреченията по двой-
ки, обяснете, че се и си може да стоят преди или след 
глагола. Използвайте примерите в упражнението, за 
да уточните, че мястото на се и си в изречението за-
виси от това дали е назован вършителят на действи-
ето, или се досещаме за него.

В допълнителната задача децата трябва да съста-
вят подобни на модела двойки изречения с глаголите 
чудя, усмихвам, забавлявам. Може да разясните, че 
винаги се казва „усмихвам се“, а не например „аз 
усмихвам някого“.

Чудя се.= Аз се чудя.
Усмихвам се. = Аз се усмихвам.
Забавлявам се.= Аз се забавлявам.
5. задача. В тази задача децата упражняват мяс-

тото на се и си в изречението. Обяснете, че едното 
се или си в изречението е излишно. Ако учениците 
се затрудняват, се дават два варианта на дадено из-
речение. 

Например: 

1. Здравейте, се аз казвам Теодор. 
2. Здравейте, аз се казвам Теодор. 
Учениците четат двата варианта и избират пра-

вилния.
Здравейте, се аз се казвам Теодор. Играя на-

родни танци и се упражнявам се всеки ден. Днес 
имаме концерт. Много се вълнувам се и се пригот-
вям се отдавна. Ето че си обличам си народната 
носия, си слагам си калпака, си вземам си шарения 
елек и излизам на сцената. Аз си мисля си, че ще се 
харесаме се на публиката.

6. задача Представя се следната ситуация: „В 
едно училище в България децата от трети клас ре-
шили да направят проучване колко от тях се пригот-
вят сами за училище. Данните обобщили в таблица, 
която публикували в училищния вестник.“ 

Разглежда се таблицата с резултатите, обсъждат 
се въпросите и устно се съставят отговорите. Уче-
ниците самостоятелно записват отговорите и правят 
проверка по двама.

Колко деца се приготвят сами за училище?
Двадесет деца се приготвят сами за училище.
Колко деца се обличат сами?
Петнадесет деца се обличат сами.
Колко деца си носят чантата сами?
Пет деца си носят чантата сами.
Колко деца си приготвят закуската сами?
Десет деца си приготвят закуската сами.
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача учениците трябва да изберат 
вярното твърдение, което определя кои глаголи са 
възвратни.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да раз-
граничат възвратните от невъзвратните глаголи, 
като ги придвижат към съответното им място в таб-
лицата.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Третата задача изисква от учениците да раз-
познаят глаголното действие и да придвижат въз-
вратните глаголи на правилните места в изречения-
та. Изреченията са подкрепени с илюстрации.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ Четвъртата задача е свързана с упражняване 
на уменията за правилен словоред в изречения, кои-
то съдържат възвратни глаголи. Учениците трябва 
да подредят предложените думи така, че да образу-
ват изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.
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 ¾ В петата задача от учениците се изисква да по-
ставят възвратните глаголи на правилното място в 
предложения текст.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

доПълнителни задачи

1. Образувайте изречения с двойките възвратни 
глаголи мия се, мия си; реша се, реша си; подстриг-

вам се, подстригвам си; стоплям се, стоплям си; 
измих се, измих си.

2. Подредете думите в изречения.
– се радвам хубавия ден на
– плодове зеленчуци и си измих 
– смея на весели се истории 
– когато се дъга видя учудвам
– се по качвам стълбите

8. Прилагателно име. Род и число 

Цели:
 ● актуализиране на понятието прилагателно име;
 ● формиране на умения за определяне на рода и 

числото на прилагателното име;
 ● усъвършенстване на уменията за съгласуване на 

прилагателните имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Познава формалните признаци за определяне 
рода и числото на прилагателното име.

Разпознава членувани от нечленувани форми.
Знае значението на частиците по- и най-.
Осмисля приликите/разликите във формите и 

употребата на прилагателното име в български език 
и в езика на съответната страна.

Методически указания

Методическата работа в този урок е свързана с 
вече формираната представа за категорията прила-
гателно име като част на речта и актуализиране на 
придобитите знания. Учителят може да използва 
различни качества и признаци на познати или ви-
дими в момента за учениците предмети, за да изве-
де тази актуализация в началото на часа. Задача 1 
в помагалото предлага подобен подход, а по-долу в 
подробното описание е предложен и игрови вариант. 

Акцентът в работата по осмисляне на приликите 
и разликите на прилагателното име в езика на съ-
ответната страна и българския език трябва да бъде 
насочен най-напред към осъзнаване на подобието 
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на прилагателното име в двата езика, а именно – да 
назовава признак или качество на предмета. Като се 
използва подобието за основа, може да бъдат изве-
дени разликите във формите, в които прилагателно-
то име съществува в съответния език. В английския 
език прилагателното не се променя по форма, докато 
в немския език се скланя според рода на съществи-
телното име в два вида склонение – силно и слабо. 

Подробно оПисание на задачите от урока

Въведете темата за прилагателните имена с игра. 
Напишете на картончета съществителни имена, при-
лагателни имена и глаголи. На всяко листче трябва 
да има по една дума. Направете три рамки като за 
картини. Напишете на първата рамка „дума пред-
мет“, на втората – „дума признак“, а на третата – 
„дума действие“. Раздайте картончетата на ученици-
те. Всеки трябва да прочете думата от картончето и 
да я определи, като я съотнася към определена рам-
ка. Картончетата се подреждат в рамките, така че да 
се виждат и да се четат. Прочетете думите по групи. 
Припомнете им, че тези, които означават предмети, 
се наричат съществителни имена, тези, които озна-
чават признаци на предмети, се наричат прилагател-
ни имена. А глаголи са думите действия. Обяснете, 
че в продължение на няколко урока ще изучават 
прилагателните имена. 

1. задача. Задачата е подходяща за фронтална ра-
бота. Граматичната единица се въвежда с въпросите. 
Разяснете правилото и дайте още примери за прила-
гателни имена, като използвате предмети от класна-
та стая или други познати и близки за учениците.

2. задача. Учениците трябва да съгласуват при-
лагателното име със съществителното. За да улесни-
те работата по задачата, поставете ги в  ситуация 
да направят такова словосъчетание, в което прила-
гателното да е в женски род, а съществителното в 
мъжки род, например добра мъж. Обяснете, че при-
лагателното име трябва да е в същия род и число със 
съществителното име, което пояснява. Съставете 
първото словосъчетание заедно с децата, а след това 
самостоятелно да изпълнят упражнението. Направе-
те проверка.

много червени гъбки 
едно червено цвете
един червен молив
една червена рокля
3. задача. Припомнете въпросите, с които децата 

ще търсят прилагателните имена в текста, и ги запи-
шете на дъската – Какъв? Каква? Какво? Какви?. 
Обяснете, че прилагателните имена се подчертават 
с една вълнообразна черта. Задачата е подходяща за 
групова работа. При проверката по един представи-
тел от групите съобщава прилагателните имена, кои-
то са открили и подчертали.

Нашето семейство живее в светла, просторна и 

уютна къща. Имаме голяма градина със свежа тре-
ва, ароматни цветя, стари, високи дървета и удоб-
ни пейки. Тясна пътека води до малко езеро. Около 
него мама е наредила весели фигурки – усмихнато 
джудже, бяло зайче, зелено жабче и шарено петлен-
це. А когато времето е топло, плуваме в басейна. 
Той е нов, син, голям и надуваем. Татко е добър 
плувец и ме учи на интересни движения във водата.

4. задача. Учениците попълват самостоятелно 
всички форми на дадените прилагателни имена, 
следвайки образеца. 

Мъжки род Женски род
шоколадов шоколадова
жълт жълта
чист чиста
син синя
стъклен стъклена

Среден род Множествено число
шоколадово шоколадови
жълто жълти
чисто чисти
синьо сини
стъклено стъклени

Подгответе таблицата на дъската и при проверка-
та я попълнете. Така по-лесно ще направите изводи-
те в допълнителната задача. Целта на тази задача е, 
преглеждайки вертикално попълнените прилагател-
ни имена, учениците да открият, че прилагателните 
имена от мъжки род завършват с буква на съгласен 
звук, от женски род завършват с а или я, от среден 
род – с о, а в множествено число – с и.

Допълнителната задача е представена във вид на 
правило, което учениците ще попълнят и запомнят.

5. задача. В тази задача са написани две прила-
гателни имена във всички родове и числа. Нека де-
цата предложат подходящи съществителни имена за 
образуване на словосъчетания. Ако е необходимо, 
напомнете правилото за съгласуване на съществи-
телното с прилагателното име.

добър човек/шофьор/филм
добра майка/домакиня/работа
добро куче/място/ястие
добри животни/книги приятели
умен мъж/робот/лекар
умна жена/машина/приказка
умно дете/коте/решение
умни хора/животни/ученици
6. задача. С тази задача още веднъж се упражня-

ва правилото за съгласуване на прилагателното със 
съществителното име. Подходяща е за самостоятел-
на работа.
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Вкусни: палачинки, бонбони, плодове, кексчета, 
ягоди.

7. задача. Представете последната задача от уро-
ка под формата на игра „Учители“. Поставете деца-
та в следната ситуация: няколко ученици от другия 
клас не са слушали учителката как обяснява урока за 
род и число на прилагателните имена и не успяват 
правилно да съгласуват прилагателното и същест-
вителното име. Предложете на някои ученици да са 
учителите, които трябва да прочетат написаните из-
речения, да открият грешките, да ги поправят и да 
напишат правилно изреченията. 

Гледаме забавен филм.
Играем спортни игри.
Посещаваме интересна изложба.
Участваме в напрегнато състезание.
Направете обобщение на научения в този урок 

материал и дайте оценка за работата на класа.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача в електронните ресурси уче-
ниците трябва да изберат от предложените възмож-
ности, за да отговорят правилно на въпроса: „Какво 
назовава прилагателното име?“

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
от урока.

 ¾ Втората задача е свързана с използване на 
правилната форма на прилагателното име за съот-
ветния род и число. Учениците трябва да изберат и 
да придвижат до илюстрациите правилната форма от 
няколко възможни, които са предложени в задачата.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Третата задача е свързана със съгласуването 
на прилагателното име със съществителното име. 
Учениците трябва да изберат кое съществително 
име би се свързало правилно с предложеното прила-
гателно име и да го свържат с него.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

 ¾ В четвъртата задача учениците трябва да 
подредят правилно думите, за да получат изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Хвърчи, хвърчи“. Учителят изрежда 
думи. Ако децата чуят прилагателно име, вдигат 
ръка. Например: цвете, бяга, прозрачен, зелен, 
слон, шарен, картина, красива, учи, молив, полезен, 
показва, добър, метален, решава, кръгъл, работи, 
голям, топка, лека, вкусен, дъжд, дървен, усмихва 
се, доволен.

2. Игра „Намери групата си“. Предварително се 
подготвят листчета, на които са написани прилага-
телни имена в мъжки род, женски род, среден род и 
множествено число. На всяко листче е написано по 
едно прилагателно име. Във всеки от ъглите на ста-
ята сложете табелки с надпис „Прилагателни име-
на от мъжки род“, „Прилагателни имена от женски 
род“, „Прилагателни имена от среден род“, „При-
лагателни имена в множествено число“. След като 
се раздадат листчетата, децата прочитат думите и се 
ориентират към обозначения ъгъл. След това всеки 
чете на глас своето прилагателно име и ако е в греш-
ната група, трябва да открие къде му е правилното 
място. Листчетата се събират и играта се повтаря.

9. Членуване на прилагателните имена

Цели:
 ● формиране на умения за членуване на прилага-

телните имена;
 ● формиране на умения за разпознаване на члену-

вани от нечленувани форми на прилагателните 
имена;

 ● усъвършенстване на уменията за определяне на 
рода и числото на прилагателните имена;

 ● усъвършенстване на уменията за съгласуване на 
прилагателните имена със съществителни имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Познава формалните признаци за определяне 
рода и числото на прилагателното име;

Разпознава членувани от нечленувани форми.
Знае значението на частиците по- и най-.
Осмисля приликите/разликите във формите и 

употребата на прилагателното име в български език 
и в езика на съответната страна.

Методически указания

Основната методическа работа в този урок е 
свързана с усвояването на умения за членуване на 
прилагателните имена и различаването на членува-
ните от нечленуваните им форми. Трябва да бъде из-
веден признакът за това различие – определителният 
член в края на думата. Подходът при въвеждането на 
новото знание е показан в началото на урока, като са 
използвани различни предмети и само едно прилага-
телно име – червен. То е членувано и с червен цвят 
са маркирани промените, които настъпват в края на 
думата спрямо рода и числото. Особено внимание 
трябва да се обърне при използването на пълен и 
кратък член за прилагателните имена от м. р. ед. ч. 
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На този етап от учениците не се изисква да употре-
бяват правилно пълен и кратък член в изречения с 
прилагателни имена, а по-скоро да знаят за същест-
вуването на двете форми, за да ги разпознават. 

Сериозен аспект от методическата работа в урока 
е свързан с осъзнаването, че членуването изразява 
граматическата категория определеност/неопреде-
леност. Подходът в първата задача на урока създава 
предпоставки за акцентиране върху това. За форми-
рането на тази представа учителят може да използва 
и други примери с подходящи предмети.

На ниво осмисляне на приликите и разликите в 
езика на съответната страна и българския език тряб-
ва да се има предвид, че в различните езици има 
различни видове определителни членове, а в някои 
езици членуването изцяло отсъства. В английския и 
немския език определителният член стои пред дума-
та, за която се отнася. Тъй като в английския език 
отсъства граматическата категория род, определи-
телният член има еднаква форма за всички прилага-
телни имена независимо от тяхното число – the. В 
немския език членът се скланя, като се съгласува по 
род и падеж в единствено число и само по падеж в 
множествено число с думата, към която се отнася.

