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1. Да си припомним наученото в трети клас
Цели:
● актуализиране на знанията за сегашно време на
глагола, възвратни глаголи, лични местоимения в
дателен падеж, род, число и степенуване на прилагателните имена, числителни имена;
● усъвършенстване на уменията за правилно спрежение на глаголи за ежедневни дейности в сегашно време; правилна употреба и словоред в
изречения с възвратни глаголи; членуване на прилагателните имена, степенуване на прилагателни
те имена; правилна употреба на личните место
имения в дателен падеж; членуване на числителни
редни имена.
4

Методически указания
Урокът за преговор и методическата работа трябва да бъдат насочени към актуализиране на необходимите знания и усъвършенстване на уменията за
правилно използване на езиковите категории, които
са били предмет на изучаване в трети клас. Включени
са разнообразни по вид и степен на трудност задачи,
свързани със следните теми от учебното съдържание: сегашно време на глаголите; възвратни глаголи; лични местоимения в дателен падеж; членуване
и степенуване на прилагателните имена; числителни

имена – редни и бройни. Припомнят се основните
и най-важни граматични категории и понятия, които
ще са необходими като основа за овладяването на
новите знания в обучението в четвърти клас.
Подробно описание на задачите от урока
В началото на урока е необходимо да се обясни
на учениците какво им предстои през учебната година – ще научат много неща за глаголите, ще изпълняват интересни задачи, ще коментират ситуации, в
които попадат техни връстници, и т.н. Нека знаят, че
първият урок е преговор на наученото в трети клас и
се очаква те да се справят с лекота със задачите или
ако са забравили, да си припомнят наученото.
1. задача. Цели се да се припомнят формите на
сегашното време на глагола в първо, второ и трето
спрежение.
аз уча; ти учиш; той учи; ние учим; вие учите;
те учат;
аз пиша; ти пишеш; той пише; ние пишем; вие
пишете; те пишат
аз рисувам ;ти рисуваш; той рисува; ние рисуваме; вие рисувате; те рисуват
2. задача. Припомнете на децата, че употребяваме възвратните глаголи за действия, които вършим

на себе си или за себе си (мия се, купувам си). Насочете вниманието им върху това, че глаголите са
възвратни, ако съдържат думите се или си.
крия се, казвам си, крия си, гледам се, казвам се,
записвам се, гледам си, записвам си
3. задача. Актуализирайте знанията на учениците за членуване на прилагателните имена. Припомнете, че в мъжки род единствено число определителният член е -я или -ят (ако прилагателното е към
подлога в изречението); в женски род единствено
число е -та; в среден род единствено число е -то, а
в множествено число е -те.
Новият телевизор е голям.
Ученическата раница е удобна.
Ябълковото дърво е високо.
Пролетните цветя са ароматни.
4. задача. В четвърта задача се преговарят кратките форми на личните местоимения в дателен падеж. Припомнете на децата, че вместо „на мене“
може да се употребява местоимението „ми“, вместо
„на тебе“ – „ти; „на него“ – „му“; „на нея“ – „ѝ“; „на
нас“ – „ни“; „на вас“ – „ви“; „на тях“ – „им“.
Здравейте! Аз съм Иван. Нашето семейство
живее в Германия. Обади ни се баба от България.
Купила ми е народна носия. Казвам ви, толкова се
радвам! На мама и татко им изпраща български
книги. Имам по-малко братче. Четем му всеки ден
български приказки.
Кака също много се зарадва. Баба ѝ изпраща
риза с шевици за народните танци. А ти какво поръча да ти изпратят от България?
5. задача. В предложената игрословица децата
трябва да открият шест числителни имена, а след
това да ги членуват.
Вертикално: четвъртото; първия/ят; петата; осмото; втория/ят.
Хоризонтално: третата.
6. задача. Актуализират се знанията за степенуване на прилагателните имена. Напомнете за правописа на степенуваните прилагателни имена. Проверете изпълнението на задачата.
Инструкции

към

задачите

от

електронния

учебник

¾ Първата задача е свързана с разпознаване на
формите на глагола за съответните лица и числа.

Учениците трябва да придвижат правилната форма
на глагола в таблицата.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 в урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да придвижат възвратните глаголи в изречението, за което
се отнасят.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 в урока.
¾ В третата задача учениците трябва да членуват правилно прилагателните имена в предложените
изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 в урока.
¾ Към четвъртата задача от електронния учебник е включен видеоклип на песента „Моя страна,
моя България“.
Задачите към музикалния файл са:
– Гледайте видеото към песента „Моя страна,
моя България“.
– Ходихте ли през лятната ваканция в България?
Разкажете за местата, които посетихте.
¾ Петата задача е свързана с употребата на
числителни редни имена. От учениците се изисква
да придвижат думите на числителните редни имена
в изреченията.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 в урока.
Допълнителни задачи
1. Игра „Верижка“. Предложете на учениците да
направите верижка на спрягане на предложени от
вас глаголи.
2. Примери за глаголи: пее, свири, харесва, играе, работи, помага, знае, мисли, успява.
3. Игра „Кажи прилагателно име и го степенувай“. Ученик от класа си казва буквите от българската азбука наум в азбучен ред. Учителят казва „стоп“
и детето съобщава пред всички буквата, до която е
стигнало. С тази буква децата измислят прилагателни и ги степенуват (ако могат да се степенуват).
Например: а – апетитен; б – бавен; в – велик;
г – горещ; д – далечен; е – евтин; ж – жаден; з –
здрав; и – искрен; й – йогийски; к – късен; л – лъскав; м – малък; н – нисък; о – остър; п – приятен;
р – работен; с – слънчев; т – тежък; у – удобен;
ф – фалшив; х – хубав; ц – ценен; ч – чист; ш – широк; щ – щедър; ъ – ъглов; ю – южен; я – ясен.

2. Двойки глаголи в сегашно време
Цели:
● въвеждане на понятието свършен и несвършен
вид на глагола;
● въвеждане на понятието видови двойки;

● формиране на умения за разбиране на значението
на свършен и несвършен вид на глагола;
● формиране на умения за уместна употреба на
свършен и несвършен вид на глагола.

5

Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът се ориентира във вида на глагола, разпознава видовите двойки.
Разбира значението на свършен и несвършен вид
на глагола.
Употребява уместно свършен и несвършен вид
на глагола.

6

Методически указания
Видът на глагола e сложна и изключително трудна за обяснение категория, за която има различни
теории. Едно от най-разпространените определения
е, че видът характеризира развитието на действието от гледна точка на неговата цялостност, т.е. дали
действието е представено като комплексно и завършено (за глаголите от свършен вид), или е представено
като процес без достигане на цялостност и завършеност (за глаголите от несвършен вид). Всяка глаголна
форма притежава граматическото значение свършен
или несвършен вид, а някои глаголи са двувидови.
Според класификациите в езикознанието към
несвършения вид принадлежат повечето основни
глаголи без представка, а също и някои глаголи с
представка, глаголи с определени наставки и суфикси. Към свършения вид принадлежат малка група
основни глаголи, повечето глаголи с представка, а
също и глаголи с определени суфикси.
В съвременния български език чрез представки
и наставки може да се променя видът на изходния

глагол и да се образуват нови, производни глаголи.
Видът на глагола може да се промени, като към един
корен се добавят представки и наставки.
Трябва също да се има предвид, че за разлика от
българския език има езици, в които тази категория
не изисква промяна в структурата на думата чрез
добавяне на представки или наставки, както е например в английския език.
Колкото и просто да звучи разграничаването на
двата глаголни вида, то носи голяма степен на абстрактност за учениците на тази възраст и поради
това представлява изключителна трудност, особено
когато българският език е втори за тях.
Подходът, който е използван в помагалото, залага на въвеждането на видовите двойки за определени глаголи. Учителят може да насочи вниманието на
учениците към осъзнаването на тази граматична категория, използвайки следното опростено обяснение:
● Глаголите от несвършен вид показват, че извършваме действието много пъти, всеки ден, винаги,
често или понякога.
● Глаголите от свършен вид показват, че извършваме действието само един път. Те имат нужда
от думи помощници в изречението: да, искам да,
мога да, ще, трябва да и др.
В замисъла на урока е заложен процес за успешно научаване на видовите двойки на често използвани глаголи за ежедневни дейности, близки до речта
на учениците на тази възраст, и практическото усво-

яване на разграничаването на техния вид – свършен
или несвършен. Предложени са две комуникативни
задачи, чрез които се осигурява възможност на практическа основа да се изведе новото знание – задача
1 и задача 5, в които са използвани видовите двойки
пускам и да пусна и правя и да направя.
Подробно описание на задачите от урока
В началото на урока припомнете на учениците
кои са частите на речта. Обърнете внимание, че глаголът показва кога и как се извършва действието.
Важно е да се обясни, че понякога глаголът представя действието в процеса на неговото извършване,
без то да е завършено. Тогава казваме, че глаголът е
в несвършен вид. А когато действието е представено
цялостно, глаголът е в свършен вид.
1. задача. Насочете вниманието на учениците
към снимката и диалога в първа задача. Нека децата
го прочетат и след това обсъдете завършеността и
незавършеността на действията пускам и да пусна.
Въведете понятията свършен и несвършен вид на
глагола.
2. задача. В тази задача учениците трябва да открият двойките глаголи от свършен и несвършен вид
и да ги свържат, като се обърне внимание на факта,
че те са употребени в сегашно време. Примерите са
в 1 л. ед. ч.
връщам – да върна		
виждам – да видя
мигам – да мигна		
викам – да викна
минавам – да мина		
отивам – да отида
3. задача. Представени са глаголите падам и да
падна за всички лица и числа. По образеца на тези
глаголи децата трябва да спрегнат глаголите ставам
и да стана. Акцентирайте върху окончанията на
глаголите.
аз падам		
да падна
ти падаш		
да паднеш
той пада		
да падне
да паднем
ние падаме		
вие падате		
да паднете
те падат		
да паднат
аз ставам		
да стана
ти ставаш		
да станеш
той става 		
да стане
ние ставаме
да станем
вие ставате
да станете
те стават		
да станат
4. задача. В листчетата са групирани глаголи в
сегашно време. По един глагол от всяка група е излишен.
Излишни глаголи: да платят; да станете; повтаряме; събуваш.
5. задача. Прави се съпоставка на глаголи от
несвършен и свършен вид: правя – да направя. В
ситуацията, представена на снимката, децата трябва

да прочетат диалога и да измислят негово продължение. Могат да използват думите, представени в
допълнителната задача.
6. задача. Упражнява се спрежението на глаголите от свършен и несвършен вид. Направете упражнението устно и след това поканете децата да го
запишат самостоятелно.
да прочета
аз чета		
ти четеш		
да прочетеш
той чете		
да прочете
ние четем		
да прочетем
вие четете		
да прочетете
те четат		
да прочетат
аз уча		
да науча
ти учиш		
да научиш
той учи		
да научи
ние учим		
да научим
вие учите		
да научите
те учат		
да научат
7. задача. Учениците подреждат по двойки глаголи от несвършен и свършен вид.
пия		
да изпия
ям		
да изям
да излъже
лъже		
търсим		
да потърсим
режеш		
да изрежеш
делим		
да разделим
да извикат
викат		
строи		
да построи
къпя		
да изкъпя
молят		
да помолят
8. задача. След като прочетат текста, учениците
бързо ще разберат, че трябва да напишат на празните места думата да пред глаголите. Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
Сутрин все закъснявам да се приготвя за училище. Дълго време се чудя кои дрехи да облека и кои
обувки да обуя. Татко ми помага да подредя ученическата си раница. Дори нямам време да закуся.
Накрая все пак успявам да се справя и да тръгна
навреме.
След изпълнението на всички задачи от урока направете обобщение.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача е за разпознаване на видовите
двойки глаголи от свършен и несвършен вид. Учениците трябва да свържат съответните двойки глаголи.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Втората задача изисква от учениците да изберат правилната форма на глагола за съответното
лице и число от падащото меню.
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Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ В третата задача учениците трябва да поставят глаголите на правилното място в словосъчетанията.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ Четвъртата задача е свързана с попълване на
правилната форма на глаголите от свършен вид в
предложените изречения. Всяко изречение е подкрепено с илюстрация.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
8 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Указанията към всички аудиотекстове и работните листове към тях са включени в
книгата за учителя.

Допълнителни задачи
1. Игра „Задължения“. Разпределете роли на учениците, които биха желали да участват, като майка,
баща, дете, баба, ученик и т. н. Дайте няколко минути на всеки участник да напише задълженията си за
деня и да ги сподели с всички деца. Например майката трябва да се грижи за децата, трябва да пазарува,
трябва да готви и т.н.
2. Игра „Планирай събитието“. Разделете класа
на екипи. Всеки екип трябва да планира събитие и да
напише как ще го организира. Насочете учениците
да използват глаголи в сегашно време.
Идеи за събития: рожден ден; посещение на театър; тържество в училище; спортен празник; излет в планината; екскурзия до морето.
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3. Изречения с думите искам и мога
Цели:
● въвеждане на да-конструкции с глаголите искам
и мога;
● формиране на умения за образуване на да-конструкции с глаголите искам и мога;
● формиране на умения за уместно използване на
да-конструкции с глаголите искам и мога.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът може да образува да-конструкции.
Използва уместно да-конструкции.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на да-конструкциите в българския език и
подобни форми в езика на съответната страна.
Методически указания
Основната част от методическата работа в този
и в следващия урок е свързана с две основни идеи
– осъзнаването на категорията модалност и усвояването и уместното използване на да-конструкциите с
модални глаголи.
В езикознанието модалността основно се представя като отношение на говорещия към съдържанието на изказването. Модалността е едно от
най-широките и все още неизяснени напълно понятия в съвременното езикознание.
На този етап от обучението е достатъчно учениците да осъзнават, че чрез модалните глаголи в
да-конструкциите се изразява отношението на говорещия към действителността (реалността) на изказването. Модалните глаголи сами по себе си не
изразяват действие или състояние, а служат за подсилване на значението на главния глагол в изречението. Този подход е в основата на комуникативните
ситуации в задачи 1 и 5 в урока, където са предста-

вени да-конструкции с модалните глаголи искам и
мога – искам да пия и мога да плувам.
Важен момент от работата е усвояването на алгоритъма за спрежение на глаголите в да-конструкциите. Препоръчително е учителят да актуализира
алгоритъма, по който е усвоено спрежението на глаголите в сегашно време от трети клас, и да го пренесе в новите условия за спрягане в да-конструкциите.
При работата за осмисляне на приликите и разликите в българския език и езика на съответната страна трябва да се има предвид, че модалните глаголи
са много често използвани в английския език, упот
ребяват се непрекъснато както в ежедневната реч,
така и в писмената. Те нямат различни форми, глаголът след тях също се използва винаги в infinitive
(основната форма на глагола). В немския език обаче
формата на модалните глаголи е неправилна, когато
се спрягат в сегашно време. Модалните глаголи се
ползват в комбинация с глагол в инфинитив, изразяващ самото действие, като мястото му е не веднага
след модалния, а в самия край на изречението.
Подробно описание на задачите от урока
1. задача. Коментирайте с децата ситуацията от
картинката в първа задача. Можете да им предложите да разиграят диалога. Нека открият глаголите в
изреченията. Попитайте ги в кое изречение има два
глагола и нека ги подчертаят.
Аз пия мляко.
А аз искам да пия сок.
2. задача. В образеца е представено словосъчетанието аз искам да зная за всички лица и числа. Следвайки този модел, децата трябва да спрегнат глаголите играя и чертая в комбинация с искам да… .

аз искам да зная
ти искаш да знаеш
той иска да знае
ние искаме да знаем
вие искате да знаете
те искат да знаят

аз искам да играя
ти искаш да играеш
той иска да играе
ние искаме да играем
вие искате да играете
те искат да играят

аз искам да чертая
ти искаш да чертаеш
той иска да чертае
ние искаме да чертаем
вие искате да чертаете
те искат да чертаят
3. задача. Представена е под формата на дидак
тическа игра, в която учениците трябва да открият
изречения, следвайки линия с определен цвят. Нап
равете упражнението устно, след това оставете учениците да работят самостоятелно.
Искам да подаря на мама цветя.
Ние искаме да намерим съкровище.
Те искат да имат аквариум с рибки.
Той иска да открие планета.
4. задача. Подходящо е преди изпълнението на
задачата да се обсъдят идеи, да се предложат ситуации и след това учениците да запишат своите желания. Поканете ги да прочетат изреченията.
5. задача. Вниманието се насочва към глагола
мога и комбинацията му с други глаголи. Нека децата да разгледат снимките и да разиграят диалога.

