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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

Комплектът от учебни помагала и тетрадки, елек-
тронни помагала и книга за учителя е свързан с обуче-
нието по български език и литература по втория мо-
дул от учебната програма за втори клас за обучението, 
организирано в чужбина.

Усвояването на българския език се осигурява чрез 
помагалото „Български език за 2. клас“, което 
включва учебен материал както за обучението за овла-
дяване на българския език, така и за обучението за съз-
даване на текстове чрез преразказване и съчиняване, 
предвидени в раздела „Общуване и текст“ в учебната 
програма. За всяка от темите от раздела „Български 
език“ се организират по два урока – първият урок е с 
опора на помагалото, а вторият урок се реализира чрез 
учебното пособие „Тетрадка по български език за 2. 
клас“. Дейностите по раздела „Общуване и текст“ се 
изпълняват в помагалото и броят на уроците е указан в 
разпределението на учебната заетост.

Обучението по литература се провежда като обуче-
ние по четене с литературно-естетически характер и то 
се осигурява чрез „Читанка за 2. клас“, в която са по-
местени кратки художествени текстове, чрез които се 
осъществява не само усъвършенстването на четивната 
техника на второкласниците, но и приобщаването им 
към света на литературата. Преобладават текстове от 
българската детска литература, адаптирани съобразно 
особеностите на обучението в условия на билингви-
зъм. За всеки текст е предвиден по един урок. За целта 
към всяка литературна творба е предложен методичес-
ки апарат (въпроси, задачи, тестове и др.). Продълже-
нието на тези задачи е в учебното пособие „Тетрадка 
към читанката за 2. клас“, в което са предложени 

допълнителни учебни задачи към изучавания литера-
турен текст. 

Към помагалото по български език и към читанка-
та са приложени и допълнителни учебни материали в 
рубриките „За любителите на разказването и съчи-
няването“ и „За любителите на четенето“. Те са 
предназначени за учениците, които се справят добре 
с българския език и които са склонни да доразвиват 
своите умения чрез допълнителни дейности – под ръ-
ководството на учителя или чрез самостоятелна работа 
вкъщи. 

Комплектът от помагала предлага цялостна дидак-
тическа технология за втория модул от обучението по 
български език и литература, която е осигурена с необ-
ходимите ресурси, при което не се налага учителят да 
търси други помагала и помощни средства.

В учебната програма е посочено, че „годишният 
брой часове за изучаване на учебния предмет българ-
ски език и литература във втори клас е от 108 до 120 
часа. Разпределението на часовете между компоненти-
те Български език и Литература, както и разпределе-
нието на часовете за обучение по Български език като 
втори е по преценка на преподавателите“. 

Учебните помагала осигуряват възможно най-голе-
мия брой часове (120 часа), за да може учителят да пре-
ценява как да ги комбинира и кои от тях да пропусне с 
оглед на спецификите при учениците от неговия клас. 
Учителят сам определя приоритетите в своите цели и 
методическата си работа, но предложението е за след-
ната учебна заетост по модули в обучението (първи и 
втори) и по раздели в обучението във втория модул 
(български език; литература; създаване на текстове): 

Разпределение на часовете по БЕЛ за втори клас
Първи модул Втори модул Общо 

Български език Литература Текст и общуване
18 часа 40 часа 48 часа 14 часа 120 часа

Приложено е и примерно седмично разпределение на темите за 30 учебни седмици, по 4 учебни часа на сед-
мица.

1.1. Седмично разпределение на часовете по БЕЛ за втори клас за обучението, организирано в 
чужбина (30 седмици по 4 часа)

№ месец 1 час 2 час 3 час 4 час
1 2 3 4 5 6
1 септември Първи модул

Преговор на наученото 
в първи клас (от първи 
модул)

Първи модул
Думите този и тези

Първи модул
Думите този, тази, 
това и тези

Първи модул
Думите онзи и онези

2 септември Първи модул
Думите онзи, онази, 
онова и онези

Първи модул
Думите ме, те, го, я, 
ни, ви, ги

Първи модул
Думата съм в минало 
време

Първи модул
Думата съм в бъдеще 
време

3 октомври Първи модул
Членуване на думите

Първи модул
Думи за място – в, на, 
до

Първи модул
Думи за място – пред, 
зад, над

Първи модул
Думи за място – меж-
ду, срещу, около
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1 2 3 4 5 6
4 октомври Първи модул