Подробно оПисание на задачите от урока

Започнете урока със следната ситуация: „Вие 
сте в класната стая и тъкмо когато учителят започва 
часа, влиза закъсняло дете. Ако учителят му каже: 

„Седни до някоя маса.“, той не определя точно мяс-
тото. Но ако каже: „Седни до масата.“ и посочи с 
пръст една от масите в стаята, учителят определя 
точно до коя маса да седне детето. В едното изрече-
ние имаме думата „маса“, а във второто – „масата“. 
Във второто изречение съществителното е членува-
но. Към него е прибавен определителен член. Знаем, 
че се членуват съществителни имена, които вече са 
познати или споменати в текста. Но дали можем да 
членуваме прилагателни имена и как ги членуваме, 
ще разберем от днешния урок.

1. задача. Заедно с децата разгледайте картин-
ките и коментирайте изреченията. В тях ясно личи, 
че определителният член е „прехвърлен“ на прила-
гателното име. При членуването има съгласуване 
между съществително и прилагателно, както при 
рода и числото. Обяснете на децата, че при прила-
гателното в мъжки род може да има пълен или кра-
тък член (-ят, -я) в зависимост от това дали можем 
да заместим словосъчетанието с „него“ или с „той“. 
Прилагателното в женски род приема определител-
ния член „-та“ . Дайте и други примери за члену-
ване на прилагателни от женски род – дървената, 
добрата, красивата. За прилагателните в среден 
род определителният член е „-то“. Предложете и 
соленото, новото, високото. За прилагателните в 
множествено число определителният член е „-те“. 
Добавете и следните: кръглите, дългите, послуш-
ните.
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2. задача. Препоръчително е самостоятелно из-
пълнение на задачата. След като децата са готови, 
направете проверка.

Прилагателните имена в мъжки род членуваме 
с -я, -ят.

Прилагателните имена в женски род членуваме 
с -та.

Прилагателните имена в среден род членуваме 
с -то.

Прилагателните имена в множествено число 
членуваме с -те.

3. задача. Всички деца обичат да ходят на море 
и да пътуват с лодка. Но с лодката от трето упраж-
нение ще отпътуват само членуваните прилагателни 
имена. Нека децата самостоятелно да ги открият и 
подчертаят. Направете проверка. 

Членувани прилагателни имена: красивото, голе-
мите, зелената.

Следващата част от задачата е съставяне на изре-
чения с членуваните прилагателни. Преценете дали е 
необходимо изреченията да се съставят най-напред 
устно.

4. задача. Насочете учениците, че за вярното из-
пълнение на задачата е важно да определят правилно 
рода и числото на прилагателното име. Припомнете 
им, че ще им помогне съществителното име, което 
заедно с прилагателното е в словосъчетание. Ориен-
тирайте ги, че ако се затруднят в попълването, може 
да се опират на второ упражнение и да правят справ-
ка за определителния член. 

синята чанта; синьото море; сините обувки
добрата учителка; доброто куче; добрите деца
дървената маса; дървеното столче; дървените 

стълби
5. задача. За въвеждане в задачата проведете бесе-

да с въпросите: „Обичате ли да рисувате?“, „С какви 
материали ви харесва да рисувате?“, „Какво обичате 
да рисувате?“. Представете им момичето от задачата, 
което е описало последната си картина в текст. Про-
четете текста и ако има непознати думи, ги обяснете. 
След това поставете задача да подчертаят прилагател-
ните имена в текста. Когато са готови, направете про-
верка и чак тогава пристъпете към втората част на за-
дачата. Ако прецените, направете упражнението устно 
и след това децата самостоятелно да попълнят табли-
цата. Направете проверка на дъската, като подчертава-
те определителния член на прилагателните имена.

Членувани прилагателни 
имена

Нечленувани прилагател-
ни имена

близкия водни
високите прекрасна
плодовите голяма
нежните красива
пъстрите свежа

Може да усложните задачата, като учениците оп-
ределят рода и числото на нечленуваните прилага-
телни имена, а след това да ги членуват.

6. задача. В зависимост от нивото на владеене на 
български език задачата би могла да бъда изпълнена 
по следните начини:

– учениците да работят самостоятелно и след 
това да се направи фронтална проверка;

– учителят чете изреченията с всички варианти на 
прилагателни имена, учениците избират правилното 
прилагателно име и го подчертават, а след това се 
прави фронтална проверка;

– учениците работят по групи, представя се реше-
нието на задачата, а след това се анализират допус-
натите грешки.

Децата играят с новата топка.
Харесва ли ти шареното хвърчило?
Къде е старият часовник?
Мама нахрани малките котенца.
Ако прецените, продължете упражнението като 

поискате децата да определят какви са изреченията 
по цел на изказване. 

7. задача. Обосновете се пред учениците, че за 
да бъдем правилно разбрани в общуването си на 
български език, трябва да четем и пишем правилно. 
Прочетете диалога и поставете въпроса „Къде гре-
ши момичето?“. Нека децата помогнат на момичето, 
за да може да се изкаже правилно и да бъде разбра-
но. Прави се проверка на редактираното изречение, 
а след това се разиграва диалогът.

Искам да си купя червената рокля, зеления шал, 
шарената пола и белите обувки.

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ Първата задача от електронните ресурси е 
свързана с разпознаване на определителния член за 
всеки род и число. Учениците трябва да изберат пра-
вилната форма от възможностите в падащото меню.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Втората задача е свързана с разпознаване на 
членувани и нечленувани прилагателни имена. Уче-
ниците трябва да ги разпределят в две различни по-
лета, като ги придвижат на правилното място.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ Третата задача е свързана с правилното чле-
нуване на прилагателните имена. Учениците трябва 
да изберат от падащото меню определителния член, 
с който да членуват всяко прилагателно име в пред-
ложения текст.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.
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 ¾ В четвъртата задача учениците трябва члену-
ват правилно прилагателните имена в предложените 
изречения. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Членувай прилагателното“. Разделете 
класа на четири отбора. Първият отбор членува при-
лагателните от м. р., вторият членува прилагателни 
от ж. р., третият членува прилагателни от ср. р., а 
четвъртият – от мн. ч. След като децата членуват две 
прилагателни имена, разменят задачите на отборите. 
Примери за прилагателни имена: вкусен, пластма-
сов, зелен, добър, стъклен, успешен, розов, красив, 

нов, висок, черен, дълбок, лепкав, усмихнат, червен, 
хартиен, дървен, отворен, умен, приятен.

2. Игра „Превърни в прилагателно име“. Пред-
ставете децата като вълшебници, които могат да 
превръщат съществителни и глаголи в прилагателни 
имена. Учителят казва съществително или глагол, а 
учениците го „превръщат“ в прилагателно име. На-
пример: дърво – дървен; жена – женски; злато – 
златен; затварям – затворен; стъкло – стъклен; 
дете – детски; желязо – железен; старец – стар; 
вода – воден; студ – студен; топлина – топъл; ра-
дост – радостен; усмивка – усмихнат; щастие – 
щастлив; ум – умен.

10. Степенуване на прилагателните имена

Цели:
 ● въвеждане на понятието „степенуване на прила-

гателните имена“;
 ● формиране на умения за степенуване на прилага-

телните имена;
 ● усъвършенстване на уменията за съгласуване на 

прилагателните имена със съществителни имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Познава формалните признаци за определяне 
рода и числото на прилагателното име.

Разпознава членувани от нечленувани форми.
Знае значението на частиците по- и най-.
Осмисля приликите/разликите във формите и 

употребата на прилагателното име в български език 
и в езика на съответната страна.
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Методически указания

Основната методическа работа в тази урочна еди-
ница е насочена към осъзнаване на понятието „сте-
пенуване на прилагателните имена, разпознаване на 
формалните признаци (за сравнителна степен – час-
тицата по- и за превъзходна степен – частицата най-) 
и правилното им използване. Трябва да се обърне 
внимание на начина на написване на частиците и на 
това, че те са самостойни думи, които имат собстве-
но ударение (пӱ-добӳр). 

В предложения в началото на урока подход за 
представяне на новото знание е използвано сравне-
нието по височина на три момчета. Учителят може 
да предложи и други подобни примери с прилагател-
ни имена. 

Трябва да се обърне внимание на приликите и 
разликите в степенуването на прилагателните имена 
в българския език и в езика на държавата, в която 
живеят и се обучават учениците. В българския език 
частиците за степенуване стоят пред думата и се от-
делят от нея с тире, а в английския и немския език 
сравнителната и превъзходната степен на прилага-
телните имена се образува чрез използването на су-
фикси. 

Подробно оПисание на задачите от урока

Степенуването на прилагателни имена е тема, 
която може да е лесно обяснена и разбрана, ако се 
използва метод на онагледяване. 

1. задача. Насочете вниманието към снимката и 
прочетете изреченията, които сравняват децата по 
признака „висок“. Можете да разиграете ситуацията 
с момчета от класа. Припомнете, че прилагателно-
то може да се промени по род и число, и прочетете 
примерите заедно с учениците. Важно е да обърнете 
внимание на граматическата роля на частиците за 
степенуване, както и на правописа им. По този на-
чин ги подготвяте за изпълнението на втора задача.

2. задача. Обяснете значението на думите „запе-
тая“ и „тире“, ако е необходимо. След като децата 
направят устно упражнението, оставете ги да рабо-
тят самостоятелно, а след това направете фронтална 
проверка.

След частиците „по“ и „най“ се пише тире.
Частицата „най“ се пише с „й“.
3. задача. Нека децата да разгледат картинките, 

да помислят по кой признак ще сравняват прилага-
телните, да прочетат изреченията и да дадат предло-
жения за степенуване на прилагателните имена.

Първият подарък е голям, вторият е по-голям, 
а третият е най-голям.

Бялото коте е палаво, сивото е по-палаво, а 
черното е най-палаво.

4. задача Фокусът на задачата пада върху пра-
вописа на частиците по- и най-. Ако е необходимо, 
дайте следната информация: „Най-високите планини 

в България са Рила и Пирин. Най-високият връх на 
Рила е Мусала с 2925 м. А връх Вихрен е най-висо-
кият връх на Пирин – 2914 м. Най-дълга река в Бъл-
гария е Искър, Марица е най-пълноводната, а Дунав 
е единствената плавателна река в страната.“ 

Учениците работят по двама, а проверката е 
фронтална.

Рила е по-висока от Пирин.
От всички планини в България най-висока е 

Рила.
Река Искър е най- дългата река в България, а 

Марица е най-пълноводната.
Марица е широка река, но Дунав е по-широка от 

нея.
5. задача. Поставете следните въпроси: „Ако 

трябва да опишете своята майка, кои прилагателни 
бихте използвали? А как ще ги степенувате?“. На-
правете най-напред устно задачата. Ако е необхо-
димо, обяснете значението на някои прилагателни 
имена. При проверката напишете изречението на 
дъската под диктовка на учениците.

Мама е най-добра, най-мила, най-грижовна, 
най-красива, най-забавна, най-умна, най-трудолю-
бива, най-обичана.

6. задача. Изпълнете задачата най-напред устно. 
Насочете учениците да сравняват животните по го-
лемина, като използват прилагателните голям и ма-
лък. 

Напомнете за правописа на степенуваните прила-
гателни имена. Проверете изпълнението на задачата.

Кучето е по-голямо от котето.
Птицата е по-малка от таралежа.
Мечката е по-голяма от зайчето.
Бухалът е по-малък от елена.
7. задача. Подходящо е учениците по двама да 

откриват грешките при степенуването на прилага-
телните имена. След изпълнението на задачата се 
прави фронтална проверка.

Здравето е най-голямото богатство.
Знанието е най-голямата сила.
Човекът е от камъка по-здрав и от яйцето 

по-крехък.
Колкото целта е по-трудна, толкова победата 

е по-сладка.
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да изберат правилното предложе-
ние от падащото меню, за да допълнят вярно изре-
ченията.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Втората задача е свързана с правописа на час-
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тиците по- и най- и в нея учениците трябва да от-
бележат само изреченията, в които те са написани 
вярно.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Третата задача е свързана с правилното из-
ползване на сравнителна и превъзходна степен на 
прилагателните имена, като учениците попълват 
правилната форма в изреченията. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока. 

 ¾ Четвъртата задача е свързана с правилното 
използване на сравнителна и превъзходна степен на 
прилагателните имена. Учениците трябва да придви-
жат степенуваните прилагателни имена в празните 
места в изреченията.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
7 от урока.

 ¾ Към задача 4 от учебника в електронните ре-
сурси е включен видеоклип на песента „Високи сини 
планини“ по текст на Младен Исаев и музика на Ге-
орги Спасов. В задачата са използвани изречения, 
назоваващи планини и реки в България, и видеокли-
път с песента е прекрасно нагледно допълнение към 
тях.

 ¾ Задачите към музикалния файл са:
1 слайд: Гледайте видеото към песента „Родина“. 

Какво знаете за българските планини и реки? Разка-
жете. 

2 слайд: Разучете песента „Родина“.  