След това им предложете да образуват подобни диалози с глаголите пея, рисувам, свиря, танцувам.
6. задача. Оставете задачата за самостоятелна
работа, но после направете устна проверка.
7. задача. Цели се да представи на децата спрежението на глагола мога в съчетание с други глаголи.
Следвайки образеца, учениците трябва да напишат
глаголите пиша и покажа за всички лица и числа.
аз мога да чета
аз мога да пиша
ти можеш да четеш
ти можеш да пишеш
той може да чете
той може да пише
ние можем да четем
ние можем да пишем
вие можете да четете вие можете да пишете
те могат да четат
те могат да пишат
аз мога да покажа
ти можеш да покажеш
той може да покаже
ние можем да покажем
вие можете да покажете
те могат да покажат
8. задача. Учениците трябва да попълнят на правилните места в изреченията глаголите искам и мога.
Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
Аз искам да чета, но не мога да намеря детска
книга.
Аз искам да ловя риба, но не мога да хвърлям
въдицата надалече.
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След изпълнението на всички задачи от урока нап
равете обобщение.
Инструкции

към

задачите

от

електронния

учебник
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¾ В първата задача учениците трябва да свържат двете части на да-конструкциите, като съобразят формите на глаголите по лице и число.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да попълнят да-конструкцията с глагола искам в предложените изречения. Предвидено е използването на
формите за всички лица и числа.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ В третата задача учениците трябва да придвижат да-конструкциите с глагола искам до мястото им
в изреченията.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Четвъртата задача изисква от учениците да
свържат правилно двете части от да-конструкциите
с глагола мога.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ В петата задача учениците трябва да запишат
правилната форма на да-конструкциите с глагола
мога в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.

¾ Шестата задача е свързана с избиране на правилната форма на да-конструкциите с глагола мога
от предложенията в падащото меню, така че да се
получат верни изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ В седмата задача учениците трябва да придвижат изразите с да-конструкции до изречението, за
което те се отнасят.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
7 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист към него е в книгата
за учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „Живо изречение“. Подредете думите в
изречение:
искам, да, аз, яздя, пони
иска, кара, Стефан, мотор, да
искат, висока, да, изкачат, те, планина
може, пее, Дарина, хубаво, да
може, камион, да, кара, голям, татко
може, да, нашето, вкусна, семейство, приготвя, храна
2. Игра „Минута е много“. Условието на играта
е в рамките на една минута децата да напишат какво
искат. Добавя се по една точка за всеки израз искам
да… .
Повторете играта с другото условие мога да…
Печели играчът събрал най-много точки.

4. Изречения с думите обичам и трябва
Цели:
● въвеждане на да-конструкции с глаголите обичам
и трябва;
● формиране на умения за образуване на да-конструкции с глаголите обичам и трябва;
● формиране на умения за уместно използване на
да-конструкции с глаголите обичам и трябва.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът може да образува да-конструкции.
Използва уместно да-конструкции.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на да-конструкциите в българския език и
подобни форми в езика на съответната страна.
Методически указания
Акцентите в методическата работа в този урок
съвпадат с описаните в предишната тема – осъзнаването на категорията модалност и усвояване-

то и уместното използване на да-конструкциите с
модални глаголи. Затвърдява се знанието, че чрез
модалните глаголи в да-конструкциите се изразява
отношението на говорещия към реалността на изказването. Тази дейност е подпомогната с предложения
подход в комуникативните ситуации в задачи 1 и 5 в
урока, където са представени да-конструкции с глаголите обичам и трябва – обичам да танцувам и
трябва да уча.
Основен момент в работата остава и усвояването на алгоритъма за спрежението на глаголите в
да-конструкциите, като особено внимание трябва
да се обърне на непроменливата форма на глагола
трябва в тези конструкции.
Подробно описание на задачите от урока
В началото на урока може да попитате децата
какво обичат да правят. След това насочете вниманието им към снимката в първа задача.

1. задача. Представен е детски празник. Нека
учениците прочетат диалога и да открият изречението с двата глагола.
Хайде да танцуваме!
Много обичам да танцувам.
Добре е да се направи паралел с глаголите от предишния урок искам и мога.
2. задача. Във втора задача като образец е представено словосъчетанието аз обичам да пътувам за
всички лица и числа. Следвайки този модел, децата
трябва да спрегнат глаголите гледам и снимам заедно с обичам да… .
аз обичам да пътувам
ти обичаш да пътуваш
той обича да пътува
ние обичаме да пътуваме
вие обичате да пътувате
те обичат да пътуват
аз обичам да гледам
ти обичаш да гледаш
той обича да гледа
ние обичаме да гледаме
вие обичате да гледате
те обичат да гледат
аз обичам да снимам
ти обичаш да снимаш
той обича да снима

ние обичаме да снимаме
вие обичате да снимате
те обичат да снимат
3. задача. След като децата вече са упражнили
спрежението на глагола обичам, трябва да преценят
кой от изброените цветни варианти в колелото ще
съответства на глагола, написан в бялото поле на колелото.
обичаме да бягаме		
обичате да пеете
обича да смята		
обича да помага
4. задача. Учениците трябва да открият грешката
във всяко изречение, да назоват правилната форма
на глагола и да напишат вярно:
Петър обича да яде грозде.
Ние обичаме да ходим на екскурзия.
Децата обичат да слушат песни.
Ти обичаш да правиш смешки.
5. задача. Представен е глаголът трябва. Нека
учениците прочетат диалога, да коментират ситуацията и да подчертаят изразите с думите искам, обичам и трябва.
Хайде да излезем навън!
Искам да играем в снега!
И аз обичам да играя, но трябва да уча.
6. задача. Тази задача представя на децата спрежението на глагола трябва в комбинация с глагола
чистя. След като заедно разгледате образеца, коментирайте коя от двете думи не се променя. Направете
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упражнението устно, след което оставете учениците
да довършат самостоятелно спрежението на глаголите редя и местя в съчетание с глагола трябва.
Направете проверка.
аз трябва да чистя
ти трябва да чистиш
той трябва да чисти
ние трябва да чистим
вие трябва да чистите
те трябва да чистят
аз трябва да редя
ти трябва да редиш
той трябва да реди
ние трябва да редим
вие трябва да редите
те трябва да редят
12

аз трябва да местя
ти трябва да местиш
той трябва да мести
ние трябва да местим
вие трябва да местите
те трябва да местят
7. задача. Родителите често дават съвети на децата си. Част от тях са написани в задачата. Нека
учениците сами открият нередното в изреченията, да
ги разшифроват и да ги запишат правилно.
Трябва да миете зъбите си редовно.
Трябва да спортуваш.
Трябва да ядете плодове.
Трябва да подреждаш стаята си.
8. задача. В последната задача учениците трябва
да преценят къде е уместно да поставят глагола обичам и къде глагола трябва в изреченията.
Аз обичам да гледам телевизия, но вече е късно
и трябва да спя.
Аз обичам да ходя на училище, но днес съм болен
и трябва да лежа.
Направете проверка.
След изпълнението на задачите обобщете.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ Включена е песента „Интернет хлапета“ със
следните задачи към нея:
– 
Чуйте песента „Интернет хлапета“. Какво
трябва да правите, за да сте добри ученици?
– Какво обичате да правите през свободното си
време? Разкажете.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.

¾ Във втората задача учениците трябва да свържат личните местоимение с изразите, за да получат
верни изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Третата задача изисква от учениците да попълнят пропуснатите форми на глагола обичам в тек
ста на песента.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ В четвъртата задача е необходимо да се избере правилната форма на глагола в да-конструкциите
с трябва.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ Петата задача ангажира учениците с подредба
на думите в изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
8 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст, а задачите към него са в книгата за
учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „Сглоби изречението“. Необходимо е учителят предварително да подготви листчета с написани изречения. След като среже наполовина листчетата, трябва да раздаде по едно на децата. Така едно
дете ще има началото, а друго – края на изречението.
Всеки ще търси другия съученик, за да образуват
правилно изречението. Примери за изречения:
Аз обичам да рисувам, / но трябва да си купя
боички и четки.
Ти обичаш да пишеш, / но трябва да си купиш
тетрадки.
Той обича да пазарува, / но трябва да си вземе
чантата за пазар.
Тя обича да готви, / но трябва да купи продукти.
То обича да играе, / но трябва да вземе играчките.
Ние обичаме да четем, / но трябва да си купим
книги.
Вие обичате да ходите на кино, / но трябва да
си купите билети.
Те обичат да правят снимки, / но трябва да
имат фотоапарат.
2. Състезателна игра. Разделете класа на два отбора. Дайте задача на единия отбор за една минута
да напише изрази с обичам да…, а другия отбор –
с трябва да … . Всеки правилно употребен израз
носи точка на отбора. Печели този отбор, който събере повече точки.

5. Изречения с думите искам, мога, обичам и трябва
Цели:
● усъвършенстване на уменията за образуване на
да-конструкции с глаголите искам, мога, обичам
и трябва;
● усъвършенстване на уменията за уместно използване на да-конструкции с глаголите искам, мога,
обичам и трябва.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът може да образува да-конструкции.
Използва уместно да-конструкции.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на да-конструкциите в българския език и
подобни форми в езика на съответната страна.
Методически указания
Методическата работа в този урок е свързана с
усъвършенстване на вече усвоените умения за образуване и уместно използване на да-конструкциите с
глаголите искам мога, обичам и трябва, въведени в
двете предходни теми. Използвани са разнообразни
по вид и степен на трудност задачи, които осигуряват
необходимото ниво на обобщение и систематизация.
Подробно описание на задачите от урока
Преди да започнете урока, чрез разговор с децата

се убедете, че те разбират значението на думите искам, мога, обичам, трябва. Предложете им да дадат
примери с тях.
1. задача. Насочете вниманието на учениците
към ситуацията от снимката. Нека дадат предположения по нея: Какво искат момчетата?, Какво могат да направят?, Какво обичат да правят?, Какво
трябва да направят. След това да прочетат диалога
и да го изиграят.
В допълнителната задача се изисква да подчертаят съчетанията от глаголи.
Аз искам да взема бисквити, но не мога да стигна кутията.
И аз обичам бисквити, но трябва да оставим
за мама.
2. задача. Децата трябва да проследят по линиите с кои глаголи се свързват мога, искам, обичам,
трябва. Направете устно упражнение, след това
децата нека запишат изреченията с изразите: мога
да поливам; искам да гледам; обичам да смятам;
трябва да повикам
3. задача. Предложете на децата да организирате
тържество за България. Попитайте ги какво искат,
какво могат, какво обичат и какво трябва да направят
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за това тържество. Изслушайте отговорите им и им
разкажете, че деца на тяхната възраст също планират
тържество за България. В текста от помагалото ще
открият повече информация, но е необходимо преди
това да употребят правилно думите в скобите. Нап
равете упражнението устно, а след това учениците
самостоятелно да напишат целия текст правилно.
Заедно можем да изпеем песен за България.
Катя и Таня искат да рецитират. Петьо може да
свири на китара. Мария обича да танцува. Тържес
твото ни трябва да завърши с българско хоро.
4. задача. Попитайте учениците дали ще са доволни близките им, ако не четат книжки и не учат.
Представете им ситуациите от снимките. Нека прочетат диалозите и след това заедно ги обсъдете. Акцентирайте върху използваните глаголи от майката
и детето. Добре е допълнителната задача да се изпълни като самостоятелна писмена работа.
5. задача. Ако учениците не владеят добре български език, изпълнете първо задачата устно заедно, след това нека я запишат сами. Ако учениците
владеят добре български език и нямат затруднения
със спрежението на глаголите от урока, подходящо
е самостоятелно изпълнение на задачата, след което
направете проверка.
Аз обичам да ходя на село при дядо. С батко искаме да помагаме във фермата. Аз мога да храня
животните. Те обаче са опасни и ние трябва да
внимаваме.
6. задача. В шеста задача децата трябва да свържат картинката с израза, който се отнася за нея. Устното съставяне на изречения по изразите и снимките
може да се реализира по двама.
7. задача. Направете упражнението устно, след
това поканете учениците да запишат глаголите на
празните места.
Ние обичаме да ходим на планина в България.
Там децата могат да тичат на воля. Вие искате
ли да дойдете с нас? В гората обаче може да има
опасни животни и затова трябва да вървите с
групата.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции

учебник:

към

задачите

от

електронния

¾ В първата задача учениците трябва да придвижат до правилното място в изреченията предложените да-конструкции.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Втората задача изисква от учениците да свър-

жат лявата и дясната част, за да получат верни изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Включена е песента „Земя, пълна с добрини“
със следните задачи към нея:
– Чуйте и разучете песента „Земя, пълна с доб
рини“.
– Изпълнете я на училищното тържество за България.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ В четвъртата задача учениците трябва да изберат от падащото меню подходящия глагол, с който
да попълнят текста, като съобразят неговото значение и правилна форма по лице и число.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ В петата задача са написани изречения с
да-конструкции и учениците трябва да отбележат
дали те са вярно или грешно употребени.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст, а задачите към него са в книгата за
учителя.
Допълнителни задачи:
1. Игра „Най-много съчетания от глаголи“. Разделете класа в четири отбора. Поставете задача всеки
от тях да напише съчетания с една от думите искам,
мога, обичам, трябва за определено време (например за 2 минути). Всяко вярно написано съчетание
носи точка за отбора. Печели този отбор, който има
най-много точки. Ако имате време, повторете играта, като размените глаголите на отборите и ги предупредите, че съчетанията от предишната игра не
трябва да се повтарят.
2. Игра „Искам, мога, обичам, трябва“. Децата
трябва да разделят един лист на 4 части. В първата
част да напишат с големи букви искам, във втората част – мога, в третата – обичам, и в четвъртата
– трябва. Учителят изрежда глаголи, а учениците
преценят с кои от думите, написани на листа, може
да се съчетае. Вдигат листа така, че да се вижда изборът на думата. Допуска се повече от един избор на
дума от листа.
3. Примери: да уча; да чета; да спазвам правилата за движение на пътя; да ходя на училище; да
решавам задачи по математика; да играя физическо възпитание; да помагам на мама; да ходя у
баба; да помагам на приятели.

6. Бъдеще време на глагола – положителна форма
Цели:
● въвеждане на понятието бъдеще време;
● формиране на умения за образуване на положителните форми за бъдеще време;
● формиране на умения за правилна употреба на
бъдеще време.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува формите за бъдеще време в
положителна, отрицателна и въпросителна форма.
Употребява правилно бъдеще време.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на бъдеще време в българския език и
езика на съответната страна.
Методически указания
Методическата работа в този урок е свързана
най-напред с осъзнаването на понятието бъдеще
време. Граматичната норма определя бъдеще време като глаголно време, изразяващо действие, което
предстои да се случи в някакъв момент след момента
на говорене. В комуникативната задача в началото
на урока е направена съпоставка между действия в
момента на говоренето и след него (после). Учителят поощрява наблюдателността на учениците и им
помага да изведат разликите в изреченията, които се

отнасят до сега и после. Целта е учениците сами да
открият частицата ще и позицията ѝ пред глагола в
изреченията в бъдеще време.
В английския език за изразяване на бъдещи намерения или действия се използва Future Simple
Tense. Употребата на това време е много широко
разпространена. За образуване на положителната
форма се използва спомагателният глагол will (ще) и
инфинитив на смисловия глагол. Формите на will са
едни и същи в 1, 2 и 3 лице единствено и множествено число. В ежедневието често се използва съкратената форма на will – ’ll. Употребата на спомагателния глагол shall (ще) за формите в 1 л. eд. ч. и 1 л.
мн. ч. е основно в книжовната реч и при въпроси в
учтива форма.
В немския език за образуването на формите на
Futur I се използва спомагателният глагол werden и
инфинитивът на смисловия глагол. При спрежението се променя само спомагателният глагол, а смисловият глагол остава в инфинитив.
Подробно описание на задачите от урока
Попитайте децата как си представят бъдещето.
Уточнете, че бъдещето може да не е след много
години, бъдещ е и следващия момент. Например
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сега сме в час, но после (след малко) ще бъдем в
междучасие. Междучасието ще се случи в близко
бъдеще.
1. задача. Представени са примери, в които ясно
се прави сравнение между действие, което се извършва в момента на говорене (сегашно време) и
действие, което предстои да бъде извършено (бъдеще време). Нека децата да разгледат снимките, да
прочетат изреченията и дефиницията.
2. задача. Представена е ситуация, близка до децата, за да бъде разбираема. Разгледайте снимката и
задайте въпроса Какво планира да направи семейството?. Нека децата прочетат отговора от текста.
Следващата стъпка е да определят дали действията
се развиват сега, или предстои да бъдат извършени.
Обсъдете нещата, направете устно упражнението и
поканете учениците да подчертаят глаголите в тек
ста, като им обърнете особено внимание, че частицата ще се изговаря заедно с глагола, но се пише отделно от него. Накарайте учениците да се замислят
дали частицата ще трябва да бъде подчертана заедно
с глагола, или не.
Днес семейството ще работи в градината.
Първо ще посадят дръвче. После ще полеят растенията, ще боядисат оградата, ще окосят тревата, ще почистят пейките, ще изметат пътеките.
След това децата ще нахранят птичките, ще наблюдават пеперудите и ще се забавляват.
3. задача. Децата трябва да сглобят синя и жълта
част така, че да се образува изречение. Тук комбинациите може да варират. Обсъдете вариантите, след
което децата да запишат съставените изречения.
Пример:
Утре ще ходим на кино.
След три дни ще караме ролери.
Другата седмица ще пътуваме.
Следващата година ще участваме в училищната пиеса.
Другия месец ще се возим на лодка.
4. задача. Целта на задачата е учениците да
осъзнаят, че бъдещето време на глагола се образува
по следния начин: глагол в сегашно време + частицата „ще“ пред него. Ако е необходимо повторете,
че „ще“ се изговаря слято с глагола, но се пише отделно. Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
отворя – ще отворя
затворят – ще затворят
пия – ще пия
правим – ще правим
рисуваш – ще рисуваш
ходим – ще ходим
играе – ще играе
гледам – ще гледам
четете – ще четете
5. задача. Добре е учениците самостоятелно да
изпълнят задачата. Ако не владеят добре езика, работете фронтално и съставете устно текста. Обсъж-

дайте различни идеи, а след това оставете самостоятелно учениците да запишат изреченията.
6. задача. Подходящо е представените ситуациите да се обсъдят по групи. След това да се обсъдят и
да се запишат най-добрите предложения.
7. задача. Дайте възможност на учениците да
прочетат самостоятелно текста и да го запишат в бъдеще време. Направете проверка.
Другата седмица ще съм във ваканция. Сутрин
ще ставам късно и ще закусвам. След това ще излизам навън с приятелите си. Ние ще играем интересни игри, ще спортуваме, ще караме велосипеди и ще ходим до сладкарницата. Всички ще се
забавляват.
Направете обобщение след урока.
Инструкции

към

задачите

от

електронния

учебник

¾ В първата задача учениците трябва да изберат
правилната дума от падащото меню, която се отнася
към момента на говоренето за действия в сегашно
време и в бъдеще време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Във втората задача е необходимо учениците
да попълнят формата за бъдеще време на глагола в
предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ В третата задача учениците трябва да познаят
и да изберат формите на глагола за бъдеще време в
предложените варианти.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачи към тек
ста е приложен в книгата за учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „Довърши изречението“. Учителят започва изречение с думата сега, а ученик довършва с после и употребява глагол в бъдеще време.
Сега учим, после………………
Сега пеем, после …………….
Сега слушаме, после…………
Сега работим, после …………
Сега четем, после …………..
Сега рисуваме, после ……………
Сега готвим, после ………………
Сега излизаме, после ……………..
Сега се качваме, после ………………..
Сега отваряме, после …………..
2. Игра „Верижка“. Децата са наредени едно до
друго. Учителят започва изречението Когато порасна голям, аз ще … и децата прибавят по един глагол в бъдеще време.