Думи за време – през, в
Първи модул
Думи за място и за 
време (преговор)

Първи модул
Думите от мъжки род 
след числителни имена

Първи модул
Броим и пишем пра-
вилно

5 октомври Първи модул
Умалителни имена

Първи модул
Какво научихме във 
втори клас (преговор 
от първи модул)

Литература
За кого какво е учили-
щето – Петя Кокудева

Литература
Сбогом – Михаил Лъ-
катник

6 октомври Общуване и текст
Текст

Общуване и текст
Текст

Литература
Де е България – Иван 
Вазов

Литература
Родна стряха – Ран 
Босилек

7 ноември Български език
Да си припомним нау-
ченото в първи клас (от 
втори модул)

Общуване и текст
Устно и писмено об-
щуване

Литература
Ех, че е весело – Асен 
Босев

Литература
Знаменитият валеж – 
Джани Родари

8 ноември Български език
Да си припомним нау-
ченото в първи клас (от 
втори модул)

Общуване и текст
Съобщение

Литература
Ти гониш – Лиляна 
Стефанова

Литература
Костенурка – Дора 
Габе

9 ноември Български език
Строеж на езика

Български език
Строеж на езика

Литература
Кой е по-силен – бъл-
гарска народна при-
казка

Литература
Какъв ще стана ли? – 
Андрей Германов

10 ноември Български език
Българската азбука. 
Азбучен ред. Речници

Български език
Българската азбука. 
Азбучен ред. Речници

Литература
Приказки – Ран Боси-
лек (Баба и внуче)

Литература
Между нас да си остане 
– Виктор Самуилов

11 декември Български език
Гласни звукове. Уда-
рение

Български език
Гласни звукове. Уда-
рение

Литература
Зимен пейзаж – Валери 
Петров

Литература
Кучешка колиба – Ни-
колай Райнов

12 декември Български език
Правопис на гласните 
звукове

Български език
Правопис на гласните 
звукове

Литература
Книга и сладолед – Ге-
орги Господинов

Литература
Шарко и Марко – Яна-
ки Петров

13 декември Български език
Съгласни звукове

Български език
Съгласни звукове

Общуване и текст
Поздравителна кар-
тичка

Литература
На Коледа – Доналд 
Бисет

14 януари Български език
Правопис на съгласни-
те в края на думата

Български език
Правопис на съгласни-
те в края на думата

Литература
Мързелив, но досетлив 
– Елин Пелин

Литература
Къде живеят дните – 
Иван Кръстев

15 януари Български език
Правопис на съгласни-
те в средата на думата

Български език
Правопис на съгласни-
те в средата на думата

Общуване и текст
Устно съчиняване на 
приказка по подобие на 
друга

Литература
Отмъщението на гор-
ското поточе – Петя 
Йорданов

16 януари Български език
Трудности при писане

Български език
Трудности при писане

Литература
Стихотворения – Дора 
Габе (Мъдър)

Литература
Защо да ти се пок-
ланям? – българска 
народна приказка; 
Надпяване – българска 
народна песен

17 февруари Български език
Съществителни имена. 
Род и число на същест-
вителните имена

Български език
Съществителни имена. 
Род и число на същест-
вителните имена

Общуване и текст
Устно съчиняване на 
приказка по дадено 
начало

Литература
Еленът и неговите рога 
– Езоп

18 февруари Български език
Съществителни нари-
цателни и съществител-
ни собствени имена

Български език
Съществителни нари-
цателни и съществител-
ни собствени имена

Литература
Песен за приятелството 
– Златина Билярска

Литература
Фасул и трън – Дядо 
Благо (Стоян Русев)

19 февруари Български език
Умалителни съществи-
телни имена

Български език
Умалителни съществи-
телни имена

Литература
Български народни 
приказки (Гостенчето)

Литература
Цирк – Атанас Душков
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1 2 3 4 5 6
20 февруари Български език