доПълнителни задачи

1. „Игра“ Разделете класа на три групи и им по-
ставете задача да запишат по едно прилагателно име 
с буква от азбуката. Учениците от първа група за-
писват прилагателни имена с първите 10 букви от 
азбуката, а от втората група записват прилагателни 
с вторите 10 букви от азбуката. Участниците от тре-
тата група имат само 9 букви от азбуката, за да за-
пишат прилагателни имена. Задайте им въпроса „С 
коя буква от азбуката не можете да запишете прила-
гателно име?“ Предполага се, че бързо ще се сетят, 
че няма дума в българския език, която да започва с 
буквата „ь“. 

Примери за прилагателни имена: А – ароматен, 
Б – бърз, В – висок, Г – голям, Д – добър, Е – елеган-
тен, Ж – жив, З – зелен, И – игрив, Й – йоден, К – 
красив, Л – лек, М – модерен, Н – нов, О – оранжев, 
П –прекрасен, Р – радостен, С – силен, Т – топъл, 
У – умен, Ф – фризьорски, Х – хитър, Ц – цветен, Ч 
– червен, Ш – шоколадов, Щ – щастлив, Ъ – ъглов, 
Ю – юнски, Я – ябълков.

2. Игра „Хвърчи, хвърчи“. Учителят изрежда 
прилагателни имена, а учениците вдигат ръка само 
ако чуят прилагателни, които се степенуват. При-
мери за прилагателни имена: удобен, интересен, 
бащин, сладък, зелен, студен, зимен, нисък, дървен, 
тежък, книжен, малък, стъклен, пъстър, утринен, 
шумен.

11. Местоименията ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им

Цели:
 ● актуализиране на знанията за личното местоиме-

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

ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им;
 ● изграждане на умения за правилна употреба на 

формите на личните местоимения в дателен па-
деж;

 ● овладяване на умения за правилно писане на 
кратките форми на личните местоимения в дате-
лен падеж.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Знае формите на местоименията ми, ти, му, ѝ, ни, 
ви, им.

Използва правилен словоред при употребата на 
местоименията ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им.

Методически указания

Трудността при представянето на новото знание 
за личните местоимения в дателен падеж идва от ве-

роятността подобни форми да не съществуват в ези-
ка, който е първи за учениците. За тези, чийто първи 
език е английски, затруднението е породено от това, 
че в него формите на местоименията за винителен и 
дателен падеж съвпадат. За учениците, за които пър-
ви е немският език, положението е точно обратното, 
защото в немския съществуват тези форми и учите-
лят лесно може да си послужи с примери.

Важна особеност на личните местоимения в бъл-
гарския език е, че те са запазили падежните форми. 
В съвременния български език се използват пълните 
форми за винителен падеж и кратките форми за ви-
нителен и дателен падеж. Пълните форми на личните 
местоимения за винителен падеж (мене, тебе, него, 
нея, него, нас, вас, тях) и кратките (ме, те, го, я, го, 
ни, ви, ги) се употребяват за заместване на прякото 
допълнение в изречението. Кратките форми са вклю-
чени в учебната програма за втори клас за български 
език като втори – ниво А1.2. В учебната програма 
за трети клас се изисква изучаване на формите на 
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личното местоимение в дателен падеж, които се из-
ползват за заместване на непрякото допълнение (на 
мене/ми, на тебе/ти, на него/му, на нея/ѝ, на него/му, 
на нас/ни, на вас/ви, на тях/им). 

Трябва да обърнем внимание също така, че в бъл-
гарския език кратките форми на личното местоиме-
ние в дателен падеж (ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им) са 
думи без собствено ударение и съвпадат по форма 
със съответните притежателни местоимения (ми, ти, 
му, ѝ, му, ни, ви, им). 

Значението на кратките форми на личните мес-
тоимения в дателен падеж е нагледно представено в 
комуникативната ситуация в началото на урока. Ме-
тодическата работа трябва да бъде насочена към за-
помнянето на тези местоимения и съотнасянето им 
със съответното лице и число. Учениците трябва да 
усвоят алгоритъма, по който се променят местоиме-
нията. Добре е учителят да поощри повтарянето им 
във всички лица и числа в прав и обратен ред.

Подробно оПисание на задачите от урока

Попитайте учениците знаят ли друг начин, с кой-
то да кажат „На мен ми е студено.“ Може би някои 
ще се сетят, че по-използваният израз в този случай 
е „Студено ми е.“ Ако не се сетят, насочете учени-
ците към снимките и диалозите в началото на урока.

1. задача. Въвежда се новото знание чрез кон-
кретната речева ситуация, близка до света на уче-
ниците. Предложете на децата да прочетат диалози-

те, след което да ги разиграят. Обяснете, че думите, 
маркирани в червено, са кратките форми на „на тебе“ 
(ти), „на мене“ (ми), „на вас“ (ви), „на нас“ (ни).

2. задача. Разгледайте и обяснете новата грама-
тична единица. След това предложете на децата да 
продължат упражнението по образеца, като използ-
ват кратките форми на думите. Преценете дали да 
направите първо устно упражнението, а след това де-
цата да работят самостоятелно. Направете проверка.

Подари на мене. – Подари ми.
Подари на тебе. – Подари ти.
Подари на него. – Подари му.
Подари на нея. – Подари ѝ.
Купи на него. – Купи му.
Купи на нас. – Купи ни.
Купи на вас. – Купи ви.
Купи на тях. – Купи им.
3. задача. Поставете задачата за самостоятелна 

работа и направете фронтална проверка.
Аз помагам на Иван. – Помагам му.
Учителката поръча на нас да донесем цветя. – 

Поръча ни.
Мария дава моливи на Ани. – Дава ѝ.
Татко чете приказки на децата. – Чете им.
4. задача. Акцентът е върху разликата между 

изговор и правопис на кратките форми на личните 
местоимения в дателен падеж, които се изговарят за-
едно с глагола, но се пишат отделно.
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четат ни, разказват ви, слагам им, давам ти, 
купувам ѝ, благодаря му, казват ми. 

5. задача. Най-напред децата трябва да разгледат 
картинките и да обсъдите заедно ситуациите. След това 
да попълнят кратките форми на личните местоимения в 
дателен падеж на празните места в изреченията.

Аз искам бонбони. Мама ми купува бонбони.
Вие обичате приказки. Мама ви чете приказки.
Мама има празник. Подаряваме ѝ цветя.
Татко засажда дръвче. Боби му помага.
6. задача. За изпълнението на тази задача може-

те да използвате играта „Живото изречение“. Всяко 
дете е дума, а всяка група деца се подреждат така, че 
да се получи правилно изречение. 

Баба и дядо ни водят на разходка.
Катя ми благодари за подаръка.
Мила ти разказва история.
Учителката ни помага за проекта.
7. задача. Може да се изпълни чрез групова ра-

бота. Всяка група представя работата си, след като 
съставят изречения с местоимения, които са открили 
в имената на децата.

Кристина, Милена, Самуил, Симеон, Слави, Тони
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да свържат съответните кратки 
форми на личното местоимение в дателен падеж в 
предложените изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Във втората задача учениците трябва да из-
берат правилната форма на личното местоимение в 
дателен падеж от предложените в падащото меню, за 

да получат правилни изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача 

3 от урока.
 ¾ Третата задача изисква от учениците да до-

вършат изреченията като придвижат изразите, със-
тоящи се от глагол и форма на личното местоимение 
в дателен падеж.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ Четвъртата задача ангажира учениците с по-
пълване на правилната форма на личното местоиме-
ние за дателен падеж в предложените изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

доПълнителни задачи

1. Попълнете изреченията с ми, ти, му, ѝ, му, ни, 
ви, или им.

Децата помагат на мама. Мама … благодари. 
Ние искаме компютър. Мама и татко … купу-

ват компютър. 
Кучето е гладно. Сипвам …  храна.
Искам да отида на морето! Ходи … се на море!
Изглеждаш уморен. Спи ли … се?
Сестра ми ще има празник. Купувам … подарък.
Имате четки, бои и платна. Рисува ли … се ?
2. Игра „Какво правят“
Например:
Въпрос на учителя – Отговор на децата:
Какво правят готвачите? – Готвят ни храна.
Какво правят шивачите? – Шият ни дрехи.
Какво правят строителите? – Строят ни до-

мове.
Какво правят продавачите? – Продават ни 

стоки.
Какво правят полицаите? – Пазят ни и ни по-

магат.

12. Употреба на местоименията ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им

Цели:
 ● затвърдяване на понятието за кратките форми на 

личните местоимения в дателен падеж ми, ти, му, 
ѝ, ни, ви, им;

 ● формиране на умения за използване на правилен 
словоред при употребата на формите на личните 
местоимения в дателен падеж;

 ● усъвършенстване на уменията за правилна упот-
реба на формите на личните местоимения в дате-
лен падеж;

 ● усъвършенстване на уменията за правилно писа-
не на кратките форми на личните местоимения в 
дателен падеж.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Знае формите на местоименията ми, ти, му, ѝ, ни, 
ви, им.

Използва правилен словоред при употребата на 
местоименията ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им.

Методически указания

Акцентът в темата е върху правилната употреба 
на кратките форми на личните местоимения в дате-
лен падеж. Предложени са различни задачи по вид и 
степен на трудност. Застъпени са случаите, в които 
мястото на местоимението е пред глагола, включени 
са и случаите, в които то се употребява пред глаго-
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ла в безличните отрицателни и във въпросителните 
изречения. 

Включени са безлични изречения, които изискват 
за допълнение личното местоимение в дателен па-
деж и в този случай неговото място е след глагола.

Учителят трябва да насочи вниманието върху 
конкретни изрази и да посочи формалните приз-
наци за различията в употребата на личните мес-
тоимения в дателен падеж. Важно е усвояването 
и използването на правилен словоред чрез прак-
тическо приложение при изпълнение на задачите 
от урока. 

Подробно оПисание на задачите от урока

В началото на урока насочете вниманието на 
децата към тема, свързана с България. Проведете 
беседа по следните въпроси: „Често ли си ходите 
в България? Посещавате ли морето? Качвате ли се 
високо в планините? Правите ли си снимки там?“

1. задача. Припомня употребата на местои-
менията чрез предложения диалог. Нека децата 
да разгледат снимката и да прочетат репликите. 
Предложете им да разиграят ситуацията. Допъл-
нителната задача дава възможност да се упражни 
разговорният български език. Ако е необходимо, 
използвайте насочващи въпроси: „Харесва ли ти 
в България?“, „Какво ще ни донесете от Бълга-
рия?“, „Какво ще им купите от България?“, „Кой 
ще ви посрещне в България?“, „Ще му покажете 

ли къде е България на картата?“, „Ще ѝ разкажете 
ли за българската роза?“.

2. задача. Учениците по двама преговарят пълна-
та и кратка форма на личните местоимения в дателен 
падеж, като свързват топките с баскетболните кошо-
ве, в които трябва да попаднат. Направете фронтал-
на проверка на задачата.

на мене – ми; на тях – им; на нея – ѝ; на нас – 
ни; на него – му; на вас – ви; на тебе – ти

3. задача. Целта е децата да се упражнят върху 
словореда в случаите, когато се използват кратките 
форми на личните местоимения в дателен падеж и 
те са между подлога (този, който върши действието) 
и сказуемото (самото действие). Ако е необходимо, 
обяснете и тогава поканете децата да изпълнят зада-
чата самостоятелно. Направете проверка.

Аз купувам бонбони. Аз ѝ купувам бонбони.
Сготви вечеря. Сготви ми вечеря.
Татко направи самолет. Татко ни направи са-

молет.
Дядо чете приказка. Дядо ви чете приказка.
4. задача. Преценете дали децата сами ще се се-

тят къде да поставят местоимението, ако липсва под-
логът. Насочете ги да разгледат модела.

Аз ти давам шоколад. Давам ти шоколад.
Мама ни купува сладолед. Купува ни сладолед.
Митко ви разказва за Космоса. Разказва ви за 

Космоса.
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Светла ѝ помага с уроците. Помага ѝ с уроците.
Приятелите му благодарят. Благодарят му.
5. задача. Разиграйте ситуацията и обяснете, 

че в отрицателни изречения словоредът е следния: 
отрицателната частица „не“ + местоимението + ду-
мата действие. Ако е необходимо, начертайте схема 
на дъската, за да може децата лесно да се справят с 
изпълнението на допълнителната задача. Разиграйте 
ситуацията от изображението, като замените въп-
росите с тези от допълнителната задача. Поставете 
задача на децата да отговорят и с положителен, и с 
отрицателен отговор.

Купуват ли ти сладолед? – Да, купуват ми сла-
долед./Не, не ми купуват сладолед.

Дават ли ви шоколад? – Да, дават ми шоколад./
Не, не ми дават шоколад.

Купуват ли ѝ книги? – Да, купуват ѝ книги./Не, 
не ѝ купуват книги.

Купуват ли му играчки? – Да, купуват му играч-
ки./Не, не му купуват играчки.

6. задача. Задачата е подходяща за самостоятел-
на работа. Направете проверка.

Мама ни готви спагети.
Дядо му показва играта на шах.
Баба ѝ купува ябълка.
7. задача. Обсъдете вариантите за дописване на 

изреченията устно и след това учениците да ги по-
пълнят в помагалото.

Кой ви чете приказка? Иван ни чете приказка.
Кой му купува книга? Светла му купува книга.
Кой ти показва комикс? Валя ти показва ко-

микс.
8. задача. Насочете учениците към думите, които 

показват началото на изречението, и ги оставете да 
работят самостоятелно. Проверката може да се на-
прави по двама – всеки проверява другия и обсъждат 
грешките. 