7. Бъдеще време на глагола – отрицателна форма
Цели:
● затвърдяване на понятието бъдеще време;
● формиране на умения за образуване на отрицателните форми за бъдеще време;
● формиране на умения за правилна употреба на
бъдеще време.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува формите за бъдеще време в
положителна, отрицателна и въпросителна форма.
Употребява правилно бъдеще време.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на бъдеще време в българския език и
езика на съответната страна.
Методически указания
Методическата работа в този урок е насочена към
усвояване на формите за образуване на отрицателната форма за бъдеще време с няма да и не ще. Въп
реки че формите са равнопоставени в граматиката,
в езика формата няма да е предпочитана и поради
тази причина повечето задачи в урока използват
тази форма за образуване на отрицание. В комуникативната задача в началото на урока е представено
новото знание, като двете форми са записани със
знака за равенство.

В английския език отрицателната форма за бъдеще време се образува отново с помощта на спомагателния глагол will и добавена отрицателната
частица not. Широко се употребява и съкратената
отрицателна форма – won’t. Отрицателни изречения
се образуват в следния ред – подлог, спомагателен
глагол will, отрицателната частица not и глагол в инфинитив.
В немския език в отрицателното изречение спомагателният глагол werden е на второ място (след
подлога), а главният глагол е в инфинитив и е в края
на изречението.
Подробно описание на задачите от урока
Припомнете на учениците употребата на глагола
в бъдеще време. Обяснете, че в общуването се налага
да използваме и отрицателната форма на това време.
1. задача. В диалог е представена ситуация, в
която детето използва положителната форма на глагола в бъдеще време, а майката употребява отрицателна. Обърнете внимание на учениците, че при образуване на отрицателна форма на глагола в бъдеще
време можем да поставим частицата не пред ще, но
е равносилно и при използване на няма да (както е
употребено в примера).
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2. задача. Дадени са изречения в бъдеще време,
положителна форма. Децата трябва да ги напишат
в отрицателния им вид. Насочете ги да следват образеца. След като изпълнят упражнението писмено,
можете да го направите устно, като замените няма
да с не ще. Ако се налага, обяснете още веднъж, че
макар не ще да се употребява по-рядко, граматически е абсолютно вярно.
Аз ще закусвам. Аз няма да закусвам.
Ти ще си почиваш. Ти няма да си почиваш.
Той ще рисува. Той няма да рисува.
Тя ще пише. Тя няма да пише.
Ние ще играем. Ние няма да играем.
Вие ще четете. Вие няма да четете.
Те ще учат. Те няма да учат.
3. задача. Припомнете на учениците песничката от детството за зеленчуците. Обяснете, ако има
думи, които са с неясно значение за тях. Открийте
заедно отрицателната форма на глагола, след което
нека децата я под чертаят.
Зеленчуци който не яде,
той голям не ще да порасте.
Не ще има розови страни,
всеки ще го победи.
4. задача. В тази задача децата трябва да открият
изреченията, в които глаголът е употребен в отрицателната си форма.
Ние няма да закъснеем.
Аз няма да участвам в състезанието.
Ти няма да играеш в нашия отбор.
Мама няма да кани гости.
Вие няма да празнувате.
По преценка на учителя задачата може да се продължи, като децата устно превърнат положителните
изречения в отрицателни.
5. задача. Представени са изрази, които децата
трябва да използват и да образуват отрицателни изречения с тях. За да се ориентират в ситуацията, разгледайте ситуацията от снимката.
Мама и татко няма да ни купят сладолед и
няма да ни вземат бонбони.
Аз и Мая няма да ядем чипс и няма да правим
пакости.
6. задача. Текстът е доста необичаен, но интересен. Глаголите са в бъдеще време, употребени
в положителната си форма, но смисълът на текста
придобива съвсем друг вид, когато се промени формата на глаголите в отрицателна. Направете упражнението устно, след което дайте задача на децата да
го напишат красиво.
Рожден ден
Празникът по случай моя рожден ден не ще бъде
досаден. Музиката не ще бъде тиха. Не ще играем скучни игри. Не ще подготвя сандвичи с банан

и портокал. Не ще украся тортата с домати и
краставици. Рожденият ми ден не ще бъде обикновен.
7. задача. Представен е диалог между ученици и
тяхната учителка. Тя задава въпроси, а децата трябва да предположат и запишат отговорите, като използват отрицателната форма на глаголите.
Не, няма да късаме цветята в парка.
Не, няма да вдигаме шум в клас.
Не, няма да забравяме да пишем домашните си.
8. задача. Препоръчително е самостоятелно изпълнение на задачата. След това коментирайте какво
не биха правили децата, когато пораснат. За целта
е необходимо отново да използват отрицателната
форма на глагола в бъдеще време.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции към задачите от електронния
учебник:
¾ Първата задача е свързана с правилния словоред в отрицателните изречения. Учениците трябва
да подредят думите в изречение.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Втората задача изисква от учениците да поставят на правилното място в предложения текст конструкциите с няма да.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Третата задача е свързана със съгласуването на
глагола по лице и число. От учениците се изисква да
свържат вярно двете части, за да получат изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ В четвъртата задача са представени отрицателни изречения в бъдеще време. Сред тях има некоректно оформени в граматично отношение. Учениците трябва да отбележат това, като изберат вярно
или невярно за всяко от изреченията.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. В работен лист към книгата за учителя са приложени задачи за проверка на разбирането на текста.
Допълнителни задачи:
1. Игра „Диалог“. Поканете две деца да разиграят
диалог. Предложете на едното дете да зададе въпрос,
а другото – да отговори отрицателно на него.
Примерни въпроси:
Ти ли ще ушиеш роклята?
Вие ли ще слушате тази музика?
Той ли ще решава тези задачи?
Тя ли ще пише тази книга?
То ли ще играе в цирка?

Ние ли ще берем плодове?
Те ли ще закъснеят?
Аз ли ще посрещам гостите?
2. Променете глаголите в отрицателна форма.
Аз ще излизам с мама.
Ти ще чакаш приятелите.

Даниел ще пее на концерта.
Боряна ще ходи на пазар.
Детето ще участва в конкурса.
Ние ще боядисваме оградата.
Вие ще танцувате на празника.
Ани и Илия няма да пътуват.

8. Бъдеще време на глагола – въпросителна форма
Цели:
● затвърдяване на понятието бъдеще време;
● формиране на умения за образуване на въпросителна форма за бъдеще време;
● усъвършенстване на уменията за правилна упот
реба на бъдеще време.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува формите за бъдеще време в
положителна, отрицателна и въпросителна форма.
Употребява правилно бъдеще време.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на бъдеще време в българския език и
езика на съответната страна.
Методически указания
Методическата работа в този урок е насочена

към формирането на умения за образуване на въп
росителни конструкции в бъдеще време с помощта
на частицата ли. В комуникативната задача в началото на урока е направено сравнение между изречения
в положителна и отрицателна форма. Учителят трябва да насочи наблюдателността на учениците и да се
откроят разликите в двата вида изречения. За по-добра ориентация частицата ли във въпросителните
изречения е маркирана с червен цвят. С помощта на
учителя учениците стигат до извода, че частицата ли
участва в образуването на въпросителната форма за
бъдеще време и мястото ѝ е след основния глагол.
В английския език при въпросителните изречения конструкцията е следната: will/shall, следвани
от подлог и главен глагол.
В немския език във въпросително изречение без
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въпросителна дума конструкцията отново се образува със спомагателния глагол werden, като той е в
начална позиция, а главният глагол е в края на изречението.
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Подробно описание на задачите от урока
Малките деца задават много въпроси на родителите си. Попитайте учениците дали си спомнят кой
въпрос са задавали най-често. Припомнете им как се
образуват въпросителните изречения и с кой препинателен знак завършват.
1. задача. Прави се съпоставка между съобщително и въпросително изречение. След като ги прочетат, трябва да открият, че разликата между тях е частицата ли. Тя е помогнала съобщителното изречение
да се превърне във въпросително. Това се повтаря и
във втория пример. Наблегнете на факта, че глаголите са в бъдеще време. Представете темата на урока
„Бъдеще време на глагола – въпросителна форма“.
2. задача. Представен е диалог между момче,
което е на спортната площадка с треньора по баскетбол. Задачата на децата е да прочетат диалога и
подчертаят глаголите в бъдеще време.
Господин треньор, ще ме вземете ли в отбора?
– А ти ще идваш ли редовно на тренировки?
– Разбира се! Ще ходим ли на състезания?
– Да, а ти ще тренираш ли усърдно?
– Обещавам. Ще получа ли топка?
– Ето ти топка. Ще започваме ли?
3. задача. Представени са съобщителни изречения, които трябва да се преобразуват във въпросителни. Децата ще се досетят, че трябва да използват
въпросителната частица ли. Попитайте ги къде точно в изреченията трябва да бъде поставена. Ако не
успеят да отговорят, насочете ги да разгледат още
веднъж изреченията в предишното упражнение със
задачата да открият отговора на вашия въпрос там.
Обяснете, че частицата ли се пише след глагола във
въпросителното изречение.
Ще вземаш ли лекарства?
Лекарствата ще горчат ли?
Ще пиеш ли чай?
Чаят ще ми помогне ли?
Ще стоиш ли вкъщи?
Ще оздравея ли бързо?
4. задача. Целта е децата да предложат въпроси,
за които отговорите да са подходящи.
Ако се затрудняват, припомнете им, че могат да
използват въпросителната частица ли и да я поставят след глагола. Направете упражнението устно, а
след това учениците да запишат въпросите.
Ще научим ли стихотворение за България?
Ще пеем ли химна на България?
Ще нарисуваме ли знамето на България?
5. задача. Попитайте децата дали обичат да по-

магат в домакинската работа вкъщи. След което насочете вниманието им към снимката. Нека предположат какви въпроси задава детето на баща си, като
си помагат с предложените изрази.
Ще помогнем ли на мама?
Ще измием ли чиниите?
Ще почистим ли пода?
Ще подредим ли масата?
Ще приготвим ли обяд?
6. задача. Предложени са думи, които учениците трябва да подредят във въпросителни изречения.
Изпълнението на тази задача има три варианта:
– съставете изреченията, като разиграете играта
„Живото изречение“;
– оставете задачата за самостоятелна работа,
след което направете проверка;
– направете задачата устно, а след това децата да
запишат изреченията.
Ще засадим ли дървото?
Ще го окопаваме ли?
Ще го поливаме ли?
Ще го чакаме ли да порасне?
Ще берем ли плодове от него?
7. задача. Целта на последната задача е да се затвърдят знанията на децата, че частиците ще и ли се
пишат отделно от глагола.
Ще се забавляваме ли?
Ще излезем ли навън?
Ще приготвиш ли вечеря?
Ще играеш ли с нас?
Ще се справи ли мама?
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции

учебник:

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача изисква от учениците да изберат вярно построеното в граматично отношение въп
росително изречение.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да свържат въпросителните думи с продължението на изреченията.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ Третата задача е видеоклип на песента „Родина“ със следните задачи:.
Гледайте видеото и слушайте песента „Родина“.
– Задайте подходящи въпроси, в които да използвате бъдеще време.
– Разучете песента „Родина“.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ В четвъртата задача от учениците се изисква
да изберат правилната форма на глагола във въпросителните изречения в бъдеще време.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ В петата задача учениците трябва да придвижат изразите до правилното място, за да образуват
въпросителни изречения в бъдеще време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
7 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачите към тек
ста е приложен в книгата за учителя.
Допълнителни задачи:
1. Игра „Познай професията“. Един ученик излиза пред класа и с жестове имитира действия, свързани с професия, която ще упражнява, когато порасне.

Децата могат да му задават например следните въп
роси: „Ти ще шофираш ли?“, „Ти ще пишеш ли?“
2. Игра „Анкета“. Предложете на учениците да
попълнят следната таблица, като отговорят на въп
роса Какво ще правиш след училище?. А след това
да отбелязват броя на децата срещу дейността, която
извършват, след като се приберат от училище.
Дейност
ще си почиват
ще се хранят
ще четат
ще пишат
ще помагат вкъщи

Брой деца

9. Минало свършено време на глаголите ходя и говоря
Цели:
● въвеждане на понятието минало свършено време;
● формиране на умения за образуване на формите
на глаголите ходя и говоря за минало свършено
време;
● формиране на умения за правилна употреба на
минало свършено време.

Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува минало свършено време на
глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям.
Употребява уместно минало свършено време;
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на минало свършено време в българския
език и подобни форми в езика на съответната страна.
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Методически указания
Основен момент в работата е осъзнаването на
понятието минало свършено време. Според граматичната норма минало свършено време изразява
действие, което е завършило в даден момент в миналото. За действието се знае, че е завършило преди момента на говорене. Комуникативните задачи в
началото на урока и в задача 5 представят ясно преходността на действието спрямо сегашния момент
(момента на говоренето) за глаголите ходя и говоря.
Учителят трябва да насочи вниманието на учениците
към открояването на двата момента – преди и сега и
да акцентира върху различията във формите на глагола за минало свършено време и сегашно време. От
съществено значение е извеждане на алгоритъм за
усвояване на формите на глаголите и окончанията за
съответните лица и числа. Учителят трябва да обърне внимание и на функцията и мястото на частицата
ли при образуване на въпросителни изречения и частицата не при образуване на отрицателни изречения
в минало свършено време.
В английския език се използва Past Simple за
действия, ситуации и състояния, които са започнали и завършили в миналото. За образуване на това
глаголно време има два вида глаголи – правилни и
неправилни. Правилните глаголи се образуват, като
към основната форма (инфинитив) се добави окончание -ed. Неправилните глаголи имат съвсем различна форма за минало време, която трябва да се запомни (да се научи наизуст). И в двата случая обаче
не се наблюдава промяна на формата на глагола за
съответните лица и числа.
Отрицателната форма се образува от спомагателния глагол do в минало време – did и частицата not,
след която следва основната форма на глагола.
Въпросителната форма се образува чрез инверсия, т.е. спомагателният глагол did минава на първо
място в изречението, след него следва подлог и глагол в основна форма. При въпроси на първо място
е въпросителна дума, следвана от спомагателния
глагол did в положителна или отрицателна форма,
подлог и глагол в основна форма.
Миналото време в немския език се изразява с
Partizip Perfekt в разговорната реч и Präteritum в
писмената реч, като в тези две времена няма разлика
в значението. Модалните глаголи sein и haben се използват при предаването на минали събития с Partizip
Perfekt. Слабите глаголи образуват Präteritum, като
към основата на глагола се прибавя окончание -te –
kaufte, machte, а силните глаголи променят кореновата си гласна – sprach, las, sang, trank.
Въпросителните изречения без въпросителна
дума се образуват чрез инверсия на подлога и сказуемото. Сказуемото застава на първо място, а подлогът на второ. Когато сказуемото се състои от два
или повече глагола, помощният или модалният гла-