Прилагателни имена. 
Род и число на прила-
гателните имена

Български език
Прилагателни имена. 
Род и число на прила-
гателните имена

Литература
Басни – Лафонтен 
(Петлето, котката и 
мишлето)

Литература
Сърне – Цанко Лалев

21 март Български език
Правопис на прилага-
телните имена

Български език
Правопис на прилага-
телните имена

Литература
Стихотворения – Ели-
савета Багряна (Зима-
та, пролетта и детето)

Литература
Мартенички от Баба 
Марта – Веса Паспа-
леева

22 март Български език
Глаголи. Число на гла-
голите

Български език
Глаголи. Число на гла-
голите

Литература
Мама – Калина Ма-
лина

Литература
Внучка фотографка – 
Лиана Даскалова

23 март Български език
Изговор и правопис на 
глаголите

Български език
Изговор и правопис на 
глаголите

Литература
Стихотворения – Вале-
ри Петров (Време за 
игри)

Литература
Столетникът – Ангел 
Каралийчев

24 март Български език
Части на речта

Български език
Части на речта

Общуване и текст
Устно съчиняване на 
приказка с предложен 
герой

Литература
Чичо Пейо – Елин Пе-
лин

25 април Български език
Съобщителни изрече-
ния

Български език
Съобщителни изрече-
ния

Литература
По пътечките на дъгата 
– Леда Милева

Литература
Бащин край – Атанас 
Цанков

26 април Български език
Въпросителни изрече-
ния

Български език
Въпросителни изрече-
ния

Литература
Колко са магаретата 
– българска народна 
приказка

Литература
Лазарска песен – бъл-
гарска народна песен; 
Цветница – Иван Ца-
нев

27 април Общуване и текст
Описание на животно

Общуване и текст
Описание на животно

Литература
Майски Великден – 
Елисавета Багряна

Литература
История с куче – Петя 
Дубарова

28 май Общуване и текст
Описание на растение

Общуване и текст
Описание на растение

Литература
Родино мила – Георги 
Веселинов

Литература
В гората – Гео Милев; 
Горо ле, горо зелена 
– българска народна 
песен

29 май Общуване и текст
Описание на предмет

Общуване и текст
Описание на предмет

Литература
На Кирил и Методий – 
Иван Давидков

Литература
Чудната врата – Весе-
лин Ханчев

30 май Български език
Какво научихме за бъл-
гарския език

Български език
Какво научихме за бъл-
гарския език

Литература
Летни кънки – Краси-
мир Машев

Литература
Припомнете си науче-
ното
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2. ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Учебният комплект осигурява възможност на учи-
теля да направи диагностика на езиковото развитие на 
своите ученици чрез две самостоятелни работи – за из-
мерване на входното и изходното ниво в началото и в 
края на учебната година. Това би му дало информация 
за напредъка на всеки негов ученик за определения пе-
риод. 

Ако учителят реши да се възползва от тази възмож-
ност, той може да преобразува своята методическа ра-
бота във уроците за упражнения по темите „Да си при-
помним наученото в първи клас“ (в началото на втори 
клас) и „Какво научихме за българския език“ (в края на 
втори клас). За целта се използва дидактическият ма-
териал по тези теми, който се съдържа в учебната тет-
радка по български език за втори клас. Този материал 
може да служи както за тренировъчни упражнения за 
преговор, така и за самостоятелна работа на ученика, 
която след това учителят ще провери и оцени.

2.1. Диагностика на входно ниво
Самостоятелната работа за измерване на резулта-

тите от обучението по български език и литература в 
началото на учебната година може да се проведе върху 
основата на материала, който е разположен на първия 
разтвор от учебната тетрадка по български език (стра-
ници 4 – 5). Включени са седем задачи, които може да 
имат и диагностичен характер.

Първата задача е с цел да се установят уменията 
на учениците да пренасят правилно части от думите на 
нов ред. Тя е с тестов характер и е свързана с изисква-
нето да не се пренасят самостоятелни букви. Правил-
ният отговор е Б) ябъл/ка, тъй като в него пренасянето 
е по срички.