Казват ти да внимаваш.
Кой ви дава задача?
Тортата много ни харесва.
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да попълнят правилната форма на 
личното местоимение в дателен падеж в предложе-
ните изречения. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Втората задача изисква от учениците да прид-
вижат правилното изречение на точното място. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да разпоз-
наят и да изберат от предложените изречения това, 
което е с правилен словоред.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

 ¾ Четвъртата задача изисква да свържат правил-
но въпросителните изречения с изреченията, които 
са техен отговор.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
7 от урока.

 ¾ Към задача 1 от учебника в електронните ре-
сурси е включен видеоклип на песента „Родина“ по 
текст на Младен Исаев. 

Задачата към музикалния файл е формулирана 
така:

1 слайд: Гледайте видеото към песента „Родина“. 
Разкажете какво знаете за България. 

2 слайд: Разучете песента „Родина“.

доПълнителни задачи

1. Игра „Вдигни ръка (стани прав)“. Прочетете 
на децата следния текст и нека реагират по начин, 
предложен от учителя, когато чуят някое от местои-
менията ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им.

Баба и дядо бяха на почивка на морето. Доне-
соха ни много подаръци. На батко му донесоха 
капитанска шапка, на кака ѝ донесоха гривна от 
рапани, на кучето му донесоха купичка за храна, 
украсена с миди, а на мама и татко им донесоха 
сувенир. Може би ще ме попитате: „Какво ти 
донесоха, Боби?“ Донесоха ми пиратска карта за 
заровено съкровище. Предлагам ви да намерим съ-
кровището заедно.

2. Игра „Въпроси и отговори“
Въпросите и отговорите са написани на отделни 

листчета, разбърквате ги и ги раздавате на децата. 
Целта е да се открият правилните комбинации от въ-
прос и отговор.

Например:
Ще ми покажеш ли книжката?
Да, ще ти покажа книжката./Не, няма да ти 

покажа книжката.
Децата ще ти дойдат ли на гости?
Да, ще ми дойдат на гости./Не, няма да ми дой-

дат на гости.
Ще му кажеш ли гатанка?
Да, ще му кажа гатанка./Не, няма да му кажа 

гатанка.
Ще ѝ предложиш ли помощ?
Да, ще ѝ предложа помощ./Не, няма да ѝ пред-

ложа помощ.
Ще му сложиш ли храна в купичката?
Да, ще му сложа храна./Не, няма да му сложа 

храна.
Ще ни заведеш ли на театър?
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Да, ще ви заведа на театър./Не, няма да ви за-
веда на театър.

Ще им направим ли украса в стаята?

Да, ще им направим украса в стаята./Не, няма 
да им направим украса в стаята.

13. Числителни бройни имена

Цели:
 ● въвеждане на понятието числителни имена;
 ● въвеждане на понятието числителни бройни име-

на;
 ● актуализиране на знанията за образуване на мно-

жествено число на съществителните имена;
 ● актуализиране на уменията за разграничаване и 

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

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Отличава мъжколичните числителни имена от 
числителните имена за неодушевени предмети в 
мъжки род.

Употребява правилно мъжколичните числителни 
имена.

Методически указания

Методическата работа в този урок трябва да бъде 
насочена към разбиране на понятията „числителни 
имена“ и „числителни бройни имена“. Препоръчи-

телно е учителят да използва примери от речевата 
практика на учениците, за да изведе осъзнато раз-
ликата между цифра и число. Обяснява се на учени-
ците, че числото означава количество и може да се 
запише с дума или цифра. 

Важен момент от работата е актуализирането на 
знанията и уменията за употребата на бройна форма 
на съществителните имена от мъжки род. 

Втората част на урока е изцяло фокусирана вър-
ху актуализиране на усвоената във втори клас гра-
матична норма за съществителните имена от мъжки 
род за предмети, растения и животни в словосъчета-
ние с числителни имена. 

Подробно оПисание на задачите от урока

Започнете с въпроси, които изискват в отговора 
да има числа. Например: „Колко деца са в клас днес? 
Колко маси има в класната стая? А колко стола? Кол-
ко са картините/таблата по стените?“ и т.н. Обяснете 
на децата, че думите, които се използват, за назова-
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ване на числа, се наричат числителни имена.
1. задача. Подходяща методика за изпълнението 

на тази задача е едно дете да я направи устно, за да 
се ориентират останалите, а след това всеки за себе 
си да попълни информацията. Обърнете внимание, 
че е необходимо да напишат числата с думи. Пре-
ценете дали е необходимо да обяснете правописа на 
някои двуцифрени и трицифрени числа.

ПриМерен вариант на задачата:
Аз съм на девет години. Тежа двадесет и осем 

килограма. На височина съм сто тридесет и три 
сантиметра. Сутрин се събуждам в седем часа. 
Вечер си лягам в девет часа. 

2. задача. Прочетете гатанката на децата и я 
онагледете с календар. Поставете задача на децата 
да прочетат самостоятелно гатанката, да открият и 
да подчертаят числителните имена в нея. Отговоре-
те устно на въпросите, а след това запишете заедно 
отговорите, като учителят диктува и записва на дъс-
ката.

В една година има дванадесет месеца.
В един месец има четири седмици.
В една седмица има седем дни.
Дървото в гатанката е годината.
3. задача. В трета задача е представена граматич-

ната единица „числително бройно име“. Направете 
устно упражнение, като задавате въпросите: „Колко 
страници има книжката? Колко учебника има в чан-
тата? Колко молива има в кутията?“. 

4. задача. По занимателен начин се затвърдяват 
знанията за правописа на числителните бройни име-
на. Ако учениците са работили правилно, в зелените 
квадратчета ще открият скритите числителни имена 
– десет и седем.

5. задача. Учениците изпълняват задачата са-
мостоятелно, след като са актуализирали знанията 
си от втори клас. Записват под картинките: Два ка-
миона. Два таралежа. Три хляба.

6. задача. По преценка на учителя изпълнението 
на задачата може да се реализира чрез самостоятел-
на работа или първо се работи фронтално и се дават 
разяснения, а след това учениците записват правил-
но думите. 

седем билета, два билета, двадесет билета, 
шест билета, единадесет билета, тринадесет би-
лета

7. задача. Задачата е за самостоятелна работа. 
Направете проверката така: 

„След като пред всички съществителни имена от 
мъжки род има числителни бройни имена, с коя бук-
ва трябва да завършват съществителните имена от 

мъжки род? Това означава, че тези съществителни 
имена от мъжки род, които не завършват на -а, са 
грешно написани. Самолетите, в които летят тези 
думи, не са пътнически. Записахте ли правилно пет 
домата, пет лимона, пет молива, пет ботуша?“

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да изберат правилната опция от 
падащото меню, която определя кои са числителните 
имена и кои са числителните бройни имена. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ Във втората задача от учениците се изисква 
да напишат числителните бройни имена, които съ-
ответстват на броя на предметите, показани в илюс-
трациите.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ Третата задача упражнява граматичната нор-
ма за употреба на бройна форма на съществителни-
те имена от мъжки род и формата им за множествено 
число. Учениците трябва да свържат така, че да по-
лучат верни твърдения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ В четвъртата задача учениците трябва да раз-
пределят правилно думите, като съобразят дали те 
назовават точен брой предмети, растения или жи-
вотни.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

 ¾ В петата задача учениците трябва да попълнят 
правилно бройната форма на съществителните име-
на от мъжки род или тяхната форма за множествено 
число.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

доПълнителни задачи

1. Игра „Верижка“. Учениците прибавят числи-
телно бройно име към предмети от класната стая, 
като следват поредността на цифрите. Например: 
първият ученик казва: „едно бюро“, вторият – 
„две лампи“, третият – „три прозореца“, чет-
въртият – „четири саксии“, и т.н.

2. Игра „Запиши с думи“. Един ученик започва да 
брои наум. Друг го спира, като казва „Стоп!“. Този, 
който брои, съобщава на глас числото, до което е 
стигнал, и всички го записват с думи. Учителят обяс-
нява правописа на числителните имена.
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14. Числителни имена за брой на хора от мъжки род

Цели:
 ● формиране на умения за правилна употреба на 

мъжколичните числителни имена;
 ● усъвършенстване на уменията за образуване на 

множествено число на съществителните имена;
 ● усъвършенстване на уменията за различаване и 

правилна употреба на съществителните имена от 
мъжки род в бройна форма и форма за множест-
вено число.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Отличава мъжколичните числителни имена от 
числителните имена за неодушевени предмети в 
мъжки род.

Употребява правилно мъжколичните числителни 
имена.

Методически указания

При представянето на тази тема учителят трябва 
да отличи разликите в граматичната норма при упот-
ребата на бройна форма на съществителните имена 
от мъжки род с формата им за множествено число. 

Според граматичната норма съществителните 
имена от м. р., които са лица, имат само форма за 
множествено число след числителни бройни имена 
и след думите  колко, колкото, няколко, толкова. 

Мъжколичните числителни имена се употребяват 
само за съществителни имена от м. р. мн. ч. 

Подробно оПисание на задачите от урока

В началото разкажете, че скоро сте посетили 
цирк, в който сте видели:

двама каскадьори с два мотора
трима водещи с три костюма
четирима гимнастици с четири обръча
петима фокусници с пет часовника
шестима жонгльори с шест портокала
седмина певци със седем микрофона
осмина актьори с осем куфара
деветима акробати с девет въжета
десетима танцьори с десет чадъра
Необходимо е думите да са предварително напи-

сани на дъската. Нека децата открият числителните 
имена, а вие ги подчертайте. Разменете местата на 
мъжколичните числителни имена с числителните 
бройни на предметите. Обяснете, че числителни-
те двама, трима, четирима и т.н. се съчетават само 
думи, които назовават лица в мъжки род. След което 
се насочете към задачите от урока.

1. задача. Учениците наблюдават и обсъждат 
граматичните особености в словосъчетанията. Под-
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помагат се отговорите на учениците, целта е те да 
стигнат до извода, че съществителните имена от м. 
р., които означават лица, имат само форма за мно-
жествено число, когато са употребени в словосъче-
тание с мъжколични числителни имена. Следващото, 
на което трябва отново да се обърне внимание, са 
окончанията за точен брой предмети в мн. ч. и в слу-
чаите в които нямаме точен брой. При съществител-
ните имена от м. р., употребени в съчетание с мъж-
колични числителни имена, окончанието е -и (двама 
мотористи; много мотористи).

2. задача. Подходяща е фронтална работа при 
изпълнение на задачата, която затвърдява новите 
знания. 

два учебника  двама ученици
три учебника  трима ученици
четири учебника  четирима ученици
пет учебника  петима ученици
шест учебника  шестима ученици
3. задача. Преди да поставите задачата за са-

мостоятелна работа, обърнете внимание на ученици-
те да разгледат добре илюстрациите. Отбележете, че 
числителните имена, които трябва да напишат да се 
отнася за брой на хора. Направете фронтална про-
верка.

двама боксьори, петима футболисти, трима 
баскетболисти, двама волейболисти, четирима 
каратисти

4. задача. Обяснете, че синята ракета ще стигне 
до червената планета, ако избере пътя, по който се 
срещат числителни имена за брой на хора от мъжки 
род. По правило те завършват на –ма – трима, пе-
тима, четирима, шестима, двама. Оставете учени-
ците да преминат самостоятелно през лабиринта и да 
направят проверка по двама. 

5. задача. Нека децата дадат своите предложения 
за решение на задачата устно. Обсъдете отговорите 
и преминете към самостоятелна работа. Направете 
проверка.

Аз и ти сме двама.
Аз, ти и Ники вече ставаме трима.
Аз, ти, Ники и Тони и ето ни четирима.
Аз, ти, Ники, Тони и Петьо сме вече петима.
Аз, ти, Ники, Тони, Петьо и Иван – ние всички 

сме шестима.
6. задача. Предполага се, че учениците лесно ще 

се ориентират по картинките и ще използват правил-
но числителното двама за лица, а при предметите – 
два.

двама готвачи, два ножа, двама рибари, два 
ключа

7. задача. В условието на задачата се изисква да 
се напишат цифрите с думи. Примерите са дадени в 
две колонки. Нека децата сами открият, че в първата 
колонка са предмети, а във втората са назовани лица 
от мъжки род, и да изпълнят задачата. Направете 
проверка.

2 два таблета  4 четирима българи
5 пет автобуса  3 трима приятели
6 шест сандвича  2 двама родители
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да изберат от възможностите в па-
дащото меню в предложения текст, за да съчетаят 
правилно мъжколичните числителни имена със съ-
ществителните имена за лица.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Във втората задача от учениците се изисква да 
изберат вярната от две възможности за словосъче-
тания от мъжколични числителни имена и същест-
вителни имена.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да свържат 
правилно числителни бройни имена и мъжколични 
числителни имена със съществителни имена.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
4 от урока.

 ¾ В четвъртата задача учениците трябва да 
придвижат мъжколичните числителни имена до из-
реченията, за които се отнасят.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
5 от урока.

доПълнителни задачи

1. Разиграйте задача пета с деца от класа. 
2. Рисувателна диктовка: 
Нарисувайте три къщи. В едната да има две 

деца и двама родители. В градината на втората 
къща да работят трима градинари. В последната 
да има четирима студенти. Нарисувайте път с 
петима велосипедисти и двама полицаи.
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15. Числителни редни имена. Род и число.

Цели:
 ● въвеждане на понятието числителни редни име-

на;
 ● формиране на умения за образуване на формите 

за род и число на числителните редни имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Познава редните числителни имена.
Образува формите за род и число на редните 

числителни имена.
Разграничава членувани от нечленувани форми.