гол е на първо място, а главният глагол заема място
в края на изречението.
Подробно описание на задачите от урока
Припомнете на учениците, че когато искаме да
говорим за действие, което е извършено преди момента на говоренето, използваме минало време.
1. задача. Съпоставят се две действия спрямо
момента на говорене. В първото изречение действието се е извършило в миналото и глаголът ходя е
употребен в минало време. На снимката вдясно децата ходят на училище и действието се извършва в
момента на говоренето. В зеленото каре е обяснено,
че за да открием глаголите в минало време, ни помага думата преди. За да успеят учениците да разберат разликата, са съпоставени глаголите в сегашно
и минало време: ходим на училище сега; ходихме на
море преди.
2. задача. Учениците се запознават със спрежението на глагола ходих в минало време. Фокусирайте
вниманието на децата върху окончанията на глагола.
Вчера аз ходих на училище.
Вчера ти ходи на кино.
Вчера той ходи на тренировка.
Вчера тя ходи на балет.
Вчера то ходи на лекар.
Вчера ние ходихме в планината.
Вчера вие ходихте в парка.
Вчера те ходиха до магазина.
3. задача. В тази задача децата трябва да попълнят в празните квадратчета липсващите букви на
глагола ходя за минало време. За ориентир са дадени
личните местоимения.
ти ходи
вие ходихте
аз ходих
ние ходихме
той ходи
те ходиха
4. задача. Учениците ще открият, че глаголът
ходя не е употребен в правилната му форма за минало време. Преценете дали е необходимо да направите упражнението първо устно и след това децата да
запишат правилно изреченията, или да ги оставите
да работят самостоятелно, а после да направите проверка.
Иво и Петя ходиха на пазар.
Мама и аз ходихме в планината.
Вчера Тони ходи на плуване.
5. задача. Децата се запознават с миналото време
на глагола говоря, представен в ситуация на разговор между две деца. Вдясно от картинката може да
се видят формите за всички лица и числа. Ако прецените, помолете децата да сравнят окончанията за
минало време с тези на глагола ходя, за да установят, че са еднакви.
6. задача. Попитайте децата обичат ли да пият
чай с лимон. На картинката в задачата има чаши с
чай, но трябва да се прецени правилно кое парченце

лимон в коя чаша трябва да се постави. Така децата
ще спрегнат глагола говоря в минало време.
аз говорих
ние говорихме
вие говорихте
той/тя/то говори
ти говори
те говориха
7. задача. Цели се формиране на умения за правилна употреба на минало свършено време. Всеки
от представените въпроси има два отговора, но само
един от тях е верен. Препоръчително е самостоятелно изпълнение на задачата. След като децата са
готови, направете проверка.
Вие говорихте ли с Тони вчера?
Да, ние говорихме с Тони.
Тя говори ли с учителката?
Да, тя говори с учителката.
Иво говори ли с Петя?
Не, той не говори с Петя.
Ти говори ли с брат си?
Не, аз не говорих с него.
8. задача. В последната задача учениците трябва
да разгледат снимките, да преценят за коя ситуация
кой глагол е подходящ и да го употребят в минало
време. Нека самостоятелно попълнят глаголите.
Вчера ние ходихме в зоопарка.
Миналата седмица те говориха за ваканцията.
Миналата сряда аз говорих с баба по телефона.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции

към

задачите

от

електронния

учебник

¾ В първата задача учениците трябва да изберат правилната дума от падащото меню, с която откриваме действията в минало, бъдеще или сегашно
време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да разпределят правилно за съответното лице и число формите на глагола ходя за минало време.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Третата задача ангажира учениците в попълване на правилната форма на глагола ходя за минало
време в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ В четвъртата задача учениците трябва да свържат личното местоимение със съответната форма на
глагола говоря за минало свършено време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ В петата задача учениците трябва да попълнят
в предложения текст правилните форми на глагола
говоря за минало свършено време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
7 от урока.
¾ В шестата задача учениците трябва да попълнят правилните форми на глаголите ходя или говоря
в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
8 от урока.
Допълнителни задачи
1. Игра „Минута е много“. Разделете класа на два
отбора. Дайте задача за две минути учениците от
първия отбор да напишат изречения с глагола ходя
в минало време, а учениците от втория отбор – изречения с глагола говоря в минало време. Печели
отборът, написал повече изречения в рамките на определеното време.
2. Игра „Довърши изречението“. Предложете на
децата начало на изречения, а те да ги довършат,
като използват глаголите ходя или говоря в минало
време.
3. Например:
Когато бях малък аз ………………..
Вчера ние…………
Миналата седмица ти ……..
Миналия месец той ……….
Миналата година тя ……..
Миналия сезон те …………
Преди време вие ………..

10. Минало свършено време на глаголите работя и нося
Цели:
● затвърдяване на понятието минало свършено
време;
● формиране на умения за образуване на формите
на глаголите работя и нося за минало свършено
време;
● усъвършенстване на уменията за правилна упот
реба на минало свършено време.

Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува минало свършено време на
глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям.
Употребява уместно минало свършено време.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на минало свършено време в българския
език и подобни форми в езика на съответната страна.
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Методически указания
Този урок е част от поредицата уроци за минало свършено време. Методическата работа в тази
поредица от уроци е подробно обяснена в тема 9.
Вниманието тук е насочено върху по-задълбочено
осъзнаване на понятието минало свършено време
и правилното образуване на формите на глаголите
работя и нося. В комуникативните задачи 1 и 5 е
използвано съпоставянето на моментите преди и
сега за двата глагола. Включени са и задачи за образуване на въпросителни и отрицателни изречения в
минало време с тези глаголи.
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Подробно описание на задачите от урока
След урока за миналото време на глаголите ходя
и говоря, в този урок децата ще се запознаят с формата за минало време на други два често употребявани глагола – работя и нося.
1. задача. Съпоставени са ситуации в минало и
сегашно време с глагола работя. Учениците ще забележат, че в първия пример той е употребен и за
минало, и за сегашно време в единствено число, а
във втория пример – в множествено.
2. задача. Представя се спрежението на глагола
работя. Отново има съпоставяне на сегашно и минало време, защото е важно да се обърне внимание
на факта, че за 3 л. ед. ч. формите изглеждат еднакви,
но ударението пада на различни гласни. За сегашно
време ударението пада на о, а за минало – на и.

3. задача. Тук трябва да се попълни формата на
глагола работя в минало време. Напомнете на учениците, че могат да правят справка с глаголите във
втора задача. Направете проверка, като обърнете
специално внимание на изреченията, в които е упот
ребена формата за 3 л. ед. ч. – работѝ.
През ваканцията аз работих във фермата.
Миналото лято Мария работи в магазин за цветя.
Преди време Георги работи в галерията.
Миналата година вие работихте в автосервиза, нали?
4. задача. Въвежда се формата за минало време
на глагола нося, като се прави съпоставка в сегашно
и минало време и в двете ситуации.
5. задача. Във верижката са записани формите на
глагола нося в минало време. Задачата на учениците
е да открият глаголите и да ги запишат на правилните места. Направете най-напред устно задачата.
Във верижката: носихме, носи, носихте, носи,
носиха, носих
аз носих			
ние носихме
ти носи			
вие носихте
той/тя/то носи		
те носиха
6. задача. В текста формите за минало време на
глагола нося са употребени неправилно. След като
ги открият и поправят, учениците трябва да препишат текста така, че формите на глагола да са употребени уместно. След като децата направят устно уп-

ражнението, оставете ги да работят самостоятелно, а
след това направете фронтална проверка.
Когато бяхме малки, ние носихме гумени ботуши. Аз носих рокля, той носи къси панталонки, а
тя носи шарен панталон. А вие какво носихте, когато бяхте малки?
7. задача. Учениците трябва да попълнят игрос
ловицата с формите на глагола нося за минало време. Задачата е за самостоятелна работа.
ти/той/тя/то
носи		
работи
аз			носих		работих
те			носиха		работиха
ние			носихме
работихме
работихте
вие			носихте
Направете обобщение след урока.
Инструкции

към

задачите

от

електронния

учебник

¾ В първата задача учениците трябва да поставят формата на глагола работя за минало свършено
време на правилното място в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Втората задача изисква от учениците да попълнят правилната форма на глагола работя за минало свършено време в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.

¾ В третата задача учениците трябва да свържат
правилно двете части на изреченията, като съобразят формата на глагола нося за минало свършено
време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачите към тек
ста е приложен в книгата за учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „Минута е много“. Разделете класа на
два отбора. Дайте задача за две минути учениците
от първия отбор да напишат изречения с глагола работя в минало време, а учениците от втория отбор
– изречения с глагола нося в минало време. Печели
отборът написал повече изречения в рамките на определеното време.
2. Игра „Живо изречение“. Всяко дете е дума.
Колкото думи има в даденото изречение, толкова
деца се подреждат в редичка. Ученик от класа подрежда „живите думи“ правилно в изречение.
– работиха лято Боби и Катя в книжарница
миналото
– работи офис през ваканцията в мама
– работи татко при дядо да му помогне за
– носихме година ние миналата униформи
– учителите учениците носиха подаръци за
– носих партито на шапка аз

11. Минало свършено време на глаголите слушам и гледам
Цели:
● затвърдяване на понятието минало свършено
време;
● формиране на умения за образуване на формите
на глаголите слушам и гледам за минало свършено време;
● усъвършенстване на уменията за правилна упот
реба на минало свършено време.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува минало свършено време на
глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям.
Употребява уместно минало свършено време;
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на минало свършено време в българския
език и подобни форми в езика на съответната страна.
Методически указания
Методическата работа в тази поредица от уроци
за минало свършено време е подробно обяснена в
тема 9. Подходът в представянето на новото знание
е идентичен, като се използва съпоставянето на моментите на говорене – преди и сега, и разликите във

формите на глаголите слушам и гледам в сегашно и
минало свършено време.
Подробно описание на задачите от урока
1. задача. Съпоставени са сегашно и минало
време на глагола слушам. Поканете учениците да
разгледат картинките и да прочетат изречението
под тях. Нека сравнят глаголите слушах и слушам.
Думите тази сутрин и сега им помагат да се ориентират кога е извършено действието. След това насочете вниманието им към спрежението на глагола
слушам в сегашно и минало време.
2. задача. Под всеки робот има лично местоимение, което ще ориентира децата коя форма на
глагола слушам в минало време ще трябва да запишат.
аз слушах; вие слушахте; ти слуша; ние слушах
ме; той слуша; те слушаха
3. задача. Предложете на децата да прочетат диалога, а след това да го разиграят. Ще открият форми
на глагола гледам в минало време за единствено и
множествено число. Запознайте ги със спрежението
на глагола гледам в минало време.
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4. задача. Учениците трябва да напишат всички
форми на глаголите гледам и слушам в минало време. Поставете задачата за самостоятелна работа и
направете фронтална проверка.
Аз гледах концерта и слушах музиката.
Ти гледа концерта и слуша музиката.
Той гледа концерта и слуша музиката.
Ние гледахме концерта и слушахме музиката.
Вие гледахте концерта и слушахте музиката.
Те гледаха концерта и слушаха музиката.
5. задача. Задачата е подходяща за самостоятелна работа. Проверката може да се направи по
двама.
ед. ч. – слушах, гледах, гледа, слуша
мн. ч. – гледахме, гледаха, слушаха, слушахте,
гледахте, слушахме
6. задача. След като разгледат ситуациите от
снимките, децата трябва да преценят кой от двата
глагола слушам или гледам трябва да попълнят на
празните места в изреченията. Думите вчера, миналата седмица, снощи и миналата сряда подсказват, че действието се е извършило преди момента на
говорене.
Вчера ние слушахме приказка.
Миналата седмица вие гледахте спектакъл.
Снощи той слуша радио.
Миналата сряда те гледаха футболен мач.
7. задача. Разкажете на децата, че Родопите са

най-обширната планина в България. А Рожен е проход в планината с широки поляни, гъсти борови гори
и спиращи дъха гледки. Всяка година през лятото
там се събират много българи на фестивал. Те пеят
родопски песни, играят народни танци и се наслаждават на красотата на българската природа.
За миналогодишния фестивал на Рожен е и текстът в задачата. Предложете на учениците да го
прочетат и след това ги попитайте дали глаголите са
употребени правилно. Нека ги поправят самостоятелно и да препишат вярно текста.
Миналото лято аз, мама и татко ходихме на
фестивала в Рожен. Там ние слушахме български
народни песни и гледахме изпълнения на танцови
състави. Участниците носиха народни носии.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача изисква от учениците да придвижат формите на глагола слушам за минало свършено време на правилното място до съответното
лично местоимение.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да свържат вярно личните местоимения с правилната форма
на глагола гледам за минало свършено време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.

¾ В третата задача учениците трябва да попълнят правилните форми на глаголите слушам и гледам в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ В четвъртата задача от учениците се изисква
да свържат двете части на изреченията, като съобразят правилната форма за минало свършено време на
глаголите слушам и гледам.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ В петата задача е необходимо учениците да
попълнят правилната форма за минало свършено
време на глаголите слушам и гледам в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачите към тек
ста е приложен в книгата за учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „Сглоби изречението“. Напишете на отделни листове изречения, които съдържат глаголите
слушам и гледам. Нарежете листовете на няколко
части и ги сложете в пликове. Разделете класа на
групи. Нека всяка група си изтегли плик и по даден
от учителя сигнал да започне сглобяването на изречението. Печели групата, която се е справила със за-

дачата най-бързо и най-вярно. Можете да повторите
играта, като раздадете пликове с нови думи.
Примери:
Учениците слушаха класически произведения в
часа по музика миналия срок.
– Баба слуша песните, които децата пееха миналата Коледа.
– През лятото ти беше в планината и слуша
песента на птиците.
– Преди време всички се събрахме и слушахме
интервюто на директорката по радиото.
– Миналата седмица сестра ми гледа новото
модно списание .
– Миналата неделя татко и брат ми гледаха
футболен мач.
– Вчера аз и семейството ми гледахме подаръците, които ни донесе леля.
– Миналата година вие гледахте старите предмети, които са изложени в музея.
2. Игра „Образувай въпрос“. Тази игра е продължение на предишната. Раздайте на всяка група празни листове. На тях децата трябва да запишат въп
росителния вариант на изреченията, като използват
не само частицата ли, а включват и въпросителните
думи защо, кога, къде, как, колко, кои, кой, нали,
дали и други. Печели този отбор, който се е справил
най-бързо и е написал вярно въпросителните изречения.

12. Минало свършено време на глаголите обядвам и вечерям
Цели:
● затвърдяване на понятието минало свършено
време;
● формиране на умения за образуване на формите
на глаголите обядвам и вечерям за минало свършено време;
● усъвършенстване на уменията за правилна упот
реба на минало свършено време.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува минало свършено време на
глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям.
Употребява уместно минало свършено време.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на минало свършено време в българския
език и подобни форми в езика на съответната страна.
Методически указания
Работата в този урок следва методическата пос
ледователност в предишните три урока и е подробно
описана в тема 9. Подходът в представянето на новото знание е идентичен, като се обръща внимание

на двата различни момента на говорене – преди и
сега и формите на глаголите обядвам и вечерям за
минало свършено време.
Подробно описание на задачите от урока
Много често се налага да използваме глаголите
закусвам, обядвам, вечерям в минало време. В този
урок ще правим упражнения, за да сме сигурни, че
ги употребяваме правилно.
1. задача. Представен е разговор между майка и
син. Поканете децата да прочетат за какво си говорят
двамата и да обърнат внимание на думите на момчето, което използва глагола обядвам и в сегашно, и в
минало време. Акцентирайте и върху употребата на
думите миналия ден и сега в изречението.
2. задача. Учениците се запознават със спрежението на глагола обядвам в минало време. Обърнете
внимание на децата върху окончанията на глагола.
Оставете децата самостоятелно да отбележат само
местата, в които глаголите са написани в минало
време – обядвах, обядвахме, обядваха.
3. задача. Въпросът „Какво обядваха те?“ ориентира учениците, че действието се е извършило в
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миналото, т.е. глаголът обядва трябва да се запише
в минало време.
Емо обядва пица.
Петя обядва бульон.
Те обядваха спагети.
Ние обядвахме салата.
4. задача. Глаголът обядва е употребен в неправилна форма за минало време в изреченията. Преценете дали децата сами ще се справят с откриване на
грешките, или работете фронтално.
Аз обядвах с дядо. Ние с него обядвахме пиле с
ориз.
Той обядва у баба си. Те обядваха зеле с месо.
5. задача. Чрез ситуация, близка до децата, е
представен глаголът вечерям. Разгледайте заедно

диалога, нека учениците да подчертаят глаголите и
да определят времето, в което са употребени.
Обичам да вечерям навън.
Да, и аз. Преди вечеряхме у дома, а сега вечеряме в пицария.
6. задача. Насочете вниманието на учениците
към спрежението на глагола вечерям в минало време. Нека прочетат диалога и след това да го допълнят самостоятелно, като употребят правилната форма на глагола.
Деца, гладни ли сте?
Не, мамо! Ние вече вечеряхме.
Какво вечеряхте?
Брат ми вечеря риба, а аз вечерях ориз.
А кучето какво вечеря?
Кучето вечеря гранули.

7. задача. Поставете задачата за самостоятелна работа и направете фронтална проверка.
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обядваш
обядва
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обядваме
обядвате
обядват
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Преди
вечерях
вечеря
вечеря
вечеря
вечеря
вечеряхме
вечеряхте
вечеряха

Сега
вечерям
вечеряш
вечеря
вечеря
вечеря
вечеряме
вечеряте
вечерят

8. задача. Целта на последната задача от урока е
да се свържат думите във въпросителни изречения.
Цветовете на правоъгълниците, в които са написани
думите, служат за ориентир. Проверката може да се
направи по двама – всеки проверява другия и обсъждат грешките.
Оранжево: Вчера те вечеряха ли спагети?
Зелено: Вие обядвахте ли в ресторанта?
Синьо: Снощи той баница ли вечеря?
Направете обобщение след урока.
Инструкции

учебник:

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача изисква от учениците да попълнят вярно формата на глагола обядвам за минало
свършено време в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да придвижат до правилните места в изреченията формите
на глаголите обядвам и вечерям за минало свършено
време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
7 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачите към тек
ста е приложен в книгата за учителя.