Методически указания

Акцентът на методическата работа в този урок е 
усвояване на понятието „числителни редни имена“, 
както и разграничаването им от числителните брой-
ни имена. Новите знания се въвеждат чрез сравне-
нието във височината на момчетата. Така нагледно 
се извежда основната характеристика на числител-
ните редни имена – показват поредност, в случая 
по височина: Първи по височина е …, втори по ви-
сочина е …. и т.н.. С цел осъзнато възприемане и 
различаване на числителните редни имена от числи-
телните бройни имена в следващите задачи от урока 
отново се борави с примери, които са много близо 
до речта и представите на учениците от тази възраст 

– поредност в класиране в състезание, поредност в 
училищните класове.

Във втората част от урока акцентът е върху фор-
мирането на умения за образуване на формите за 
род и число на числителните редни имена. Учителят 
насочва вниманието на учениците към формалните 
признаци, изведени в полето за знания. 

Подробно оПисание на задачите от урока

За представянето на темата може да използвате 
приказката „Дядовата ръкавичка“. Разкажете съкра-
тен неин вариант и след това обсъдете с децата реда, 
в който животните влизат в ръкавичката. За по-голя-
ма нагледност запишете на дъската:

първа – мишката
втори – заекът
трета – лисицата
четвърти – вълкът
пета – мечката
Поставете задача учениците да сравнят първа, 

втори, трета, четвърти, пета с числителните 
бройни имена едно, две, три, четири, пет. Напра-
вете извода: Числителни имена, които показват по-
реден номер, се наричат числителни редни. Отново 
насочете вниманието им към записаните на дъската 
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думи. Предложете им да сменят реда на влизане на 
животните в ръкавичката. Дайте следния пример: 
„Можем ли да кажем: „Първа влезе заекът.“? Не, 
защото заекът е в мъжки род, а числителното ред-
но първа е за женски род.“ Ако е необходимо, про-
дължете с други примери. Така децата осъзнават, че 
тази граматична единица може да се променя по род.

1. задача. Подходящо е учениците да работят 
самостоятелно. Дайте указания най-напред да но-
мерират в квадратчетата над имената поредността 
на децата по признака „висок“, като започнат от 
най-високия. След това да запишат имената им в из-
реченията. 

Ники е първи.
Митко е втори.
Влади е трети.
Стоян е четвърти.
Вальо е пети.
Петьо е шести.
Иво е седми.
Жоро е осми.
В допълнителна задача работете фронтално. Уче-

ниците трябва да подчертаят думите, които показват 
реда на децата. Обяснете отново, че числителни-
те редни показват поредното място. Напомнете – 
числителните бройни отговарят на въпроса „Колко 
на брой?“, а числителните редни отговарят на въ-
проса „Кой по ред?“. 

2. задача. Започнете така: „Вие сте ученици в 
трети клас. Числителното име трети бройно ли е, 
или редно?“ След това устно обсъдете примерите в 
задачата и оставете децата да ги попълнят сами.

първокласник – в първи клас
третокласник – в трети клас
шестокласник – в шести клас
второкласник – във втори клас
петокласник – в пети клас
четвъртокласник – в четвърти клас
3. задача. Разговаряйте за състезания и постиже-

ния в спорта, с който се занимават учениците. Насо-
чете вниманието им към илюстрацията към задачата. 
Задайте следните въпроси: „Кой е на първо място?“, 
„Кой е на второ място?“, „А кой е на трето място?“. 
Предложете на децата да попълнят изреченията, из-
ползвайки местоименията той, тя, то и те. След 
което обяснете, че числителните редни се променят 
по род и число.

Той е първи.
Тя е втора.
То е трето.
Те са първи.
Затвърдете новите знания чрез правилото. Обър-

нете внимание, че числителните редни имена в мъж-
ки род завършват на -и, в женски род завършват на 

-а, в среден род – на -о, а в множествено число – на 
-и.

4. задача. Следвайки правилото, децата лесно ще 
се справят самостоятелно с изпълнението на задача-
та. Подходящо е да уловят рибката , която не е в своя 
аквариум, по двама.

мъжки род – трета
женски род – девето
среден род – пети
5. задача. Преценете дали задачата е за самостоя-

телна работа или я изпълнете най-напред устно, 
а след това да децата да попълнят таблицата. След 
като са готови, нека я разгледат във вертикалния ѝ 
вариант с фронтална проверка на дъската. Ако пре-
цените, можете да им дадете допълнителна задача да 
подчертаят последните букви на числителните редни 
имена във вертикален ред.

Мъжки род Женски род
шести шеста
седми седма
девети девета
дванадесети дванадесета
петнадесети петнадесета

Среден род Множествено число
шесто шести
седмо седми
девето девети
дванадесето дванадесети
петнадесето петнадесети

6. задача Последната задача обобщава и зат-
върдява новите знания. Нека децата запишат дву-
цифрените числа с думи, съобразявайки се с кате-
гориите род и число на числителните редни имена. 
Направете проверка.

Мъжки род
23 – двадесет и трети
28 – двадесет и осми
24 – двадесет и четвърти
Женски род
34 – тридесет и четвърта
31 – тридесет и първа
35 – тридесет и пета
Среден род
59 – петдесет и девето
57 – петдесет и седмо
56 – петдесет и шесто
Множествено число
76 – седемдесет и шести
73 – седемдесет и трети
72 – седемдесет и втори
Направете обобщение в края на урока.
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инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електроните ресурси от 
учениците се изисква да означат поредността на ва-
гоните във влакчето. Необходимо е да се придвижат 
числителните редни имена до вагоните.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Във втората задача трябва от опциите в пада-
щото меню да се избира вярното твърдение, което 
определя кои имена са числителни редни и кои са 
бройни.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Третата задача изисква от учениците да по-
пълнят числителните редни имена в изреченията. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ В четвъртата задача трябва да се свържат пра-
вилно, разпознавайки формалните признаци за обра-
зуване на род и число на числителните редни имена.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ Петата задача ангажира учениците да разпре-
делят в три различни полета числителните редни 
имена от мъжки, женски и среден род.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

доПълнителни задачи

1. Направете списък на задачите си за деня. На-
пример:

Първо – да изведа кучето на разходка.
Второ – да се обадя на баба.
Трето – да си приготвя футболния екип.
Четвърто – да си подредя стаята.
Пето – да си почистя колелото.
2. Игра: „Следи реда си“. Подредете учениците 

в редица. Нека се преброят по ред. След това им за-
дайте следните задачи:

Първото дете да каже първите 5 букви от бъл-
гарската азбука.

Седмото дете да каже вторите 5 букви от 
българската азбука.

Десетото дете да каже третите 5 букви от 
българската азбука.

Второто дете да каже четвъртите 5 букви от 
българската азбука.

Деветото дете да каже петите 5 букви от 
българската азбука.

Третото дете да каже шестите 5 букви от 
българската азбука.

Петото дете да каже каква е разликата меж-
ду звук и буква.

Осмото дете да каже гласните звукове.

16. Членуване на числителните редни имена.

Цели:
 ● затвърдяване на понятието числителни редни 

имена;
 ● усъвършенстване на уменията за образуване на 

формите за род и число на числителните редни 
имена;

 ● формиране на умения за членуване на числител-
ни редни имена;

 ● формиране на умения за различаване на членува-
ни от нечленувани форми на числителните редни 
имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Познава числителните редни имена.
Образува формите за род и число на редните 

числителни имена.
Разграничава членувани от нечленувани форми.

Методически указания

Акцент в методическата работа на темата е фор-
мирането на умения за образуване на членуваната 
форма на числителни редни имена. В началото на 
урока са изведени формалните признаци на новите 

знания в комуникативната ситуация.
От учениците се очаква да познават пълен и кратък 

член за числителни редни имена в м. р. ед. ч., но на този 
етап не се изисква да прилагат граматичната норма. 

Подробно оПисание на задачите от урока

Запишете предварително на дъската следните 
въпроси:

Кой е първият ти приятел?
Коя е първата ти учителка?
Кога падна първото ти зъбче?
Кои са първите ти успехи в училище?
Търсят се и се подчертават числителните имена в 

изреченията. Обръща се внимание, че числителните 
имена са членувани (определени). Може да направи-
те сравнение с членуваните съществителни и прила-
гателни имена.

1. задача. Разгледайте представената ситуация. 
Обяснете, че числителното име също може да се чле-
нува и има различни форми за род и число. 

2. задача. Разгледайте и обяснете новото знание. 
Прочетете и обсъдете с децата предложените при-
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мери. Направете устно упражнение с числителните 
вторият и третият.

3. задача. Може да изпълните задачата във вер-
тикалния вариант, за да може още от първия при-
мер децата да усетят разликата между членувано и 
нечленувано числително име. Оставете останалите 
примери за самостоятелна работа.

третата, седмата, второто, шестия, петата, 
осмия, осмият, шестата

4. задача. Предложете на децата да направите 
задачата устно, а след това да запишат текста. На-
правете фронтална проверка чрез запис на дъската. 
Подчертайте определителния член в числителните 
имена от текста.

Ние изпяхме пет песни. Първата е за мама, вто-
рата е за родината, третата е за децата, четвър-
тата е за игрите, а петата е за училището.

5. задача. Припомнете накратко приказката 
„Вълкът и седемте козлета“ по илюстрациите. Раз-
кажете я с децата на верижка, а след това да попъл-
нят самостоятелно членуваните числителни имена в 
текста. Направете проверка.

Изплашили се козлетата и бързо се изпокрили: 
първото под масата, второто под леглото, тре-
тото в сандъка, четвъртото под мивката, пето-
то в печката, шестото зад шкафа, седмото в ку-
тията на стенния часовник. 

6. задача. Поставете задачата за самостоятелна 
работа след прочит на стихотворението и при необ-
ходимост обяснение на непознатите думи. Направе-
те проверка.

първия, втория, третия, четвъртия, петия, 
шестия, седмия, осмия, деветия, десетия

7. задача. Последната задача е за самостоятелна 
работа. Добре е учениците най-напред да дадат уст-
но своите предложения. Направете проверка.

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да разпознаят формалните приз-
наци за образуване на членуваните форми на числи-
телните редни имена и да ги свържат с рода и число-
то, за което се отнасят.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Втората задача ангажира учениците да подре-
дят думите, за да получат въпросителни изречения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да члену-
ват числителните редни имена в изреченията.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
7 от урока.
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доПълнителни задачи

1. Игра „Познай детето“. Изберете да опишете с 
няколко думи три деца от класа. Останалите тряб-
ва да познаят кое е първото дете, второто и третото 
дете и да назоват имената им. 

Например: 
„Първото дете носи червен пуловер, второто 

дете има черен панталон, третото дете носи сук-

ман. Кое е първото дете, кое е второто дете, кое 
е третото дете?“

2. Игра „Дневен режим“. Учениците трябва да 
изредят кое е първото, второто и третото нещо, кое-
то правят всяка сутрин. За да разнообразите игра-
та, сменете времето, например вместо всяка сутрин 
нека бъде всеки следобед, всяка вечер, всеки делни-
чен ден или всеки почивен ден и т. н. 

17. Числителни имена (преговор)

Цели:
 ● затвърдяване на понятията „числителни бройни 

имена“ и „числителни редни имена“;
 ● усъвършенстване на уменията за разграничаване 

на числителни редни и числителни бройни имена;
 ● усъвършенстване на уменията за членуване на 

числителни редни имена;
 ● усъвършенстване на уменията за различаване на 

членувани от нечленувани форми на числителни-
те редни имена.

очаквани резултати на ниво учебна ПрограМа

Познава редните числителни имена.
Образува формите за род и число на редните 

числителни имена.

Разграничава членувани от нечленувани форми.

Методически указания

В темата са включени различни по вид и степен 
на трудност задачи, които ангажират учениците в 
разнообразни дейности и осигуряват необходимото 
ниво на обобщение и систематизация на знанията за 
числителните имена.

Подробно оПисание на задачите от урока

Започнете урока със следните въпроси: „Колко 
момичета днес има в класа?“, „А колко са момче-
тата?“, „В колко часа започваме урока?“, „Колко 
учебни часа имаме днес?“, „В момента в кой по ред 
час присъстваме?“, „Кой по ред учебен ден е днес?“. 
Записвайте отговорите на дъската. Попитайте деца-
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та: „Какви са думите, които написах? Кои от тях са 
числителни бройни? А кои са числителни редни?“. 

1. задача. В началото попитайте учениците виж-
дали ли са танц на пеперуди. Разкажете им, че често 
ги виждаме по двойки да летят и сякаш танцуват. За 
да съберете пеперудите за танц в задачата, трябва 
да се свърже числителното бройно със съответното 
числително редно: един – първи; две – втора; три – 
трета; пет – пети; шест – шеста; седем – седмо.

Можете да усложните задачата, като постави-
те децата на децата да определят рода и числото на 
числителните редни. Упражнете наученото, като до-
бавят и останалите форми.

2. задача. Задачата е подходяща за самостоятел-
на работа. При затруднения дайте насоки на уче-
ниците да обърнат внимание на последната буква, 
която ориентира за рода на числителното име. Орга-
низирайте проверката по двойки и прегледайте дали 
зачертаните числителни от всички са осма, първо, 
осми, втора.

3. задача. В частите от пъзела са записани имена 
на известни детски приказки. Предложете на децата 
да сглобят пъзела, а после да напишат пълните за-
главия на приказките и да подчертаят тези числител-
ни имена, които са членувани. Направете фронтална 
проверка на дъската.

Снежанка и седемте джуджета
Али Баба и четиридесетте разбойници
Тримата братя и златната ябълка
Трите прасенца
4. задача. Припомнете употребата на числител-

ните имена за брой предмети и хора от м. р. и ос-
тавете учениците да работят самостоятелно при из-
пълнение на задачата. Направете проверка.

Аз имам два телефона. 
Ники има двама приятели.
Поръчахме си пет сока.
На сцената има трима актьори.
В колата са трима пътници.
Изядохме четири сладоледа.
5. задача. За да открият учениците по-лесно чис-

лата в пъзела, ги насочете да следват един и същ 
цвят.

Колко на брой?  Кой по ред?
четири   второ
осем   пети
три    седми
едно    първи
6. задача. Попитайте децата дали помагат на ро-

дителите си, когато се грижат за градината. Обясне-
те значението на думата „леха“. В тълковния речник 
срещу думата е записано следното: „Оформено с из-
дигната пръст място (като четириъгълник, елипса и 

др.), удобно за засаждане и поливане на зеленчуци 
от един вид или на цветя. Засадих една леха пипер. 
Имам пет лехи домати. Леха със зюмбюл.  // същ. 
умал. лехѝчка, мн.ч. лехѝчки, ж. р.“.

Насочете вниманието на децата към нарисувани-
те лехи, цветя, пеперудки и пчелички. Задачата им е 
да попълнят числителни имена, като ползват инфор-
мацията от илюстрацията. Напомнете на децата, че 
числителните имена в текста се пишат с думи.

В нашия двор има три лехи с цветя.
В първата леха растат четири теменужки.
Във втората леха има девет маргаритки.
В третата леха се усмихват шест лалета.
Над тях прелитат осем пчелички и три пепе-

рудки.
Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от учениците се изисква да 
разпознаят числителните имена и да ги разпределят 
правилно в двете полета – за редни и бройни.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
1 от урока.

 ¾ Във втората задача е необходимо да се прид-
вижат формите на числителните редни имена на оз-
начените места за м. р., ж. р., ср. р. и мн. ч.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да попъл-
нят поредността на планетите от Слънчевата систе-
ма, като използват числителни редни имена.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ Четвъртата задача е свързана с употребата на 
мъжколичните числителни имена в съчетание със 
съществителни имена. Учениците трябва да изберат 
вярното от предложенията от падащото меню.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

доПълнителни задачи

1. Поставете задача на учениците да нарисуват 
увеселителен парк с много атракции. Нека опишат 
първата атракция, втората и т.н. и да определят 
колко души най-много могат да я ползват по едно и 
също време. По желание децата споделят проекта си 
пред всички. 

2. Напишете листчета с числителни бройни и ред-
ни имена. Учениците образуват изречение с числи-
телното име от листчето, което са изтеглили. Зада-
чата може да се изпълни в два варианта – устно и 
писмено. Работата по изпълнение на задачата може 
да се организира и по групи. 
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18. Да си припомним наученото

Цели:
 ● актуализиране на знанията за сегашно време на 

глагола, възвратни глаголи, лични местоимения в 
дателен падеж, род, число и степенуване на при-
лагателните имена, числителни имена.

 ● усъвършенстване на уменията за правилно спре-
жение на глаголи за ежедневни дейности в се-
гашно време; правилна употреба и словоред на 
възвратните глаголи; образуване на формите на 
прилагателното име за род, число, степен и чле-
нуване; правилна употреба на личните местоиме-
ния в дателен падеж; правилна употреба на мъж-
количните числителни имена, числителни редни 
имена и числителни бройни имена.

Методически указания

Темата е обобщителна и затова методическата 
работа трябва да бъде насочена към актуализиране 
на знания и усъвършенстване на уменията за пра-
вилно използване на езиковите категории, които са 
предмет на изучаване в трети клас. Обхваща разно-
образни по вид и степен на трудност задачи, свър-
зани със сегашно време на глаголите; възвратни 
глаголи; лично местоимение в дателен падеж; род, 
число, членуване и степенуване на прилагателните 

имена; числителни имена – редни, бройни и мъж-
колични.

Подробно оПисание на задачите от урока

Предложете на децата да разлистят книжката, да 
видят какво са научили, колко много упражнения са 
направили. Поканете ги да споделят какво най-мно-
го им е харесало, какво им е било лесно, интересно, 
забавно и полезно. Обяснете, че днес няма да се учи 
нова граматична единица, а задачите ще припомнят 
на децата какво вече знаят.

1. задача. Учениците трябва да преговорят зна-
нията си за глаголите в сегашно време и да ги проме-
нят по лице и число. За ориентир са написани лични-
те местоимения. 

ед. ч.  мн. ч.
аз мия  ние мием
ти миеш   вие миете
той мие  те мият

ед. ч.  мн. ч.
аз играя  ние играем
ти играеш  вие играете
той играе  те играят
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2. задача. Фокусът е върху възвратните глаго-
ли. Децата трябва да добавят към глаголите в текста 
частицата се.

Веднъж се връщах сама от училище. По улица-
та се надпреварваха много коли. Аз не се изплаших. 
Огледах се на всички страни и скоро се озовах на 
отсрещния тротоар. Успокоих се и бавно се запъ-
тих към дома. 

3. задача. Целта е да се припомнят пълната и 
кратката форма на личните местоимения в дателен 
падеж. Проверете правилната форма на местоиме-
нията.

ми – на мене; ти – на тебе ; му – на него
ни – на нас; ви – на вас; им – на тях
4. задача. Преговарят се родът и числото на при-

лагателните имена. Затвърдяват се следните знания: 
прилагателните от мъжки род завършват с буква на 
съгласен звук, от женски род завършват на -а, от 
среден род завършват на -о и употребени в множест-
вено число, завършват на -и.

кисел лимон; кисела ябълка; кисело мляко; кисели 
сливи.

горчив вкус; горчива храна; горчиво лекарство; 
горчиви маслини.

къс панталон; къса пола; късо палто; къси ръкави.
жълт балон; жълта роза; жълто листо; жълти 

круши.
5. задача. Чрез свързване на цветята и саксиите 

учениците отново преговарят рода на прилагателни-
те имена.

мъжки род: красив, цветен, голям
женски род: хубава, чудесна, розова
среден род: жълто, пъстро, малко
Тази задача дава още възможности за работа: да 

се добавят прилагателни имена в съответния род, да 
се промени родът на дадените прилагателни, да се 
съставят изречения с прилагателни по избор.

6. задача. Припомня се, че прилагателните може 
да се степенуват по даден признак. 

Пъпешът е по-голям от ябълката, но е по-малък 
от динята. От тези плодове динята е най-голяма, 
а ябълката е най-малка.

7. задача. Актуализирайте правилото, че само за 
брой на хора от мъжки род се употребяват числител-
ните двама, трима, четирима, петима, шестима 
и т.н.

два чадъра   двама туристи
три домата  трима скиори
пет молива   петима полицаи
шест куфара  шестима лекари
8. задача. Дайте указание на учениците, че могат 

да използват както бройни, така и редни числителни 
имена при съставяне на изреченията.

Направете обобщение в края на урока.

инструкЦии къМ задачите от електронния 
учебник

 ¾ В първата задача от електронните ресурси 
учениците трябва да поставят на правилното място 
към всяка илюстрация изреченията, в които са упо-
требени възвратни глаголи. 

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
2 от урока.

 ¾ Във втората задача е необходимо да се подре-
дят думите в изречение, като се използват форми-
раните умения за правилен словоред в изречения с 
личните местоимения в дателен падеж.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
3 от урока.

 ¾ В третата задача учениците трябва да сравнят 
и да степенуват в сравнителна и превъзходна степен 
прилагателните имена, за да получат правилни изре-
чения.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
6 от урока.

 ¾ В четвъртата задача се изисква да се прецени 
кое е правилно да употребят в предложените изрече-
ния – числителното редно или числителното бройно 
име.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача 
8 от урока.

доПълнителни задачи

Предложете на децата да организират празник по 
случай края на учебната година. За целта трябва да 
попълнят анкета, която ще им помогне за правилни-
те решения при организацията за празника.

Преценете дали да направите упражнението ин-
дивидуално или групово. Разпечатайте анкета и из-
искайте учениците да я попълнят с ясни и пълни из-
речения, като следват инструкциите.

Примерна анкета:
– Колко души ще поканим на празника? (Използ-

вайте числителни бройни.)
– Колко души ще са музикантите? (Използвай-

те числителни бройни.)
– Кой се съгласи да бъде водещ? (Използвайте 

възвратни местоимения.)
– Кой се съгласи да сервира храната? (Използ-

вайте възвратни местоимения.)
– Кое ще е първото ястие? (Използвайте члену-

вано редно числително име.)
– Кое ще е второто ястие? (Използвайте чле-

нувано редно числително име.)
– Кое ще е третото ястие? (Използвайте чле-

нувано редно числително име.)
– Каква ще е храната? (Използвайте прилага-

телни, за да я опишете.)
– Какви ще са напитките? (Използвайте прила-

гателни, за да ги опишете.)
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– Кой какво трябва да прави на празника? (Из-
ползвайте глаголи в сегашно време.)

– Кое според вас е най-важното нещо за един 
празник? (Използвайте степенувано прилагателно 
име.) 

– Кое според вас е най-скъпото нещо, което се 
използва за празник? (Използвайте степенувано 
прилагателно име.) 

– Какво подготвяте за учителя? (Използвайте 
местоимения в отговора си.)

– Кой ви помага? (Използвайте местоимения в 
отговора си.)

– Какво поръчвате на музикантите? (Използ-
вайте местоимения в отговора си.)

– На кого благодарите? (Използвайте местои-
мения в отговора си.)

Указания към работните листове към аудиотекстовете

Работните листове имат за цел да развиват уме-
нията за слушане. Те са свързани с аудиотекстове, 
включени в електронния вариант на помагалото. 
Прилагаме и текстовете за слушане, които може да 
се използват по преценка на учителя. 

За разлика от граматиката и лексиката, уменията 
за слушане и разбиране се формират в резултат на 
редовни упражнения, което води постепенно до на-
предък с трайни резултати. Важен момент за поддър-
жане на мотивацията на учениците е да се започне от 
умерено трудно, но разбираемо ниво и постепенно 
да се премине към следващото ниво с по-висока сте-
пен на трудност.

В работните листове са включени тестови задачи, 
които са разпределени в две нива (А и Б). В ниво А 
са включени по два въпроса за общо разбиране на 
основната тема, мястото на действие, героите и тях-
ното настроение и др. Възможностите за избор на 
отговор в това ниво са ограничени до два отговора.

В ниво Б са включени задачи за по-детайлно раз-
биране на аудиотекста, като в този случай варианти-
те за избор на верен отговор не надвишават повече 
от три отговора.

Работните листове се раздават на учениците пре-
ди слушане на текста, за да се запознаят предвари-
телно с въпросите и задачите. По преценка на учи-
теля работата може да е съсредоточена само върху 
задачите от ниво А, а ако учениците владеят езика 
по-слабо, постепенно минават в ниво Б. 

След като учениците изпълнят задачите от работ-
ния лист, учителят трябва отново да пусне аудиоза-
писа на текста. Така учениците имат възможност да 
проверят работата си и ако се налага, да направят 
корекции.

Конкретните стъпки в процеса при представяне 
на упражненията за слушане са следните:

 ● учителят накратко представя ситуацията и това, 
което учениците ще чуят – дали е диалог или раз-
каз, дали говори техен съученик, учител или ро-
дител и т.н.; 

 ● слушане за първоначално възприемане на ауди-
отекста; 

 ● учениците работят по първата част от въпросите 
в работните листове – ниво А;

 ● следва повторно слушане на текста за проверка 
на тест А или работа в ниво Б;

 ● прослушване на аудиозаписа с цел проверка на 
цялата работа.
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ТЕКСТОВЕ ЗА СЛУШАНЕ 

Към тема 3 – Сегашно време на глаголите (2) 
Здравейте! Аз съм Симеон и съм на 9 години. 

Всяка сутрин ставам в 8 часа. От понеделник до 
петък ходя на училище. В събота съм на плуване, а 
след това играя с децата от квартала. В неделя ходя в 
българското училище. Там е интересно и имам мно-
го приятели. В сряда и петък посещавам клуба по 
конструиране.

Към тема 4 – Сегашно време на глаголите (3)
(разговор на улицата)
– Здравей, Ники! Къде отиваш?
– Отивам на урок по китара. А ти, Катя?
– Аз отивам при мама. Тя работи в магазина на 

съседната улица. Ти обичаш ли да свириш на китара?
– Да, много! А ти свириш ли на някакъв инстру-

мент?
– Да, аз ходя на уроци по пиано.

Към тема 6 – Възвратни глаголи
(разговор по телефона)
– Здравей, Гери! Как си?
– Добре съм, Тони. Довършвам си домашното по 

немски език. Ти къде си?
– Пред вашия блок. Връщам се от тренировка и 

отивам да си купя сладолед. Искаш ли да дойдеш с 
мен и да се поразходим?

– Да, чудесно, обувам се и идвам при теб след пет 
минути.

Към тема 7 – Възвратни глаголи 
Здравейте, аз се казвам Теодор и живея в Испа-

ния. Играя народни танци и се упражнявам в залата 
на клуба всеки ден. Днес нямаме репетиция, защото 
имаме концерт. Много се вълнувам и вече се пригот-
вям. Обличам си народната носия, слагам си калпа-
ка, вземам си шарения елек и съм готов за сцената. 
Мисля си, че ще се харесаме на публиката.