Допълнителни задачи
1. Игра „Меню“. Разделете класа на два отбора.
Дайте задача на всеки отбор да си състави по три
варианта на обедно и вечерно меню. След това нека
двата отбора си разменят листовете с менюта и да
запишат какво са обядвали и какво са вечеряли според предложенията на другия отбор.
2. Игра „Въпроси и отговори“. Разделете класа
на няколко отбора и им дайте да допълнят изреченията. Нека учениците от всеки отбор попълнят своите
предложения и ги споделят с останалите, като си задават следните въпроси: „Аз какво обядвах вчера?;
А какво вечерях вчера?; Ти какво обядва вчера?; А
какво вечеря вчера?“ и т. н.
Вчера аз обядвах ........., а вечерях ............. .
Вчера ти обядва ........., а вечеря ............ .
Вчера той обядва ............, а вечеря ............. .
Вчера тя обядва .............., а вечеря ............... .
Вчера то обядва .............. , а вечеря .............. .
Вчера ние обядвахме .........,
а вечеряхме ............... .
Вчера вие обядвахте .........,
а вечеряхте .............. .
Вчера те обядваха .........,
а вечеряха ............... .

13. Минало време на глаголите (преговор)
Цели:
● затвърдяване на понятието минало свършено
време;
● усъвършенстване на уменията за образуване на
формите на глаголите за минало свършено време;
● усъвършенстване на уменията за правилна упот
реба на минало свършено време.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът образува минало свършено време на
глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям.
Употребява уместно минало свършено време.
Осмисля приликите/разликите във формите и
употребата на минало свършено време в българския език и подобни форми в езика на съответната
страна.
Методически указания
Урокът е обобщителен по отношение на образуване на формите на глаголите в минало свършено
време и правилната им употреба. Включени са разнообразни по вид и трудност задачи за употребата
на глаголите в минало свършено време в положителни, въпросителни и отрицателни изречения.

Подробно описание на задачите от урока
В последния урок от поредицата за минало време
на често употребяваните глаголи ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам, обядвам, вечерям се
затвърдяват и обобщават знанията.
1. задача. Преди да поставите задачата за самостоятелна работа, обърнете внимание на учениците да разгледат добре снимките, за да ги свържат
вярно с глаголите.
Допълнителна задача. Добре е няколко деца да
разкажат устно какво са правили вчера. След това
всеки индивидуално писмено да разкаже за отминалия ден, като използва глаголите ходя, говоря, слушам и гледам.
Допълнителна задача. Децата ще трябва да използват глаголите работя, нося, обядвам, вечерям
в минало време, за да разкажат какво е правило тяхното семейство вчера. Преди да се премине към самостоятелно изпълнение на задачата, нека няколко
деца да разкажат устно с помощта на учителя.
2. задача. Учениците трябва да допълнят изреченията, като преценят кой от предложените глаголи
да използват и да го променят в подходящата форма в минало време. Нека децата дадат своите предложения за решение на задачата устно, а след това
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преминете към самостоятелна работа. Направете
проверка.
Вчера аз вечерях риба и салата.
Вчера ти обядва пиле с броколи.
Миналата събота той гледа телевизионно предаване.
Преди два дни тя слуша новите песни.
Миналата седмица то носи цветни дрехи.
Миналото лято ние работихме в сладкарницата.
Преди няколко часа вие говорихте с директорката.
Миналата неделя те ходиха на кино.
3. задача. Подходящо е учениците да работят самостоятелно. Направете фронтална проверка чрез
запис на дъската.
Той говори ли с нея за новата книга?
Те работиха ли в зеленчуковата градина?
Вие гледахте ли училищната пиеса?
4. задача. Дайте насоки на учениците за самостоятелна работа. Отбележете, че за някои от глаголите може да бъде открита повече от една форма в
минало време. Направете проверка.
Хоризонтално: ходих, вечеряхме, ходи, слушаха
Вертикално: говорихме, носи, обядва, гледа, работи, обядваха, слушах, гледахме, носихме
5. задача. В последната задача от урока са дадени
елементи от пъзели, които трябва да се сглобят така,

че да се образуват изречения. Обяснете на учениците, че сините елементи са началото на изречението.
Те трябва да открият подходящия жълт елемент и да
сглобят двата елемента така, че да се образува ясно
изречение.
През почивните дни те гледаха мюзикъл и слушаха аудиокнига.
С Мая ходихме на кино и дълго си говорихме за
филма.
В петък обядвахте сандвичи и вечеряхте лазаня
в ресторанта.
В неделя работихме в градината и носихме
гребла.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ В първата задача учениците трябва да разпределят правилно глаголите спрямо съответните лични
местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Втората задача е песента „Най-българският
ден“ със следните задачи:
– Чуйте песента „Най-българският ден“.
– Отбележете снимката, която се отнася за празника, възпят в песента.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.

¾ Третата задача ангажира учениците да изберат
от падащото меню правилната форма на глагола за
минало свършено време в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ В четвъртата задача от учениците се изисква
да подредят правилно думите, за да получат въпросителни изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ В петата задача учениците трябва да свържат
правилно въпросителните изречения с техните отговори.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачите към тек
ста е приложен в книгата за учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „От А до Я“ . Учителят започва да изреж-

да последователно буквите от българската азбука
наум. Предварително посочено дете от класа казва
„стоп“, учителят спира и съобщава до коя буква е
стигнал. Децата предлагат глаголи в минало време,
които започват с посочената буква.
2. Игра „Сегашно или минало?“ Учителят трябва
да подготви написани на листчета различни глаголи в
сегашно и минало време и да ги постави в една обща
кутия. Отделно трябва да има две кутии – едната с
надпис „сегашно време“, а другата с надпис „минало
време“. Децата теглят листче от голямата кутия, определят времето на глагола и го пускат в кутията със
съответния надпис. След като децата разпределят
всички глаголи, разделете класа на групи и започнете да изваждате от кутията с глаголи в минало време
по едно листче. Съобщавайте изтегления глагол, а
учениците по групи да съставят и да записват изречения с него. Всяка група получава точка за вярно
написано изречение.

14. Притежателни местоимения в единствено число
Цели:
● въвеждане на понятието притежателни местоимения;
● формиране на умения за познаване на кратките
форми на притежателните местоимения в единствено число;
● формиране на умения за правилно членуване на
съществителните имена, употребени съвместно с
кратките притежателни местоимения в единствено число.
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът познава кратките форми на притежателните местоимения.
Познава правилата за членуване на съществителните имена, употребени съвместно с кратките притежателни местоимения (книгата ми, млякото му, не:
книга ми, мляко му).
Методически указания
Притежателните местоимения са тясно свързани
с личните местоимения. Подобно на тях те притежават категориите лице и число. Притежателните
местоимения изразяват отношенията между притежателя и притежавания предмет, изменят се по род
и число, може да се членуват, имат пълни и кратки
форми. Обект на изучаване в програмата за 4. клас
са кратките форми на притежателните местоимения – ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им. Кратките форми на
притежателните местоимения съвпадат по форма с
кратките форми на дателните лични местоимения,

които не се изменят по род и число, употребяват се
заедно с членувани съществителни имена и са думи
без собствено ударение.
Според граматичната норма разграничението
между кратките дателни лични местоимения и кратките притежателни местоимения е според това с каква част на речта образуват словосъчетание. Кратките
дателни местоимения (обект на изучаване в учебната програма за 3. клас) са непреки допълнения и са
разширения на сказуемото в изречението. Те може
да бъдат заменени с пълни форми на съответните
лични местоимения, употребени с предлог. Кратките притежателни местоимения (обект на изучаване
в учебната програма за 4. клас) са разширения на
подлога. Те може дасе заместят с пълни форми на
притежателните местоимения.
За учениците, чийто първи език е английският,
тази граматична категория може да представлява
особена трудност. Причина за това е фактът, че за
изразяване на собственост (притежание) в английския език може да се използват Possessive Adjectives
(притежателни прилагателни) или Possessive
Pronouns (притежателни местоимения). Накратко
приликите и разликите между тях може да бъдат систематизирани по следния начин:
– прилики – означават едно и също. Possessive
Pronouns се образуват, като добавим окончание -s
към Possessive Adjectives. Изключение правят формите в първо и трето лице ед. ч.
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– разлики – в употребата им. Possessive Adjectives
се използват винаги със съществителното име, което
поясняват, и стоят пред него – My car is bigger than
her car. Possessive Pronouns се използват самостоятелно и заместват съществителното, за което се отнасят, с цел избягване на повторения. – My car is
bigger than hers.
Трябва да се има предвид и това, че Possessive
Adjectives и Possessive Pronouns никога не се използват с определителния член the.
В немския език на всяко лично местоимение съответства определено притежателно местоимение.
Притежателните местоимения имат три лица в единствено и множествено число и учтива форма. Упот
ребяват се в ролята на определения, съгласуват се
по род, число и падеж със съществителното, което
определят. В случаите, в които притежателните местоимения се употребяват за замяна на съществителното име, те се скланят като прилагателни и се използват с определителен член.
В този първи от поредицата уроци за кратките
форми на притежателните местоимения се разглеждат формите за единствено число. Учителят трябва
да актуализира алгоритъма, по който са разгледани
формите на личните местоимения, и да го пренесе в
новите условия за усвояване на кратките форми на
притежателните местоимения. Друг основен момент
в работата е правилното членуване на съществител-

ните имена, употребени с кратката форма на притежателното местоимение.
Подробно описание на задачите от урока
Припомнете на децата, че в българския език има
няколко вида местоимения. Много често се използват притежателните местоимения. Те ни помагат да
изразим притежание. Имат пълна и кратка форма.
Съобщете, че в този урок ще се запознаят с кратката
форма на притежателните местоимения в единствено число.
1. задача. Разгледайте представената ситуация.
Нека децата прочетат диалога, за да разберат за какво спорят момчетата. Фокусирайте вниманието им
върху думите моята топка – топката ми. Обяснете пълната и кратката форма на личните местоимения, като използвате примерите от допълнителната
задача. След това самостоятелно по образеца учениците трябва да попълнят кратката форма на притежателните местоимения.
моята чанта – чантата ми
твоята чанта – чантата ти
неговата чанта – чантата му
нейната чанта – чантата ѝ
2. задача. Необходимо е да обясните, че когато
се употребява кратката форма на притежателното
местоимение, съществителното име преди него винаги трябва да бъде членувано.

Ти караш колело. Колелото ти е ново.
Тя има шапка. Шапката ѝ е хубава.
Аз ритам топка. Топката ми е футболна.
То пие мляко. Млякото му е топло.
Аз обличам риза. Ризата ми е чиста.
Ти слагаш ръкавици. Ръкавиците ти са топли.
3. задача. Подходящо е учениците да работят самостоятелно. Направете фронтална проверка.
Ти имаш моливи. Това са моливите ти.
Тя има учебници. Това са учебниците ѝ.
Аз имам книга. Това е книгата ми.
Той има химикалки. Това са химикалките му.
То има тетрадки. Това са тетрадките му.
4. задача. Акцент в задачата е употребата на
кратката форма на притежателните местоимения и
употребата на членуваната форма на притежавания
предмет. Изпълнете най-напред устно задачата.
Коя е моята чанта? – Това е чантата ти.
Коя чанта е на Ема? – Това е чантата ѝ.
Коя чанта е на Иво? – Това е чантата му.
Коя чаша е на мама? – Това е чашата ѝ.
Коя чаша е на татко? – Това е чашата му.
Коя чаша е на батко? – Това е чашата му.
5. задача. Можете да изпълните задачата по няколко начина:
– да изиграете играта „Живото изречение;
– да я направите устно, след което децата да запишат изреченията;
– да я предложите за самостоятелна работа и след
това да направите проверка.
Рисунката ми е красива. Моливите ти са цветни.
Телевизорът му е нов. Ръцете ѝ са чисти.
Блузата му е червена. Обувките ти са удобни.
6. задача. Преценете дали задачата е подходяща
за самостоятелна работа, или я изпълнете най-нап
ред устно, а след това да децата да попълнят притежателните местоимения.
Днес е прекрасен топъл ден! Отиваме на разходка в планината. Брат ми носи слънчеви очила.
Очилата му са сини. Сестра ми също си е сложила
очила. Очилата ѝ са жълти. Познай кое дете от
снимката съм аз и какъв цвят са очилата ми.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача изисква от учениците да свържат вярно изразите с притежателни местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Във втората задача от учениците се изисква да
изберат реда, в който се съдържат само членувани
съществителни имена в съчетание с притежателни
местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ В третата задача учениците трябва да придвижат до правилното място изреченията, в които са
употребени притежателни местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Четвъртата задача изисква от учениците да
изберат правилното притежателно местоимение от
падащото меню, с което да попълнят изреченията.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ Към този урок в електронния учебник е включен аудиотекст. Работният лист със задачите към тек
ста е приложен в книгата за учителя.
Допълнителни задачи
1. Игра „Отговори на въпроса“. Задавайте на учениците въпроси, които изискват в отговора си да съдържат притежателно местоимение. Насърчавайте
децата да употребяват кратките форми.
Предложения за въпроси:
– Къде са учебниците ти?
– Какъв цвят е химикалката ти?
– Кои са приятелите ти?
– Познаваш ли родителите ѝ?
– Какъв цвят е чантата ѝ?
– Красиви ли са цветята ѝ?
– Голямо ли е кучето му?
– Прочете ли книгите му?
– Харесваш ли картините му?
2. „Нарисувай и разкажи“. Учителят дава задача
на учениците да нарисуват семейството си, като всеки член от него е изобразен с любимия си предмет.
След това всяко дете да покаже и да разкаже какво
е нарисувало. Например: Това е майка ми, а това е
телефонът ѝ. Това е баща ми, а това е компютърът му. Това е сестра ми, а това е таблетът ѝ.
Това съм аз, а това е читанката ми.
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15. Притежателни местоимения в множествено число
Цели:
● затвърдяване на понятието притежателни местоимения;
● формиране на умения за познаване на кратките
форми на притежателните местоимения в множествено число;
● формиране на умения за правилно членуване на
съществителните имена, употребени съвместно с
кратките притежателни местоимения в множествено число.
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Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът познава кратките форми на притежателните местоимения.
Познава правилата за членуване на съществителните имена, употребени съвместно с кратките притежателни местоимения (книгата ми, млякото му, не:
книга ми, мляко му).
Методически указания
Това е вторият урок за кратките форми на притежателните местоимения и в него се разглеждат
формите за множествено число, тяхното разпознаване и правилна употреба с членувани същест-

вителни имена. Подходът при представянето на
новото знание е идентичен с представения в предишната тема 14 за притежателните местоимения в
единствено число.
Подробно описание на задачите от урока
1. задача. Учениците трябва да прочетат диалога, да сравнят и обяснят маркираните в червено думи
нашата и ни. Трябва да им стане ясно, че това са
пълната и кратката форма на притежателното местоимение в множествено число.
В допълнителната задача децата се запознават
с всички пълни и кратки форми на притежателните
местоимения за множествено число. Необходимо е
да използват образеца, за да допълнят примерите.
нашата игра – играта ни
вашата игра – играта ви
тяхната игра – играта им
2. задача. Обяснете на децата, че трябва да попълнят кратките форми на притежателните местоимения, като използват предложените съществителни
имена и се ориентират по пълната форма на притежателните местоимения.

Наши

Ваши

Техни

плодове

плодовете ни

плодовете ви

плодовете им

зеленчуци

зеленчуците ни

зеленчуците ви

зеленчуците им

книги

книгите ни

книгите ви

книгите им

моливи

моливите ни

моливите ви

моливите им

3. задача. Подходящо е учениците да работят
самостоятелно. Те трябва да допълнят изречения
та, като използват притежателните местоимения
ни, ви, им.
Колата на Мими и Петър е червена. Колата им
е червена.
Ние имаме нови обувки. Обувките ни са нови.
Вие имате красиви униформи. Униформите ви
са красиви.
Имате добър треньор. Треньорът ви е добър.
4. задача. Децата трябва да отговорят на въпросите, като използват в отговорите си кратката форма
на притежателните местоимения. Ако е необходимо,
напомнете правилото за членуването на съществителното име, употребено преди притежателното
местоимение.
Това нашето училище ли е? – Да, това е училището ни.
Това тяхната къща ли е? – Да, това е къщата
им.

Това вашите учебници ли са? – Да, това са
учебниците ви.
5. задача. Представени са изречения, в които
притежателните местоимения са употребени в пълната им форма. Необходимо е децата да напишат изреченията с кратката форма на притежателните местоимения. Обяснете, че когато използваме пълната
форма на притежателните местоимения, те стоят
пред съществителното, което е предмет на притежание. Когато използваме кратката форма, притежателните местоимения стоят след него.
Книгите ни са много. Книгите им са нови.
Стаята ви е просторна. Стаята им е светла.
Компютрите им са нови. Компютрите ви са
бързи.
Масите ви са дървени. Масите ни са метални.
6. задача. Затвърдява се правилото – предметът,
за който изразяваме притежание чрез кратката форма на притежателните местоимения, трябва да бъде
членуван.