Към тема 8 – Прилагателно име 
Здравейте! Аз съм Иван. Вчера беше моят рож-

ден ден. Имам чудесен подарък – шарена книжка. 
В нея има интересни приказки и весели истории, 
красиви картинки и забавни въпроси. Любимата ми 
приказка е за вълшебното дърво. 

Към тема 9 – Прилагателно име 
Здравейте! Аз съм Михаела и обичам да рисувам 

с водни бои. Днес нарисувах прекрасна картина. Тя 
е с изглед от близкия парк – с високите дървета, пло-
довите храсти, нежните цветя, пъстрите пеперуди. 
Картината е голяма, красива и свежа. Тя е за мама. 

Към тема 12 – Употреба на местоименията 
ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им  

Учителката: 
Деца, днес ще ви разпределя ролите за училищ-

ната пиеса. Директорката ми възложи да бъда режи-
сьор. Петьо, давам ти ролята на Хари Потър, на Ва-
ньо му давам ролята на Рон – приятеля му, на Йоана 
ѝ давам ролята на Хърмаяни – приятелката им. На 
всички останали деца ще им дам роли на ученици от 
Хогуортс. Задачата ни е да започнем репетиции през 
следващата седмица.

Към тема 13 – Числителни бройни имена 
Любимата ми настолна игра е играта на карти. 

Хайде да играем! Тук има петдесет и две карти. Ние 
сме четирима играчи. Трябва да разпределим карти-
те между всички. Първо ще раздадем по шест карти, 
после по четири, накрая по три карти. Всеки играч 
ще има по тринайсет карти. Печели този, който съ-
бере най-много карти.

Към тема 14 – Числителни имена за брой на 
хора от мъжки род 

Момиче: Трети А клас предлага да издаваме учи-
лищен вестник.

Момче: Ще ни трябват петима журналисти, шес-
тима писатели.

Момиче: И още двама историци, трима географи, 
четирима редактори.

Момче: Не може без художници. Предлагам да 
изберем десетина художници.

Към тема 16 – Числителни редни имена  
Есен е – първият учебен ден. В първия час се запоз-

наваме с децата и с учителката. Във втория час учим 
български език, пишем българските буквички и  четем. 
В третия  час имаме математика и решаваме задачи. В 
четвъртия час рисуваме. Всеки рисува семейството си. 
А петият час е по физическо възпитание и играем фут-
бол и народна топка. Обичам да ходя на училище!

Към тема 17 – Числителни имена (преговор) 
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ние сме семейство от пет души – мама, татко, 

кака, батко и аз. Решаваме да отидем на кино. По-
ръчваме си две таксита. Мама и кака се качват в 
първото такси, а ние с татко и батко – във второто. 
Пристигаме и татко се нарежда на опашката пред 
първата каса, за да купи билети. Той е седми поред. 
Плаща билетите с три банкноти. Купуваме си два го-
леми пакета пуканки и три малки. Филмът е много 
интересен.
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Работен лист към тема 3 – Сегашно време на глаголите (2) 

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. На колко години е Симеон?
А) на осем години Б) на девет години 

2. Какво прави Симеон от понеделник до петък?
А) ходи на плуване Б) ходи на училище

3. В кой ден Симеон ходи на плуване?
А) в събота Б) в петък

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. За какво разказва Симеон?
А) за седмичния си режим 
Б) за децата от квартала
В) за приятелите си

2. Симеон посещава клуба по конструиране:
А) само в сряда
Б) в сряда и петък
В) само в петък

3. Какво прави Симеон в събота?
А) ходи на конструиране
Б) ходи на училище
В) ходи на плуване и играе с децата от квартала

4. Да или не? 
Симеон ходи в българското училище в събота. да/не
Симеон има много приятели. да/не
В българското училище е интересно. да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 4 – Сегашно време на глаголите (3)

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. Кои деца разговарят?
А) Ники и Катя Б) Краси и Ники

2. Къде водят разговора децата?
А) на улицата Б) по телефона

3. Къде отива Ники?
А) на училище Б) на урок по китара

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Къде отива Ники?
А) на урок по китара Б) на урок по пиано В) в магазина

2. Къде отива Катя?
А) на урок по китара Б) на урок по пиано В) в магазина при майка си

3. Да или не? 
Катя свири на китара. да/не
Ники свири на пиано. да/не
Майката на Катя работи в магазин. да/не
Ники обича да свири на китара. да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 6 – Възвратни глаголи

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. Кои деца разговарят?
А) Гери и Тони Б) Деси и Тони

2. Къде водят разговора децата?
А) на улицата Б) по телефона

3. Децата решават да отидат:
А) за сладолед Б) на тренировка

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Кой учи немски език?
А) Гери Б) Тони В) Мими

2. Къде разговаря Тони?
А) в спортната зала Б) пред блока на Гери В) в магазина за сладолед

3. Къде отива Тони?
А) на тренировка Б) до магазина за сладолед В) в дома на Гери

4. Да или не?
Тони и Гери говорят по телефона. да/не
Тони довършва домашното си по немски език. да/не
Гери се връща от тренировка. да/не
Тони и Гери искат да си купят сладолед. да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 7 – Възвратни глаголи

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. За какво разказва Теодор?
А) за Испания Б) за концерта

2. Къде живее Теодор?
А) в Испания Б) в България

3. Теодор играе народни танци:
А) през почивните дни Б) всеки ден

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Теодор играе народни танци:
А) в клуба в Испания Б) в клуба в България

2. Защо днес Теодор няма репетиция ?
А) защото е почивен ден Б) защото е неделя В) защото има концерт

3. Да или не?
Теодор играе всеки ден народни танци в клуба. да/не
Теодор се упражнява и през почивните дни. да/не
Днес има репетиция, защото няма концерт. да/не
Елекът от носията на Теодор е червен. да/не
Теодор мисли, че публиката няма да хареса изпълнението. да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.



50

Работен лист към тема 8 – Прилагателно име 

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. Иван говори за:
А) подаръка за рождения ден Б) празника за рождения ден

2. Какъв подарък има Иван?
А) шарена играчка Б) шарена книжка

3. В книжката има интересни приказки и весели истории. да/не

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Иван е щастлив, защото:
А) има чудесен подарък Б) има вълшебно дърво

2. Коя е любимата приказка на Иван?
А) за вълшебното дърво Б) за зеленото дърво

3. Да или не?
Рожденият ден на Иван е днес. да/не
 В книжката има интересни приказки и весели истории, красиви картинки и забавни 
въпроси. да/не
В книжката има снимки. да/не
Иван харесва подаръка за рождения си ден. да/не

4. Какво има в книжката? Свържете.
интересни                          въпроси
весели                                приказки
красиви                              истории
забавни                              картинки

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 9 – Прилагателно име

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

1. Михаела говори за:
А) парка Б) картина

2. Какво обича да прави Михаела?
А) да рисува Б) да пее

3. Картината на Михаела е: 
А) голяма Б) малка

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б
1. Михаела разказва за: 
А) изглед от близкия парк Б) рисунка с водни бои

2. Какво е нарисувала Михаела? Свържете.
дървета пъстри
храсти нежни
цветя високи
пеперуди плодови

3. Да или не?
Михаела обича да рисува с маслени бои. да/не
Михаела е нарисувала картина за мама. да/не
Картината изобразява планинско поточе. да/не
Картината е малка и е в тъмни цветове. да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 12 – Употреба на местоименията ми, ти, му, 
ѝ, му, ни, ви, им

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. Учителката разпределя:
А) ролите за училищната пиеса Б) костюмите за училищната пиеса

2. Режисьор на училищната пиеса ще бъде:
А) директорката Б) учителката 

3. Кой ще играе ролята на Хари Потър?
А) Петьо Б) Ваньо 

4. Кога ще започнат репетициите за училищната пиеса?
А) следващия месец Б) следващата седмица

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Какво съобщава учителката?
А) задачите за следващия месец  
Б) ролите и режисьора на училищната пиеса

2. Как се разпределят ролите в училищната пиеса? Свържете.
учителката ученици от Хогуортс
Петьо Рон
Ваньо Хари Потър
Йоана режисьор
всички деца Хърмаяни

3. Да или не?
Учителката разпределя ролите за училищната пиеса. да/не
Директорката определя Петьо за режисьор. да/не
Всички деца ще имат роли на ученици от Хогуортс. да/не
Учителката определя Ваньо за ролята на Хари Потър. да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 13 – Числителни бройни имена

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. Коя е любимата настолна игра на детето?
А) игра на шах Б) игра на карти

2. Колко играчи участват в любимата игра на детето?
А) двама Б) четирима

3. Който събере най-много карти:
А) печели играта Б) губи играта

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Да или не?
Играта на табла е любима за момчето. да/не
Картите се разпределят поравно между играчите. да/не
Общият брой на картите в играта е петдесет. да/не
Печели играта този, който събере най-много карти. да/не

2. Кои са липсващите думи? Попълнете.
Ние сме _______________ играчи. Първо ще раздадем по _______________ карти, 

после по _______________, накрая по _______________ карти. Всеки играч ще има по 
_______________ карти.

3. По колко карти има във всяко раздаване? Свържете. 
Първо раздаване 3 карти
Второ раздаване 6 карти
Трето раздаване 4 карти

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 14 – Числителни имена за брой на хора  
от мъжки род

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. Кой води разговор?
А) ученици от трети клас Б) ученици от втори клас

2. Какво обсъждат учениците?
А) организиране на училищен конкурс
Б) издаване на училищен вестник

3. Децата решават, че за училищния вестник са необходими:
А) само художници
Б) журналисти, писатели, историци, географи и редактори

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Какво предлага 3.а клас да се направи в училище?
А) училищен конкурс Б) училищен вестник В) училищно списание

2. Колко журналисти според децата са необходими за вестника?
А) двама Б) четирима В) петима

3. Колко редактори ще им трябват?
А) двама Б) трима В) четирима

4. Колко художници ще им трябват?
А) трима Б) петима В) десетима

5. Кои са необходими още за училищния вестник? Свържете.
шестима историци 
двама географи 
трима писатели 

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 16 – Числителни редни имена

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. За какво говори детето?
А) за първия учебен ден Б) за първия есенен ден

2. В кой час детето се запознава с децата и с учителката?
А) в първия час Б) във втория час

3. Детето говори с радост за първия учебен ден, защото:
А) обича да ходи на училище Б) обича да играе на народна топка 

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. За какво говори детето?
А) за първия ден в училище Б) за последния ден в училище

2. Какви часове има детето? Свържете.
първи час български език 
втори час математика 
трети час запознанство 
четвърти час физическо възпитание 
пети час рисуване 

3. Кои числителни имена липсват? Попълнете.
В _______________ час се запознаваме. Във _______________ час учим български език, 

пишем българските буквички и четем. В _______________ час имаме математика и реша-
ваме задачи. В _______________ час рисуваме. В _______________ час играем футбол и 
народна топка. 

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 17 – Числителни имена (преговор) 

Въпроси и задачи към аудиотекста

Слушайте текста и отговорете на въпросите.

Ниво А

1. За какво разказва детето?
А) за семейството си Б) за интересния филм

2. Къде отива семейството?
А) в парка Б) на кино

3. От колко души е семейството на детето?
А) четири Б) пет

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.

Ниво Б

1. Колко таксита поръчва семейството, за да отиде на кино?
А) едно Б) две В) три

2. Кой в кое такси се качва? Свържете.
мама и кака във второто
татко и батко в първото

3. Пред коя каса се нарежда татко за билети?
А) пред първата Б) пред втората В) пред третата

4. Кой поред на опашката за билети е татко?
А) първи Б) седми В) десети

5. В колко пакета са пуканките?
А) в пет големи и пет малки пакета
Б) в два малки и три големи пакета
В) в два големи и три малки пакета

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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УКАЗАНИЯ КЪМ ТЕСТОВЕТЕ

Тестовете предоставят възможност за диагности-
ка на равнището на владеене на езиковите знания и 
компетентностите като очаквани резултати от обу-
чението. Разделени са тематично в съответствие със 
съдържанието на учебната програма. Задачите са 
близки по вид и степен на трудност с тези, включени 
в уроците в помагалото. 

Тематично разделение на тестовете:
1. Сегашно време на глаголите – тестът прове-

рява знанията и уменията за правилно спрежение на 
глаголи за ежедневни дейности в сегашно време и 
разграничаване на възвратни от невъзвратни глаго-
ли.

2. Прилагателно име. Местоимения – този тест 
обхваща прилагането на знания и умения за позна-
ване на формалните признаци за определяне на рода 
и числото на прилагателното име, разпознаване на 
членувани от нечленувани форми на прилагателно-
то име, познаване на значението на частиците по- и 

най-; познаване на формите на личните местоимени-
ята в дателен падеж и използване на правилен слово-
ред при употребата им.

3. Числителни имена – тестът проверява прила-
гането на знания и умения за познаване на числи-
телни бройни и числителни редни имена, образуване 
на формите за род и число на числителните редни 
имена, разграничаване на членувани от нечленувани 
форми, различаване на мъжколичните числителни 
имена от числителните имена за неодушевени пред-
мети в мъжки род, правилна употреба на мъжколич-
ните числителни имена.

За всеки правилен отговор се присъжда по една 
точка. Оценката е качествена и се формира като 
процентно съотношение между общия брой точки и 
тези, които ученикът е събрал чрез правилни отго-
вори.