Аз и мама правим снимки. Снимките ни са хубави.
Ние носим шапки. Шапките ни са коледни.
Децата приготвят сандвичи. Сандвичите им са
вкусни.
Бабите плетат шалчета. Шалчетата им са
меки.
Вие имате камина. Камината ви е голяма.
Вие яздите конче. Кончето ви е бързо.
7. задача. Последната задача от урока е творческа. Нека децата разгледат снимката и образуват
изречения или кратък текст, в който да употребят
кратката форма на притежателните местоимения в
множествено число.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача изисква от учениците да попълнят вярно кратките форми на притежателните
местоимения в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Втората задача ангажира учениците в подреждане на предложените думи, за да получат съобщителни изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.

¾ В третата задача учениците трябва да членуват правилно съществителните имена, употребени в
съчетание с кратките форми на притежателните местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
6 от урока.
Допълнителни задачи
1. Игра „Отговори на въпроса“. Задайте на учениците въпроси, които изискват в отговора да се съдържат притежателно местоимение. Насърчавайте
децата да употребяват кратките форми.
Предложения за въпроси:
– Ще вземете ли папките ни?
– Къде са билетите ни?
– Родителите ни ще присъстват ли?
– Униформите ви нови ли са?
– Приятелите ви ще дойдат ли?
– Стаите ви подредени ли са?
– Кога ще се състои концертът им?
– Храната им вкусна ли е?
– Музиката им модерна ли е?
2. „Нарисувай и разкажи“. Учителят поставя задача на учениците да нарисуват дома си, а после да
разкажат какво са нарисували. Например: Това е къщата ни, пред нея е паркирана колата ни. В градината ни има много цветя.

35

16. Притежателни местоимения (преговор)
Цели:
● затвърдяване на понятието притежателни местоимения;
● усъвършенстване на уменията за познаване на
кратките форми на притежателните местоимения;
● усъвършенстване на уменията за правилно членуване на съществителните имена, употребени
съвместно с кратките притежателни местоимения.
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Очаквани резултати на ниво учебна програма
Ученикът познава кратките форми на притежателните местоимения.
Познава правилата за членуване на съществителните имена, употребени съвместно с кратките притежателни местоимения (книгата ми, млякото му, не:
книга ми, мляко му).
Методически указания
С този урок се обобщават знанията за кратките
форми на притежателните местоимения. Специфичен акцент в него представлява изключението от
правилото за членуване на съществителните имена,
които означават роднински отношения. Когато са
употребени с кратките форми на притежателното

местоимение, те не се членуват – майка ми, баща
ти, баба му, дядо ѝ, сестра ни, брат ви и т.н. Това
е представено в първата задача от урока, като учителят трябва да обърне внимание и да открои разликите в словосъчетанията брат ми – колата ви, и
сестра ми – колелото му.
Подробно описание на задачите от урока
1. задача. Необходимо е да обясните на учениците, че когато използваме кратката форма на
притежателните местоимения за роднини – майка,
баща, брат, сестра, баба, дядо, леля, чичо и др., –
тези думи не се членуват. Това се вижда ясно от
примерите.
Аз имам брат. Това е брат ми.
Вие имате кола. Това е колата ви.
Ти имаш сестра. Това е сестра ти.
Той има колело. Това е колелото му.
Те имат лодка. Това е лодката им.
Тя има коте. Това е котето ѝ.
То има мече. Това е мечето му.
Ние имаме куче. Това е кучето ни.
2. задача. Учениците трябва да определят кое
изречение от колонката вляво съответства на изречение от колонката вдясно. Задачата е подходяща за

самостоятелна работа. Проверката може да се нап
рави по двама – всеки проверява другия и обсъждат
грешките.
Сестрата на Влади е учителка. Сестра му е
учителка.
Моята чанта е червена. Чантата ми е червена.
Къщата на Мила е голяма. Къщата ѝ е голяма.
Нашите задачи са лесни. Задачите ни са лесни.
Роклята на мама е красива. Роклята ѝ е красива.
Приятелите на Ина и Митко играят. Приятелите им играят.
Вие имате гости от Испания. Гостите ви са
от Испания.
3. задача. Учениците трябва да разкодират изреченията и да ги запишат на празните редове.
Якето ми е ново.
Вечерята ти е вкусна.
Колелото ѝ е розово.
Отборът им е победител.
Семейството ни е в парка.
4. задача. Учениците трябва да отговорят отрицателно на въпросите, като използват кратката форма на притежателните местоимения.
Това шапката на Петър ли е?
Не, това не е шапката му.
Това закуската на Ина и Митко ли е?
Не, това не е закуската им.
Това тетрадките на 4. клас ли са?
Не, това не са тетрадките им.
Това рисунките на художниците ли са?
Не, това не са рисунките им.
Това палтото на София ли е?
Не, това не е палтото ѝ.
Това обувките на бебето ли са?
Не, това не са обувките му.
5. задача. Учениците трябва да отбележат само
това цвете, в чиито листа написаните местоимения
са притежателни – цветето с № 2.
6. задача. Трябва да се попълнят притежателните
местоимения в текста. Задачата е за самостоятелна
работа.
Това са децата от нашата група. Аз съм учителката им. Днес Васко нарисува дъга. Рисунката

му е чудесна! Петя нарисува Космоса. Рисунката
ѝ ще украси стаята. Ваня и Катя нарисуваха животни. Рисунките им ще участват в изложба. А
ти какво нарисува? Каква е рисунката ти?
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции

учебник:

към

задачите

от

електронния

¾ В първата задача учениците трябва да изберат
от падащото меню формите на кратките притежателни местоимения за единствено и за множествено
число.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да попълнят вярно кратките форми на притежателните
местоимения в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Третата задача изисква от учениците да придвижат до правилното място в изреченията предложените кратки форми на притежателните местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
Допълнителни задачи
1. „Покажи какво ти принадлежи“. Нека децата
дадат примери за лични предмети. След това да ги
покажат пред класа, като използват кратката форма
на притежателното местоимение. Например: Това е
тетрадката ми. Това е учебникът ми. Това е чантата ми. Това са дрехите ми. Това са флумастерите ми.
2. „Образувай въпрос“. Учителят изрежда положителни изречения, а учениците ги превръщат във
въпросителни. Например:
Ще кажа на приятелите ми.
Ще донесеш чантата ти.
Имаш номера на телефона му.
Харесваш часовника ѝ.
Ще измиеш купичката му.
Ще ги чакаме пред училището ни.
Ще поканим приятелите ви.
Ще разгледаме изложбата им.
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17. Какво научихме в четвърти клас (преговор 1)
Цели:
● актуализиране на знанията за свършен и несвършен вид на глагола, глаголни конструкции с да
(модални глаголи), кратки форми на притежателните местоимения, бъдеще време на глагола, минало време на глагола;
● усъвършенстване на уменията за уместна употреба на свършен и несвършен вид на глагола, за образуване и уместна употреба на да-конструкции,
за употреба на кратките форми на притежателните местоимения в съчетание със съществително
име, въпросителни и отрицателни изречения в
бъдеще време, образуване на минало време на
глаголите.
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Методически указания
Урокът е обобщителен и методическата работа
трябва да бъде насочена към актуализиране на необходимите знания и усъвършенстване на уменията за
правилно използване на езиковите категории, които
са предмет на изучаване в четвърти клас.
Подробно описание на задачите от урока
1. задача. Припомнят се глаголите от свършен и
несвършен вид. Децата трябва да допишат изрече
нията, като използват глаголите избера, отида, сло-

жа и изляза. Изпълнението на задачата е подпомогнато чрез ситуациите от снимките.
Той си слага шапка. И аз искам да си сложа.
Те избират плодове. И тя иска да избере.
Те отиват в планината. И ние искаме да отидем.
Децата излизат навън с топка. И аз искам да
изляза.
2. задача. Целта е децата уместно да употребят
да-конструкциите в изречения. Необходимо е да
прочетат въпросите, да открият верния отговор и да
свържат въпросите с техните отговори.
Какво трябва да правиш след училище? – Трябва да пиша съчинение.
Какво обичаш да правиш през лятото? – Обичам да играя с приятели.
Какво можеш да правиш най- добре? – Найдобре мога да рисувам.
3. задача. Учениците ще трябва да преценят къде
в изречението трябва да поставят глагола от свършен и глагола от несвършен вид така, че твърдението да е вярно.
Аз всеки ден обличам палто, но днес искам да
облека яке.

Тя обикновено подарява играчки, но сега иска
да подари книга.
Ти винаги минаваш по моста, но сега трябва да
минеш през парка.
Те често закусват сандвич, но тази сутрин ще
закусват палачинка.
4. задача. Нека учениците самостоятелно прочетат текста и да подчертаят кратките форми на притежателните местоимения в него. Направете фронтална проверка.
Това е приятелят ми Иван. Майка му е лекарка,
а баща му е мениджър. Иван има сестра. Сестра
му е студентка и чантата ѝ винаги е тежка. Семейството им живее в къща до нашата. Всеки ден
играем футбол в градината ни.
5. задача. Работата по изпълнение на задачата
може да се реализира по двама – учениците заедно
да подреждат думите в изречения, да обсъждат варианти и грешки.
Колелото е подарък от дядо му.
Разходката ни продължи три часа.
Компютърът ви е нов и бърз.
Рисунката ми получи първа награда.
Учителката им е мила и добра.
6. задача. Задачата е за самостоятелна работа.
Добре е след това да се коментират отговорите и
грешките.
Тя днес ще ходи ли на училище?
Да, тя днес ще ходи на училище.
Той ще отиде ли на тренировка?
Не, той няма да отиде на тренировка.
Вие днес ще играете ли навън?
Да, ние днес ще играем навън.
Ти ще нарисуваш ли рисунката?
Да, аз ще нарисувам рисунката.
7. задача. В последната задача учениците трябва
да запишат окончанията за минало свършено време
на глаголите в текста.
Вчера с Ина и Петьо ходихме в зоопарка. Там
ние видяхме много животни. Маймунките скачаха
по клоните на дърветата. Ние спряхме при жирафите и ги гледахме дълго. Едно малко жирафче се
приближи към нас. Петьо го погали и аз ги снимах.
Направете обобщение в края на урока.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ Първата задача изисква от учениците да придвижат до правилното място в текста глаголите от
свършен и несвършен вид.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
1 от урока.
¾ Във втората задача учениците трябва да свържат правилно лявата и дясната част на изреченията с
да-конструкции, като се ръководят от илюстрациите

и спазват правилата за съгласуване по лице и число.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Третата задача е мрежа, в която учениците
трябва да открият и да маркират седем глагола.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ В четвъртата задача от учениците се изисква
да изберат от падащото меню правилната форма на
глагола (свършен или несвършен вид) в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Петата задача ангажира учениците да познаят
и изберат от предложените редове този, в който са
написани само кратките форми на притежателните
местоимения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ В шестата задача учениците трябва да придвижат въпросителните изречения, съдържащи кратките форми на притежателните местоимения, до съобщителното изречение, което е подходящ отговор.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
¾ Седмата задача изисква от учениците да попълнят на правилното място в текста формите за минало свършено време на предложените глаголи.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
7 от урока.
Допълнителни задачи
1. Учениците трябва да напишат на листчета
кратките форми на притежателните местоимения:
ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им. Учителят казва изречение
с пълната форма на притежателните местоимения, а
учениците вдигат листчето с краткото притежателно
местоимение, което може да замести пълната форма.
Например:
Ето го моето коте.
Това ли е твоята линия?
Неговото яке е синьо.
Нейната задача е вярна.
Ти ще дойдеш ли в нашата стая?
Хайде да играем с вашата топка.
Техните цветя са ароматни.
2. Отговорете на въпросите:
– Какво трябва да направиш, ако имаш домашна работа?
– Какво искаш да ти се случи утре?
– Какво обичаш да правиш вкъщи?
– Какво трябва да носиш, когато пътуваш?
– Какво можеш да правиш в парка?
– Какво искаш да си купиш?
– Какво обичаш да рисуваш?
– Какво можеш да разкажеш за хобито ти?
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18. Какво научихме в четвърти клас (преговор 2)
Цели:
● актуализиране на знанията за свършен и несвършен вид на глагола – видови двойки, глаголни
конструкции с да (модални глаголи), кратки форми на притежателните местоимения, бъдеще време на глагола, минало време на глагола;
● усъвършенстване на уменията за уместна употреба на свършен и несвършен вид на глагола, за образуване и уместна употреба на да-конструкции,
за употреба на кратките форми на притежателните местоимения в съчетание със съществително
име, въпросителни изречения в бъдеще време,
образуване на минало време на глаголите.
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Методически указания
Урокът е обобщителен и методическата работа
отново е насочена към актуализиране на необходимите знания и усъвършенстване на уменията за правилно използване на езиковите категории, които са
предмет на изучаване в четвърти клас.
Подробно описание на задачите от урока
1. задача. Учениците трябва да открият двойки
глаголи от свършен и несвършен вид, като следват
образеца.

продавам – да продам
събуждам – да събудя
закусвам – да закуся
отивам – да отида
купувам – да купя
приготвям – да приготвя
2. задача. Припомня се употребата на глаголите
в бъдеще време. Предложени са изрази, които децата могат да използват, за да образуват въпросителни
изречения.
Ще летим ли със самолет?
Ще отидем ли на море?
Ще отидем ли в планината?
Ще играем ли с приятелите си?
Ще караме ли велосипеди?
Ще пътуваме ли из България?
3. задача. Учениците трябва да разкодират въп
росителните изречения, но е необходимо най-напред
да разгледат ситуацията от снимката.
Пистата ти нова ли е?
Да, пистата ми е нова.
Колата му бърза ли е?
Да, колата му е бърза.

Играта ви интересна ли е?
Да, играта ни е интересна.
4. задача. Задачата е творческа и е подходяща за
самостоятелна работа.
5. задача. В обявата липсват притежателните
местоимения.
Обява
Търси се кучето ми. Името му е Рифи. Изгуби
се в квартала ви. Звъннете, моля.
6. задача. Целта на задачата е учениците да пос
тавят предложените глаголи в минало време на правилните места в текста.
Здравей, Иво,
Нашият отбор игра на полуфинал миналата
събота. Аз много тичах по терена и се уморих. В
края на второто полувреме съдията отсъди фал и
аз изпълних наказателния удар. Така вкарах гол за
отбора ни и ние победихме!
Поздрави,
Тони
7. задача. В последното упражнение има изречения, в които са допуснати грешки при употребата на
глаголите. Учениците трябва да ги открият, да поп
равят и да препишат вярно изреченията.
Можем да конструираме роботи.
Ние трябва да завършим навреме.
Искаме да спечелим наградата.
Обичаме да работим заедно.
Направете цялостно обобщение на учебния материал.
Инструкции
учебник

към

задачите

от

електронния

¾ В първата задача учениците трябва да подредят правилно думите, за да получат въпросителни
изречения в бъдеще време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ Втората задача е видеоклип на песента „Лятна
ваканция“ със следните задачи:
–
Чуйте песента „Лятна ваканция“. Разкажете
какво ще правите през лятната ваканция.
– Отбележете кое от времената ще използвате в
разказа си.

Задачата е подходяща за изпълнение след задача
2 от урока.
¾ В третата задача от учениците се изисква да
свържат правилно изразите от лявата и дясната част,
за да получат граматически верни изречения в бъдеще време.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
3 от урока.
¾ Четвъртата задача изисква от учениците да
свържат лявата и дясната част на изразите, за да получат граматически верни изречения с да-конструкции.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
4 от урока.
¾ В петата задача учениците трябва да попълнят
вярно кратките форми на притежателните местоимения в предложените изречения.
Задачата е подходяща за изпълнение след задача
5 от урока.
Допълнителни задачи
1. Отговорете писмено на въпросите:
– Какво ще правиш после?
– Коя книга ще прочетеш през лятото?
– Как ще помагаш на мама вкъщи?
– Какво ще правиш през лятото?
– Какъв ще станеш, когато пораснеш?
2. Преобразувайте глаголите от изреченията в
минало време.
– Аз ходя на плуване.
– Ние ходим в планината.
– Ти говориш с баба.
– Вие говорите за представлението в театъра.
– Тя работи в аптеката на центъра.
– Те работят в зоопарка.
– То носи каишка с името си.
– Ние носим сувенири от България.
– Той слуша модерна музика.
– Вие слушате новините по радиото.
– Аз гледам интересен спектакъл.
– Те гледат животните във фермата.
– Ти обядваш домашно приготвена храна.
– Те обядват в ресторанта.
– Той вечеря у баба.
– Вие вечеряте у приятели.
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Указания към работните листове към аудиотекстовете
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Работните листове имат за цел да развиват уменията 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
процес на редовна практика, която води до постепенен напредък с трайни резултати. Важен момент
за поддържане 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 степен на трудност.
В работните листове са включени тестовите задачи, които са разпределени в две нива (ниво А и ниво
Б). В ниво А са включени по два въпроса за общо
разбиране на основната тема, мястото на действие,
герои и тяхното настроение и др. Възможностите за
избор на отговор в това ниво са ограничени до два.
В ниво Б са включени задачи за по-детайлно
разбиране, като в този случай вариантите за избор
на верен отговор не надвишават повече от три отговора.
Работните листове се раздават на учениците пре-

ди слушането на текста, за да се запознаят предварително с въпросите и задачите. По преценка на учителя работата може да е само върху задачите от ниво
А, ако учениците владеят езика по-слабо, а после
постепенно да преминават в ниво Б.
След като учениците изпълнят задачите от работния лист, учителят трябва отново да пусне аудиозаписа 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 разказ, дали говори техен съученик, учител или родител и т.н.;
● слушане за първоначално възприемане на аудиотекста;
● 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.

ТЕКСТОВЕ ЗА СЛУШАНЕ
Към тема 2 – Двойки глаголи в сегашно време
Здравейте, аз съм Яна. Не обичам да ставам рано.
Сутрин все закъснявам да се приготвя за училище.
Дълго време се чудя кои дрехи да облека и кои обувки да обуя. Татко ми помага да подредя ученическата си раница. Мама ми помага да направя сандвича
си и да сложа плодовете в кутията си за обяд. Дори
нямам време да закуся. Накрая все пак успявам да се
справя и да тръгна, но понякога тичам до спирката,
за да хвана автобуса.
Към тема 3 – Изречения с думите искам и
мога
Иван: Здравейте! Аз съм Иван. Искам да стана
пилот и да мога да летя.
Петя: Здравейте! Аз съм Петя. Искам да стана
библиотекар и да предлагам на хората да четат много интересни книги. Двамата с Иван искаме да нап
равим летяща библиотека.
Иван: Петя иска да се грижи за книгите, а аз искам да управлявам самолета.
Петя: Ние искаме да стигаме до всички краища
на света и да можем да покажем на хората колко е
забавно да четеш книги.
Към тема 4 – Изречения с думите обичам и
трябва
Таня: Валери, с какво най-много обичаш да играеш?
Валери: Обичам да играя с лего, но после трябва
да събирам частите. А ти, Таня? Кое е любимото ти
занимание?
Таня: Обичам да рисувам с бои, но след това
трябва да почиствам. А ти, Мартине?
Мартин: Аз обичам да играя с колички с дистанционно управление, но трябва да им сменям батериите.
Към тема 5 – Изречения с думите искам, мога,
обичам и трябва
Аз съм Влади. Много обичам да чета енциклопедии и да гледам научнопопулярни филми за Космоса. Мечтая да полетя с космически кораб. Искам да
се разходя на Луната и на Марс. Знам, че мога да
постигна мечтата си. Само трябва да съм упорит, отговорен и да се уча всеки ден. Мама и татко казват,
че когато порасна, ще е дошло времето, когато ще
можем да пътуваме в Космоса без проблем, почти
както сега ходим на почивка в други страни. Представяте ли си? Дано е скоро!

Към тема 6 – Бъдеще време на глагола – положителна форма
– Здравей, мамо! Утре няма да сме в училище!
– Защо, Мая?
– Ще ходим в парка. С нашия клас ще засадим
дръвче, след това ще полеем растенията в градината.
Ще боядисаме оградата на детската площадка, ще почистим пейките, ще изметем пътеките, ще почистим
и ще напълним хранилките на птичките. След това
ще имаме пикник на поляната и после ще поиграем
и ще се забавляваме. Ще бъде чудесно, мамо, нямам
търпение за утрешния ден!
Към тема 7. – Бъдеще време на глагола – отрицателна форма
– Елена, къде ще през почивате това лято? Отново ли ще ходите на море в Испания?
– Не, Мими, няма да ходим в Испания. Ще почиваме в Гърция.
– А в България ще отидете ли?
– Да, ще отидем и в България. Ще почиваме в
планината. Ще отседнем в къща в малко селце в Родопите. Всеки ден ще правим екскурзии до красиви
кътчета в планината. Ще бъде чудесно!
– А до морето ще отидете ли?
– Не, това лято няма да отидем до морето.
Към тема 8 – Бъдеще време на глагола – въп
росителна форма
– Господин треньор, ще ме вземете ли в отбора
по баскетбол?
– А ще идваш ли редовно на тренировки?
– Разбира се! Ще ходим ли на състезания?
– Да, ще имаме участия в много състезания. А ти
ще тренираш ли усърдно?
– Обещавам, че ще тренирам всеки ден. А сега ще
получа ли топка?
– Ето ти топка. Да започваме!
Към тема 10 – Минало свършено време на
глаголите работя и нося
Миналата седмица мама работи до късно в офиса. Татко говори с нея по телефона и ходихме да я
вземем от работата. Носихме ѝ сандвич и сок. Пристигнахме на паркинга. Видях голямата офис сграда
от прозореца на колата. Татко ѝ се обади, за да ѝ
каже, че вече я чакаме долу. След малко видях мама
да идва към нас, и изтичах да я посрещна. Прегърнах
я и побързах да се похваля колко много слушах днес.
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Към тема 11 – Минало свършено време на
глаголите слушам и гледам
(разговор на улицата)
– Здравей, Деси! Как мина денят ти в училище?
– Добре. А ти, Митко, как си? Видях те с Мими в
междучасието много шумно да обсъждате нещо.
– О, с Мими говорихме за празника на Георги. В
събота бяхме у тях на рожден ден.
– Така ли? Как беше на празника?
– Всички от класа бяха. Прекарахме си чудесно.
Тортата беше шоколадова и много вкусна, играхме
и слушахме музика. Накрая се преместихме в градината и си направихме сладоледени шейкове. Беше
много забавно.
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Към тема 12 – Минало свършено време на
глаголите обядвам и вечерям
Майка: Ало, Мария. Мама е. Как си?
Мария: Здравей, мамо! Добре съм. През седмицата много работих, но вчера си почивах вкъщи. Цял
ден носих пижама. А обядвах и вечерях, докато гледах телевизия. А ти?
Майка: Аз вчера обядвах с приятелки, после гле-

дахме интересен филм в киното, а след това вечеряхме у дома. Беше прекрасен ден.
Към тема 13 – Минало свършено време на
глаголите (преговор)
Дядо ми разказва: „Аз работих като пилот на самолет. Носих униформа. Ходих на летището всеки
ден. Гледах уредите в кабината, говорих с ръководителите от контролната кула и слушах техните насоки. Понякога обядвах, дори вечерях в пилотската
кабина. Обичах професията си!“
Гордея се с моя дядо!
Към тема 14 – Притежателни местоимения в
единствено число
Здравейте! Това са децата от нашата група. Аз
съм учителката им. Днес имахме час по рисуване.
Васко нарисува дъга. Рисунката му е чудесна! Росица нарисува Космоса. Рисунката ѝ ще украси класната ни стая. Ваня и Елена нарисуваха животни. Ваня
нарисува животните от джунглата, а Елена нарисува
животните от фермата. Рисунките им ще участват в
училищната изложба.

Работен лист към тема 2 – Двойки глаголи в сегашно време
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За какво ни разказва Яна?
А) как се приготвя за училище
Б) как си приготвя закуската
В) как тича до спирката за автобуса
2. Кой помага на Яна да подреди раницата си?
А) мама
Б) татко
3. Кой помага на Яна да направи сандвича си?
А) мама
Б) татко
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Защо Яна не може да се приготви навреме за училище?
А) защото не подрежда ученическата си раница
Б) защото не обича да става рано
В) защото бърза за автобуса
2. Защо Яна често бърза сутрин?
А) за да се качи на метрото
Б) за да хване автобуса
В) за да се качи в колата
3. Да или не?
Яна обича да става рано. да/не
Яна се приготвя навреме за училище. да/не
Тя се чуди кои дрехи да облече. да/не
Чуди се кои обувки да обуе. да/не
Родителите ѝ не ѝ помагат да се приготви. да/не
Яна понякога тича до автобусната спирка. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 3 – Изречения с думите искам и мога
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За какво ни разказват децата?
А) за мечтите си
Б) за пътешествията си
2. Какво искат да направят Иван и Петя?
А) летящо килимче
Б) летяща библиотека
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Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Какъв иска да стане Иван?
А) пилот на самолет
Б) библиотекар
2. Каква иска да стане Петя?
А) пилот на самолет
Б) библиотекар
3. Какво искат да покажат на хората?
А) колко е забавно да караш самолет
Б) колко е забавно да четеш книги
4. Да или не?
Иван иска да се грижи за книгите. да/не
Петя иска да кара самолета. да/не
Петя и Иван искат да направят летящо училище. да/не
Петя и Иван искат да стигат до всички краища на света. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

Работен лист към тема 4 – Изречения с думите обичам и трябва
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За какво разговарят децата?
А) за любимите си игри
Б) за добрите си приятели
2. С какво обича да играе Валери?
А) с лего
Б) с колички
3. Какво е любимото занимание на Таня?
А) дистанционно управление на колички
Б) рисуване с бои
4. С какво обича да играе Мартин?
А) с бои
Б) с колички
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Какво трябва да правят децата, когато се забавляват с любимите си занимания? Свържете.
Таня
да сменя батериите
да почиства от бои
Валери
Мартин
да събира части от конструктор
2. Да или не?
Валери обича да играе с колички с дистанционно управление. да/не
Таня обича да рисува с водни бои. да/не
Мартин обича да играе с лего. да/не
Любимите занимания на децата са свързани с определени задължения. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.
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Работен лист към тема 5 – Изречения с думите искам, мога,
обичам и трябва
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За какво разказва Влади?
А) за голямата си мечта
Б) за любимия си научнопопулярен филм
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2. Каква е мечтата на Влади?
А) да полети с космически кораб
Б) да отиде на почивка в други страни
3. Как ще постигне мечтата си Влади?
А) с упоритост, отговорност и учение
Б) с четене на енциклопедии
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Влади мечтае да посети:
А) Луната и Марс
Б) други страни
2. Какво трябва да прави Влади, за да постигне мечтата си?
А) да чете енциклопедии
Б) да гледа научнопопулярни филми
В) да е упорит, отговорен и да учи
3. Да или не?
Момчето не обича да гледа научнопопулярни филми. да/не
Влади не обича да чете енциклопедии за Космоса. да/не
Влади иска да пътува в Космоса. да/не
Момчето вярва, че ще постигне мечтата си. да/не
Майката и бащата не подкрепят мечтата на момчето. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

Работен лист към тема 6 – Бъдеще време на глагола –
положителна форма
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. С кого разговаря Мая?
А) с приятелката си

Б) с майка си

2. Къде ще ходи Мая със съучениците си?
А) на училище
Б) в парка
3. Мая смята, че в парка:
А) ще бъде чудесно
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Б) ще бъде скучно

Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Какво ще правят Мая и съучениците ѝ в парка?
А) Ще засадят дръвче.
Б) Ще косят тревата.
В) Ще наберат цветя.
2. Какво ще правят децата, след като изпълнят задачите си в парка?
А) Ще се разхождат в парка.
Б) Ще направят пикник и ще играят.
В) Ще отидат до училище.
3. Да или не?
Класът на Мая ще ходи в парка. да/не
Учениците няма да полеят растенията. да/не
Децата ще изметат пътеките. да/не
Те няма да почистят пейките. да/не
Те ще почистят хранилките на птичките. да/не
Учениците няма да боядисат оградата на детската площадка.
Мая очаква утрешния ден с нетърпение. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

да/не

Работен лист към тема 7 – Бъдеще време на глагола –
отрицателна форма
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За какво разговарят Елена и Мими?
А) за лятната почивка на Елена
Б) за лятната почивка на Мими
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2. Къде ще ходи на море през лятото Елена?
А) в Испания
Б) в Гърция
3. Според Елена почивката в планината ще бъде:
А) скучна
Б) чудесна
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Къде ще почива в България Елена?
А) на море
Б) на планина
В) на море и планина
2. Къде ще отседне Елена в България?
А) в хотел на плажа
Б) в къща в планината
В) във вила на морето
3. Да или не?
Елена ще ходи в Испания на море. да/не
Елена ще ходи в България на море. да/не
Елена няма да ходи в Гърция. да/не
Елена няма да ходи в България. да/не
Елена няма да ходи в Родопите. да/не
Елена ще ходи на екскурзии в планината всеки ден.

да/не

Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

Работен лист към тема 8 – Бъдеще време на глагола –
въпросителна форма
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. С кого разговаря момчето?
А) с класния ръководител
Б) със спортния треньор
2. Какъв спорт ще тренира момчето?
А) тенис
Б) баскетбол
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3. Какво получава момчето от треньора?
А) топка
Б) учебници
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Разговорът се води между:
А) баща и син
Б) момче и треньор

В) момче и приятел

2. Момчето иска да бъде прието в отбора по:
А) волейбол
Б) баскетбол

В) футбол

3. С кои глаголи ще допълните изречението? Напишете ги.
Момчето_________ всеки ден баскетбол и _________на състезания с отбора.
4. Да или не?
Момчето ще ходи редовно на тренировки. да/не
Момчето ще тренира усърдно. да/не
Отборът по баскетбол няма да участва в състезания. да/не
Момчето получава топка, защото треньорът вярва, че ще изпълни обещанието си. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

Работен лист към тема 10 – Минало свършено време на глаголите
работя и нося
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За кого разказва детето?
А) за майка си
Б) за баща си
2. Кой миналата седмица работи до късно в офиса?
А) бащата на момчето
Б) майката на момчето
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3. Кой взема майката от работата ѝ?
А) бащата с колата
Б) детето и бащата с колата
4. Как се чувства детето, когато вижда майка си?
Б) тъжно
А) щастливо
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Къде работи майката на момчето?
А) в сграда в центъра на града   Б) в голяма офис сграда   В) в сграда на паркинга
2. Кога майката на момчето работи до късно в офиса?
А) в неделя
Б) миналия месец
В) миналата седмица
3. Колко пъти бащата говори с майката по телефона?
А) един път
Б) два пъти
В) три пъти
4. Какво носиха в колата за майката?
Б) кафе и сок
А) сандвич и кафе

В) сандвич и сок

5. Да или не?
Детето и бащата прибират майката с кола от офиса. да/не
Бащата не се обажда по телефона, за да каже че
са пристигнали с момчето на паркинга. да/не
Детето и бащата чакат майката на паркинга. да/не
Детето говори с майката по телефона. да/не
Детето щастливо тича да посрещне майка си от работа. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

Работен лист към тема 11 – Минало свършено време на глаголите
слушам и гледам
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. Кои деца разговарят?
А) Деси и Митко

Б) Митко и Мими

2. Къде водят разговора децата?
А) на улицата
Б) по телефона
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3. За какво разговарят децата?
А) за празника на Мими
Б) за празника на Георги
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Децата разговарят за:
А) забавния рожден ден на Георги
Б) шоколадовата торта на Георги
В) сладоледените шейкове на Георги
2. Гости на рождения ден на Георги бяха:
А) Деси и Митко
Б) всички момчета от класа
В) всички деца от класа
3. Рожденият ден на Георги беше в:
Б) събота
А) неделя
4. Да или не?
Митко беше на празника на Георги. да/не
Мими беше на празника на Георги. да/не
Деси беше на празника на Георги. да/не
Тортата беше шоколадова и вкусна. да/не
Децата играха, но не слушаха музика. да/не
Децата си направиха шоколадови шейкове. да/не
Всички деца се забавляваха. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

В) петък

Работен лист към тема 12 – Минало свършено време на глаголите
обядвам и вечерям
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. С кого разговаря Мария?
А) с майка си
Б) с приятелката си
2. Къде се провежда разговорът?
А) на улицата
Б) по телефона
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3. Къде е била вчера Мария?
А) на работа
Б) вкъщи
4. Какъв е бил вчерашният ден за майката на Мария?
Б) прекрасен
А) тъжен
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Какво обсъждат Мария и майка ѝ?
А) как е преминал вчерашният им ден
Б) как е преминал днешният им ден
В) как е преминал празникът им
2. Кога е работила Мария?
А) през седмицата
Б) през уикенда

В) вчера

3. С кого е обядвала майката на Мария вчера?
Б) сама
А) с Мария

В) с приятелки

4. Къде е вечеряла майката на Мария вчера?
А) в киното
Б) у дома

В) у Мария

5. Да или не?
Вчера Мария си почива вкъщи. да/не
Вчера Мария обядва и вечеря в ресторант. да/не
Вчера Мария и майка ѝ обядваха заедно. да/не
Вчера майката на Мария гледа интересен филм в киното с приятелки. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

Работен лист към тема 13 – Минало свършено време на глаголите
(преговор)
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За кого разказва детето?
А) за дядо си
Б) за пилота на самолета
2. Какво е работил дядото на детето?
А) като учител
Б) като пилот на самолет
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3. Момчето разказва за дядо си:
А) с гордост
Б) с безразличие
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Как се чувства детето, когато разказва за дядо си?
А) щастливо и гордо
Б) тъжно и засрамено
2. Колко често е ходил дядо му на летището?
А) всеки ден
Б) всеки месец
3. Да или не?
Дядото е работил като пилот с неудоволствие. да/не
Дядото е носил униформа на пилот. да/не
Дядото е следил уредите в пилотската кабината. да/не
Дядото не е слушал насоките от контролната кула. да/не
Дядото понякога е обядвал, дори вечерял в пилотската кабина.
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

да/не

Работен лист към тема 14 – Притежателни местоимения
в единствено число
Въпроси и задачи към аудиотекста
Слушайте текста и отговорете на въпросите.
Ниво А
1. За какво се разказва в текста?
А) за учителката по рисуване
Б) за часа по рисуване
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2. Какво нарисува Васко?
А) дъга
Б) животни
3. Какво нарисува Росица?
А) животни
Б) Космос
Слушайте отново текста и отговорете на въпросите.
Ниво Б
1. Кой разказва за часа по рисуване?
Б) майките
А) децата

В) учителката

2. Чия рисунка ще украси класната стая на децата?
А) на Васко
Б) на Росица
В) на Елена
3. Къде ще участват рисунките на Ваня и Елена?
А) в международен конкурс
Б) в училищна изложба
В) в научно списание
4. Да или не?
Васко нарисува дъга. да/не
Росица нарисува Космос. да/не
Ваня нарисува животните от фермата. да/не
Елена нарисува животните от джунглата. да/не
Учителката харесва рисунките на децата. да/не
Слушайте отново текста и проверете отговорите си.