В процентно отношение разпределението на ка-
чествените оценки изглежда така:

Можеш повече Добре Много добре Чудесно

25% 26 – 50% 50 – 75% 76 – 100%

Учителят може да отбележи със знак  или да огради качествената 
оценка на ученика:

Прилагането на тестовете няма задължителен характер.

чудесно
много добре

добре
можеш повече

ти се сПрави
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

Тест 1 – Сегашно време на глаголите

1. Довършете изречението.
Глаголите в сегашно време откриваме с помощта на думата __________ .

2. Попълнете формите на глаголите в таблицата.

аз чета говоря обичам
ти
той, тя, то
ние
вие
те

 3. В кой ред са написани само глаголи в 
единствено число?
А) мием, свири, работя
Б) говори, ставам, пишеш
В) знаем, свети, строят

 4. В кой ред са написани само глаголи в 
множествено число?
А) харесват, отиваме, приготвяте
Б) обличаме, обувам, казват
В) имат, слагаме, питам

5. Допълнете в изреченията правилната форма на глагола.
(работя) Вие  __________________ на летището.
(участвам) Иван и Мая __________________ в училищната пиеса.
(свиря) Томи __________________ на китара.
(разглеждам) Ти __________________ списание.
(мия) Аз и мама __________________ чиниите.
(живея) Те __________________ на съседната улица.
(пиша) Ани __________________ писмо до баба.
(благодаря) Ние __________________ на учителката.
(отивам) Борис и Тони __________________ на тренировка.
(гледам) Соня __________________ филм. 

6. Задайте въпроси към изреченията.
Какво ___________________________?
Иван рисува камион.
Къде ___________________________?
Ние отиваме в парка.
Какво ___________________________?
Вие закусвате палачинки.

7. Подчертайте възвратните глаголи.
Милена се оглежда в огледалото.
Лили и Ники се разхождат в парка.
Мери си облича червено палто. 
Те се запознават с учителката.
Децата се забавляват на партито. 

чудесно
много добре

добре
можеш повече

ти се сПрави



59

Тест 2 – Прилагателно име. Местоимения

1. Прилагателните имена назовават:
А) действия Б) признаци и качества    В) предмети

2. Запишете правилната форма на прилагателното име красив към съществителни-
те имена.
________________ дом ________________ цвете
________________ паркове ________________ градина

3. Свържете прилагателните със съществителните имена.
голям палачинки
светла мече
любимо стая
вкусни камион

4. Допълнете изреченията.
Прилагателните имена в мъжки род членуваме с _____ или _____.
Прилагателните имена в женски род членуваме с ______.
Прилагателните имена в среден род членуваме с ______.
Прилагателните имена в множествено число членуваме с _____ .

5. Членувайте прилагателните имена.
близка _____ река малко _____ дете щастливи _____ родители
нови _____ учебник сини _____ вълни бурно _____ море

6. В кой ред всички прилагателни имена са написани правилно?
А) голям, по малък, най добър
Б) щастлива, по-силен, най-красиво
В) най вкусен, по-студена, най-топло

7. Допишете изреченията със степенувани прилагателни имена.
Куклата е голяма, мечето е ______________, а слончето е ______________ .
Хвърчилото на Иво е шарено, на Ана е ______________, а на Тони е ______________ .
Автобусът е нов, колата е ______________, а джипът е ______________ .
Задачите са интересни, кръстословиците са ______________, а игрите са ______________ .

8. Свържете изреченията по двойки.
Мила помага на Христо.  Разказва ми.
Тони благодари на учителя.  Купуват ни.
Мама и татко купуват плодове за нас. Помага ѝ.
Ние четем приказки на децата.  Четем им.
Соня ми разказва за България.  Благодари му.
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9. В кой ред има само местоимения в 
единствено число?
А) ми, ти, ви, ѝ
Б) му, ѝ, ти, ни
В) ѝ, ми, му, ти

10. В кой ред има само местоимения в 
множествено число?
А) ни, им, ми
Б) ти, ви, им
В) им, ви, ни

11. Открийте грешките и напишете вярно изреченията.
Аз сглобявам робот и татко помага ми.
_________________________________________________________________
Гергана разказва им за екскурзията.
_________________________________________________________________ 

чудесно
много добре

добре
можеш повече

ти се сПрави
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Тест 3 – Числителни имена

1. Числителните имена са:
А) думи за действия Б) думи за числа В) думи за предмети

2. Числителните бройни имена откриваме с въпроса:
А) Кой по ред? Б) Колко на брой? В) Какво прави?

3. Числителните редни имена откриваме с въпроса:
А) Кой по ред? Б) Колко на брой? В) Какво е това?

4. Напишете с думи числата:
1 – ______________ 5 –  ______________ 9 – _____________
3 – ______________ 7 –  ______________ 2 – ______________

5. Довършете думите.
На улицата има два камион__.
В лодката има двама рибар__.
Елица купува три сладолед__.
В болницата има петима лекар__.
В отбора има шестима баскетболист__.
От летището излитат много самолет__.
С ракетата излитат трима космонавт__.

6. Свържете числителните имена със съответния им род.
втора, десета, осма, трета  мъжки род
първи, пети, девети, дванадесети среден род
трето, четвърто, седмо, петнадесето женски род

7. Във всеки ред има една излишна дума. Оградете я.
втори, пети, седми, две
първа, четвърта, девет, трета
шесто, седем, десето, осмо

8. За кой род се отнася определителният член? Свържете.
Числителните редни имена в мъжки род членуваме с  -та
Числителните редни имена в женски род членуваме с  -я/-ят
Числителните редни имена в среден род членуваме с  -те
Числителните редни имена в множествено число членуваме с -то

9. Членувайте числителните имена.
Трета _____ кола е червена и бърза.
В първия вагон се возят двама пътници, а във втори ______ има седем пътници.
Шесто ______ козле се крие в сандъка.
Приятелят ми стои на втори ______ чин.
Първи ______ дни на лятото за топли и приятни.
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10. Допълнете пропуснатите числителни имена.
Аз съм на _____________ години и съм в ____________ клас. Миналата година бях във 
___________ клас. Следващата година ще бъда в ______________ клас.
В нашия клас има ______________ ученици. От тях ______________ са момичета и 
______________са момчета.

чудесно
много добре

добре
можеш повече

ти се сПрави
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ОТГОВОРИ

Работен лист към тема 3 – Сегашно време 
на глаголите (2)

Ниво А: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А. 
Ниво Б: 1 – А; 2 – Б; 3 – В; 4 – Симеон ходи в 

българското училище в събота. – да/не; Симеон има 
много приятели. – да/не; В българското училище е 
интересно. – да/не

Работен лист към тема 4 – Сегашно време 
на глаголите (3)

Ниво А: 1 – А; 2 – А; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – А; 2 – В; 3 – Катя свири на китара. 

– да/не; Ники свири на пиано. – да/не; Майката на 
Катя работи в магазин. – да/не; Ники обича да свири 
на китара. – да/не

Работен лист към тема 6 – Възвратни 
глаголи

Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – А.
Ниво Б: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – Тони и Гери го-

ворят по телефона.  – да/не; Тони довършва домаш-
ното си по немски език. – да/не; Гери се връща от 
тренировка. – да/не; Тони и Гери искат да си купят 
сладолед. – да/не

Работен лист към тема 7 – Възвратни 
глаголи

Ниво А: 1 – Б; 2 – А; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – А; 2 – В; 3 – Теодор играе всеки ден 

народни танци в клуба. – да/не; Теодор се упражнява 
и през почивните дни. – да/не; Днес има репетиция, 
защото няма концерт. – да/не; Елекът от носията на 
Теодор е червен. – да/не; Теодор мисли, че публика-
та няма да хареса изпълнението. – да/не.

Работен лист към тема 8 – Прилагателно 
име 

Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – В книжката има инте-
ресни приказки и весели истории. – да/ не.

Ниво Б: 1 – А; 2 – А; 3 – Рожденият ден на Иван 
е днес. – да/ не; В книжката има интересни приказки 
и весели истории, красиви картинки и забавни въп-
роси – да/не; В книжката има снимки. – да/ не; Иван 

харесва подаръка за рождения си ден. – да/ не; 4 –
интересни → приказки
весели → истории
красиви → картинки
забавни → въпроси

Работен лист към тема 9 – Прилагателно 
име

Ниво А: 1 – Б; 2 – А; 3 – А.
Ниво Б: 1 – Б; 2 –
дървета → високи
храсти → плодови
цветя → нежни
пеперуди → пъстри
3 – Михаела обича да рисува с маслени бои. – 

да/не; Михаела е нарисувала картина за мама. – да/
не; Картината изобразява планинско поточе. – да/не; 
Картината е малка и е в тъмни цветове. – да/не.

Работен лист към тема 12 – Употреба на 
местоименията ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, 
им 

Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – А; 4 – Б.
Ниво Б: 1 – Б; 2 –
учителката → режисьор
Петьо → Хари Потър
Ваньо → Рон
Йоана → Хърмаяни
всички деца → ученици от Хогуортс
3 – Учителката разпределя ролите за училищната 

пиеса. – да/не; Директорката определя Петьо за ре-
жисьор. – да/не; Всички деца ще имат роли на учени-
ци от Хогуортс. – да/не; Учителката определя Ваньо 
за ролята на Хари Потър. – да/не.

Работен лист към тема 13 – Числителни 
бройни имена 

Ниво А: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А.
Ниво Б: 1 – Играта на табла е любима за момче-

то. – да/не; Картите се разпределят поравно между 
играчите. – да/не; Общият брой на картите в играта 
е петдесет. –да/не; Печели играта този, който събере 
най-много карти. – да/ не.

2 – Ние сме четирима играчи. Първо ще разда-
дем по шест карти, после по четири, накрая по три 
карти. Всеки играч ще има по тринайсет карти.

3 – Първо раздаване → 6 карти
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      Второ раздаване → 4 карти
      Трето раздаване → 3 карти

Работен лист към тема 14 – Числителни 
имена за брой на хора от мъжки род

Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – Б; 2 – В; 3 – В; 4 – В; 5 – 
шестима → писатели
двама → историци
трима → географи

Работен лист към тема 16 – Числителни 
редни имена 

Ниво А: 1 – А; 2 – А; 3 – А.
Ниво Б: 1 – А; 2 – 
първи час → запознанство
втори час → български език
трети час → математика
четвърти час → рисуване
пети час → физическо възпитание
3 – В първия час се запознаваме. Във втория час 

учим български език, пишем българските буквички 
и четем. В третия час имаме математика и решава-
ме задачи. В четвъртия час рисуваме. В петия час 
играем футбол и народна топка. 

Работен лист към тема 17 – Числителни 
имена (преговор) 

Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – Б; 2 – 
мама и кака → в първото
татко и батко → във второто
3 – А; 4 – Б; 5 – Б.

Тест 1 Сегашно време на глаголите

1 – сега; 2 – четеш, чете, четем, четете, четат; го-
вориш, говори, говорим, говорите, говорят; обичаш, 
обича, обичаме, обичате, обичат; 3 – Б; 4 – А; 5 – ра-
ботите, участват, свири, разглеждаш, мием, живеят, 
пише, отиват, гледа; 6 – Какво рисува Иван?; Къде 

отиваме? Какво закусвате?; 7 – се оглежда, се раз-
хождат, се облича, се запознават, се забавляват.

Тест 2 Прилагателно име. Местоимения

1 – Б; 2 – красив дом; красиво цвете; красиви 
паркове; красива градина; 3 – голям камион; светла 
стая; любимо мече; вкусни палачинки; 4 – Прилага-
телните имена в мъжки род членуваме с -я или -ят.; 
Прилагателните имена в женски род членуваме с 
-та. Прилагателните имена в среден род членуваме 
с -то. Прилагателните имена в множествено число 
членуваме с -те.; 5 – близката река, малкото дете; 
щастливите родители, новия/ят учебник, сините 
вълни, бурното море; 6 – Б; 7 – Куклата е голя-
ма, мечето е по-голямо, а слончето е най-голямо.; 
Хвърчилото на Иво е шарено, на Ана е по-шарено, 
а на Тони е най-шарено.; Автобусът е нов, колата е 
по-нова, а джипът е най-нов. Задачите са интерес-
ни, кръстословиците са по-интересни, а игрите са 
най-интересни.; 8 – Христо помага на Мила. – По-
мага ѝ.; Тони благодари на учителя. – Благодари му.; 
Мама и татко купуват плодове за нас. – Купуват ни.; 
Ние четем приказки на децата. – Четем им.; Соня ми 
разказва за България. – Разказва ми.; 9 – В; 10 – В; 
11 – Аз сглобявам робот и татко ми помага.; Гергана 
им разказва за екскурзията.

Тест 3 Числителни имена

1 – Б; 2 – Б; 3 – А; 4 – едно, пет, девет, три, седем, 
две; 5 – два камиона, двама рибари, три сладоледа, 
петима лекари, шестима баскетболисти, много са-
молети, трима космонавти; 6 – втора, десета, осма, 
трета – женски род; първи, пети, девети, дванадесе-
ти – мъжки род; трето, четвърто, седмо, петнадесето 
– среден род; 7 – две, девет, седем; 8 – Числител-
ните редни имена в мъжки род членуваме с -я/-ят.; 
Числителните редни имена в женски род членуваме 
с -та.; Числителните редни имена в среден род чле-
нуваме с -то. Числителните редни имена в множест-
вено число членуваме с -те.; 9 – третата кола, вто-
рия вагон, шестото козле, втория чин, първите дни; 
10 – Аз съм на девет години и съм в трети клас. 
Миналата година бях във втори клас. Следващата 
година ще бъда в четвърти клас.
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