УКАЗАНИЯ КЪМ ТЕСТОВИТЕ ЗАДАЧИ
Тестовете предоставят възможност за диагностика на равнището на владеене на езиковите знания и
компетентностите като очаквани резултати от обучението. 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. Двойки глаголи в сегашно време. Изречения с
думите искам, мога, обичам и трябва – тестът обхваща прилагането на знания и умения за свършен и
несвършен вид на глагола, видови двойки, образуване и уместно използване на да-конструкции.
2. Бъдеще време на глагола. Минало свършено
време на глагола – този тест обхваща прилагането
на знания и умения за образуване на формите за бъдеще време в положителна, въпросителна и отрица-

телна форма, правилна употреба на бъдеще време,
образуване на формите за минало време на глаголите ходя, говоря, работя, нося, слушам, гледам,
обядвам и вечерям, както и уместната употреба на
минало свършено време.
3. Притежателни местоимения – тестът обхваща прилагането на знания и умения за кратките форми на притежателните местоимения и правилното
членуване на съществителните имена, употребени
съвместно с кратките притежателни местоимения.
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 отговори.
В процентно отношение разпределението на качествените оценки изглежда така:

Можеш повече

Добре

Много добре

Чудесно

25%

26 – 50%

50 – 75%

76 – 100%

чудесно
много добре
добре
можеш повече

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

ти се справи

Прилагането на тестовете няма задължителен характер.
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ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ

Тест 1 – Двойки глаголи в сегашно време. Изречения с думите
искам, мога, обичам и трябва.
1. Свържете глаголите по двойки.
купувам
да седна
виждам
да купя
отивам
да кажа
сядам
да видя
казвам
да отида
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2. Запишете формите на глаголите.
аз приготвям
ти ___________
ние ___________
вие ___________
аз да приготвя
ти ___________
ние ___________
вие ___________

той, тя, то ___________
те ___________
той, тя, то ___________
те ___________

3. Подчертайте вярната форма в изреченията.
Аз всеки ден минавам/да мина през парка.
Тази сутрин нямам време закусвам/да закуся.
Ти сутрин купуваш/да купиш баничка.
Мама ми помага подреждам/да подредя чантата си за училище.
4. Свържете изразите в изречения.
да учим.
Аз искам
Ти обичаш
да играя.
Тя може
да четеш.
Ние трябва
да плува.
5. Кой къде трябва да отиде? Допишете
пропуснатото.
Аз трябва да отида на училище.
Ние ___________ на работа.
Той ___________ на лекар.
Вие ___________ на тренировка.
Ти ___________ на зъболекар.
Те ___________ на срещата.
7. Попълнете думите иска, трябва, могат
или обичам на правилното място.
Птиците ___________ да летят.
Те ___________ да решат задачата.
Аз ___________ да играя с конструктор.
Той ___________ да чете книга.

6. Кой какво може? Допишете.
Аз мога да играя народна топка.
Те ___________ карате.
Ние ___________ баскетбол.
Ти ___________ шах.
Вие ___________ волейбол.
Той ___________ футбол.

чудесно
много добре
добре
можеш повече
ти се справи

Тест 2 – Бъдеще време на глагола. Минало свършено време
на глагола.
1. В кой ред всички глаголи са в бъдеще време?
А) пътувам, ще чета, ще играем
Б) ще намерим, ще плувате, ще карам
В) ще ходя, летя, ще рисуват
2. Запишете формите на глагола играя за бъдеще време.
аз ___________
ти ___________
той, тя, то ___________
ние ___________
вие ___________
те ___________
3. Напишете изреченията, като промените глаголите в бъдеще време.
Аз играя футбол. ___________________________________________________________
Вие рисувате картина. _______________________________________________________
Той гледа телевизия. ________________________________________________________
Ние пътуваме с влак. ________________________________________________________
Те участват в състезание. ____________________________________________________
4. Запишете изреченията в отрицателна форма.
Тя ще пише съчинение. ______________________________________________________
Ние ще закъснеем за училище. ________________________________________________
Вие ще почистите стаята си. __________________________________________________
5. Запишете подходящите въпроси.
________________________________
________________________________
________________________________

– Да, ще си купя сладолед.
– Да, ще караме кънки.
– Да, ще четем приказки.

6. В кой ред всички глаголи са в минало свършено време?
А) ходих, говорихме, чета
Б) рисувате, играхме, строиха
В) носих, слушаха, обядвахме
7. Попълнете формите на глагола вечеря в минало свършено време в изреченията.
Вие ___________ риба.
Аз ___________ спагети.		
Ние ___________ пица.		
Тя ___________ салата.
Ти ___________ пиле с картофи.
Те___________ лазаня.
8. Свържете изразите в изречения.
Миналото лято аз	      говори с Мими по телефона.
Вчера Петя	     работих в магазина.
Миналата година ние	     гледаха телевизия.
Снощи те	      ходихме на море в Гърция.
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9. Запишете подходящ въпрос.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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– Да, аз сам носих чантата си.
– Не, те не слушаха музика.
– Не, вие не говорихте в час.

10. Открийте грешките. Поправете ги и препишете текста вярно.
Миналата събота с Деси ходих на кино. Гледахте много хубав филм. След това отиде до
магазина и аз си купи обувки, а Деси си купиха книга. После вечеряхте пица в ресторанта.
Беше чудесно!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
чудесно
много добре
добре
можеш повече
ти се справи

Тест 3 – Притежателни местоимения
1. В кой ред местоименията са притежателни?
А) аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те
Б) ме, те, го, я, го, ни, ви, ги
В) ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им

2. В кой ред притежателните местоимения са в единствено число?
А) ми, ти, му, ѝ, му
Б) ни, ви, им

3. Подчертайте в текста притежателните местоимения в множествено число.
Моите приятели са Димитър и Росица. Майка им е много добра. Когато отиваме у тях, тя
казва: „Добре дошли в къщата ни! Сега ще донеса играчките ви. Забавлявайте се.“
4. Свържете изразите с пълните форми на местоименията със съответните изрази с
кратки форми.
учителката ти
моята учителка
твоята учителка
учителката ми
неговата учителка
учителката му
нейната учителка
учителката ѝ
нашата учителка
учителката им
учителката ни
вашата учителка
тяхната учителка
учителката ви
5. Запишете кратките форми на притежателните местоимения.
моите родители – родителите _______
твоите родители – родителите_______
неговите родители – родителите _______
нейните родители – родителите _______
нашите родители – родителите _______
вашите родители – родителите _______
техните родители – родителите _______

6. Изберете и подчертайте вярната
дума.
Куче/Кучето ми е игриво.
Котката/котка ми е пухкава.
Рибка/рибката ми е красива.
Папагалът/папагал ми е шарен.
Животни/животните са малки.

7. Допълнете в изреченията кратката форма на притежателните местоимения.
Това са моите дрехи. Това са дрехите_______ .
Това е твоята кутия. Това е кутията _______.
Това е неговата блуза. Това е блузата _______.
Това е нейното огледало. Това е огледалото _______.
Това е нашата ферма. Това е фермата _______.
Това е вашата храна. Това е храната _______.
Това са техните подаръци. Това са подаръците _______.
чудесно
много добре
добре
можеш повече
ти се справи
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ОТГОВОРИ
Работен лист към тема 2 – Двойки
глаголи в сегашно време
Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – А.
Ниво Б: 1 – Б; 2 – Б; 3 – Яна обича да става рано.
– да/не; Яна се приготвя навреме за училище. – да/
не; Тя се чуди кои дрехи да облече. – да/не; Чуди се
кои обувки да обуе. – да/не; Родителите ѝ не ѝ помагат да се приготви. – да/не; Яна понякога тича до
автобусната спирка. – да/не.
Работен лист към тема 3 – Изречения
с думите искам и мога
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Ниво А: 1 – А; 2 – Б.
Ниво Б: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – Иван иска да се
грижи за книгите. да/не; Петя иска да кара самолета.
– да/не; Петя и Иван искат да направят летящо училище. – да/не; Петя и Иван искат да стигат до всички
краища на света. – да/не.
Работен лист към тема 4 – Изречения
с думите обичам и трябва
Ниво А: 1 – А; 2 – А; 3 – Б; 4 – Б.
Ниво Б: 1 – Таня – да почиства от бои; Валери
– да събира части от конструктор; Мартин – да сменя батериите; 2 – Валери обича да играе с колички
с дистанционно управление. – да/не; Таня обича да
рисува с водни бои. – да/не
Мартин обича да играе с лего. – да/не; Любимите
занимания на децата са свързани с определени задължения. – да/не.
Работен лист към тема 5 – Изречения
с думите искам, мога, обичам и трябва
Ниво А: 1 – А; 2 – А; 3 – А.
Ниво Б: 1 – А; 2 – В; 3 – Момчето не обича да
гледа научнопопулярни филми. – да/не; Влади не
обича да чете енциклопедии за Космоса. – да/не;
Влади иска да пътува в Космоса. – да/не; Момчето
вярва, че ще постигне мечтата си. – да/не; Майката
и бащата не подкрепят мечтата на момчето. – да/не.

Работен лист към тема 6 – Бъдеще време
на глагола – положителна форма
Ниво А: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А.
Ниво Б: 1 – А; 2 – Б; 3 – Класът на Мая ще ходи
в парка. – да/не; Учениците няма да полеят растенията. – да/не; Децата ще изметат пътеките. – да/не; Те
няма да почистят пейките. – да/не; Те ще почистят
хранилките на птичките. – да/не; Учениците няма
да боядисат оградата на детската площадка. – да/не;
Мая очаква утрешния ден с нетърпение. – да/не.
Работен лист към тема 7 – Бъдеще време
на глагола – отрицателна форма
Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – В; 2 – Б; 3 – Елена ще ходи в Испания на море. – да/не; Елена ще ходи в България на
море. – да/не; Елена няма да ходи в Гърция. – да/
не; Елена няма да ходи в България. – да/не; Елена
няма да ходи в Родопите. – да/не; Елена ще ходи на
екскурзии в планината всеки ден. – да/не.
Работен лист към тема 8 – Бъдеще време
на глагола – въпросителна форма
Ниво А: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А.
Ниво Б: 1 – Б; 2 – Б; 3 – ще тренира, ще ходи;
4 – Момчето ще ходи редовно на тренировки. – да/
не; Момчето ще тренира усърдно. – да/не; Отборът
по баскетбол няма да участва в състезания. – да/не;
Момчето получава топка, защото треньорът вярва,
че ще изпълни обещанието си. – да/не
Работен лист към тема 10 – Минало свършено време на глаголите работя и нося
Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – А.
Ниво Б: 1 – Б; 2 – В; 3 – Б; 4 – В; 5 – Детето и
бащата прибират майката с кола от офиса. – да/не;
Бащата не се обажда по телефона, за да каже че са
пристигнали с момчето на паркинга. – да/не; Детето
и бащата чакат майката на паркинга. – да/не; Детето
говори с майката по телефона. – да/не; Детето щастливо тича да посрещне майка си от работа. – да/не.

Работен лист към тема 11 – Минало свършено време на глаголите слушам и гледам
Ниво А: 1 – А; 2 – А; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – А; 2 – В; 3 – Б; 4 – Митко беше на
празника на Георги. – да/не; Мими беше на празника
на Георги. – да/не; Деси беше на празника на Георги. – да/не; Тортата беше шоколадова и вкусна. – да/
не; Децата играха, но не слушаха музика. – да/не;
Децата си направиха шоколадови шейкове. – да/не;
– Всички деца се забавляваха. – да/не.
Работен лист към тема 12 – Минало
свършено време на глаголите
обядвам и вечерям
Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – Б; 4 – Б.
Ниво Б: 1 – А; 2 – А; 3 – В; 4 – Б; 5 – Вчера Мария си почива вкъщи. – да/не; Вчера Мария обядва
и вечеря в ресторант. – да/не; Вчера Мария и майка
ѝ обядваха заедно. – да/не; Вчера майката на Мария
гледа интересен филм в киното с приятелки. – да/не.
Работен лист към тема 13 – Минало свършено време на глаголите (преговор)
Ниво А: 1 – А; 2 – Б; 3 – А.
Ниво Б: 1 – А; 2 – А; 3 – Дядото е работил като
пилот с неудоволствие. – да/не; Дядото е носил униформа на пилот. – да/не; Дядото е следил уредите в
пилотската кабина. – да/не; Дядото не е слушал насоките от контролната кула. – да/не; Дядото понякога е
обядвал, дори вечерял в пилотската кабина. – да/не
Работен лист към тема 14 – Притежателни
местоимения в единствено число
Ниво А: 1 – Б; 2 – А; 3 – Б.
Ниво Б: 1 – В; 2 – Б; 3 – Б; 4 – Васко нарисува дъга. – да/не; Росица нарисува Космос. – да/не;
Ваня нарисува животните от фермата. – да/не; Елена
нарисува животните от джунглата. – да/не; Учителката харесва рисунките на децата. – да/не.
Тест 1 – Двойки глаголи в сегашно време.
Изречения с думите искам, мога, обичам и
трябва.
1 – купувам – да купя; виждам – да видя; отивам –
да отида; сядам – да седна; казвам – да кажа.

2 – аз приготвям; ти приготвяш; той, тя, то приготвя; ние приготвяме; вие приготвяте; те приготвят; аз да приготвя; ти да приготвиш; той, тя, то да
приготви; ние да приготвим; вие да приготвите; те
да приготвят.
3 – Аз всеки ден минавам/да мина през парка.;
Тази сутрин нямам време закусвам/да закуся.; Ти
сутрин купуваш/да купиш баничка.; Мама ми помага
подреждам/да подредя чантата си за училище.
4 – Аз искам да играя.; Ти обичаш да четеш.; Тя
може да плува.; Ние трябва да учим.
5 – Ние трябва да отидем на работа.; Той трябва да отиде на лекар.; Вие трябва да отидете на
тренировка.; Ти трябва да отидеш на зъболекар.; Те
трябва да отидат на срещата.
6 – Те могат да играят карате.; Ние можем да
играем баскетбол.; Ти можеш да играеш шах.; Вие
можете да играете волейбол.; Той може да играе
футбол.
7 – Птиците могат да летят.; Те трябва да решат
задачата.; Аз искам да играя с конструктор.; Той
обича да чете книга.
Тест 2 – Бъдеще време на глагола. Минало
свършено време на глагола.
1 – Б; 2 – аз ще играя; ти ще играеш; той, тя, то ще
играе; ние ще играем; вие ще играете; те ще играят.
3 – Аз ще играя футбол.; Вие ще рисувате картина.; Той ще гледа телевизия. Ние ще пътуваме с
влак.; Те ще участват в състезание.
4 – Тя няма да пише съчинение.; Ние няма да
закъснеем за училище.; Вие няма да почистите стаята си.
5 – Ще си купиш ли сладолед?; Ще караме ли кънки?; Ще четем ли приказки?.
6 – В; 7 – Аз вечерях спагети.; Вие вечеряхте
риба.; Ние вечеряхме пица.; Тя вечеря салата.; Ти
вечеря пиле с картофи.; Те вечеряха лазаня.
8 – Миналото лято аз работих в магазина.; Вчера
Петя говори с Мими по телефона.; Миналата година
ние ходихме на море в Гърция.; Снощи те гледаха
телевизия.
9 – Носи ли сам чантата си?; Те слушаха ли музика?; Вие говорихте ли в час?
10 – Миналата събота с Деси ходихме на кино.
Гледахме много хубав филм. След това отидохме
до магазина и аз си купих обувки, а Деси си купи
книга. После вечеряхме пица в ресторанта. Беше чудесно!
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Тест 3 – Притежателни местоимения
1 – В; 2 – А; 3 – Моите приятели са Димитър и
Росица. Майка им е много добра. Когато отиваме у
тях, тя казва: „Добре дошли в къщата ни! Сега ще
донеса играчките ви. Забавлявайте се.“
4 – моята учителка – учителката ми; твоята учителка – учителката ти; неговата учителка – учителката му; нейната учителка – учителката ѝ; нашата
учителка – учителката ни; вашата учителка – учителката ви; тяхната учителка – учителката им.
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5 – моите родители – родителите ми; твоите родители – родителите ти; неговите родители – родителите му; нейните родители – родителите ѝ; нашите
родители – родителите ни; вашите родители – родителите ви; техните родители – родителите им.
6 – Куче/Кучето ми е игриво.; Котката/котка
ми е пухкава.; Рибка/рибката ми е красива.; Папагалът/папагал ми е шарен.; Животни/животните
са малки.
7 – Това са дрехите ми.; Това е кутията ти.; Това
е блузата му. Това е огледалото ѝ.; Това е фермата
ни.; Това е храната ви.; Това са подаръците им.
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