Втората задача е свързана с разграничаването на 
множествено число при съществителни имена, които 
завършват с буква й. Граматическото число е указано 
на учениците чрез думите един и много. Те трябва да 
ориентират второкласника, че всички думи в първата 
колонка завършват на й, а техните съответствия от вто-
рата колонка, които са в множествено число, завърш-
ват на и. 

Допълнителното условие към втората задача из-
исква съставянето на изречение с една от думите по из-
бор. Изпълнението на тази задача се оценява съобраз-
но с три критерия. Първият е свързан със смисловата 
страна на създаденото изречение, тоест проверява се 
дали ученикът е в състояние да изгради самостоятелно 
синтактична смислова цялост. Вторият критерий е за 
оценка на уменията на ученика да включва в контекст 
съществителни имена от мъжки род, които в единстве-
но число завършват с буква й и които в множествено 
число трябва да се напишат с буква и. Третият кри-
терий се отнася до уменията на второкласниците да 
съгласуват граматически правилно думите (например 
изречението Ние посетихме много музеи е с правилно 

съгласуване на личното местоимение и на глаголната 
форма за лице и число). При изпълнението на тази за-
дача не трябва да се санкционират грешки, свързани 
с употребата на пълен/кратък член на съществителни 
имена от мъжки род (например: Пътят е с много за-
вои). Четвъртият критерий е свързан с пунктуацион-
ното оформяне на изречението, тъй като това умение е 
добре да е усвоено още с първите уроци в първи клас. 
Допуска се обаче, че този знак може да се пропусне 
поради небрежност. 

Третата диагностична задача е под формата на 
кръстословица. Целта е да се установят уменията на 
учениците да употребяват буквосъчетанието ьо в думи 
с меки съгласни. Едновременно с това се оценява и 
лексикалната компетентност на второкласниците, като 
очакването е, че те се ориентират в посоченото значе-
ние на тези думи, тъй като многократно са ги използ-
вали, изпълнявайки задачи в буквара и в тетрадката по 
български език за първи клас. Тези умения се прове-
ряват чрез правилно писане на 4 думи. Неуспешно е 
изпълнението на задачата, ако ученикът не е попълнил 
правилно нито едно от свободните квадратчета в кръс-
тословицата. 

Чрез четвъртата диагностична задача се опре-
делят уменията на учениците да разпознават съобщи-
телно и въпросително изречение, като ориентацията в 
съответния вид изречение е с опора на неговата семан-
тика. Очакването е, че второкласниците ще се насочат 
към думите къде и кога като маркери на въпросителни 
изречения. 

Петата задача проверява наученото в първи клас 
по отношение на буква й в средата и в края на дума-
та. Правилното писане на думи с буква й се проверява 
в смислов контекст, за да може да се направи разлика 
между формите за единствено число (чай, край) и мно-
жествено число (музеи, полицаи). Включени са и съ-
ществителни собствени имена, които многократно са 
писани в уроците по ограмотяване в първи клас (Рай-
на, Николай, Андрей). Тази задача е с голяма тежест в 
общото балообразуване, тъй като уменията за правил-
но писане на думи с буквата й се изграждат чрез про-
дължителни тренировъчни упражнения, които продъл-
жават и през следващите класове в началното училище. 

Шестата задача е свързана с препис на текст. 
Предложеният разказ съдържа много възможности за 
правописни грешки. Част от тях са свързани с изучени 
в първи клас правила: писане на буква й (семейство, 
майка, полицай); правилно писане на думи с букви ю, 
я, щ (уютно, жилище, голям); правилна употреба на 
йо/ьо (Йорданови, фризьорка), писане на главна буква 
в началото на изречение; правилно пренасяне на думи-
те на нов ред и др. Наред с тях в текста се съдържат и 
думи с неизучени правописни особености, като обез-
звучаване в края на думата (красив, град). В случая 
обаче целта не е да се провери дали учениците спазват 
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тези книжовни норми, тъй като задачата е за препис. 
Ето защо очакването е, че второкласниците правилно 
ще препишат текста, без да се подведат от различия-
та при изговора на написаните думи. От значение са и 
графичните умения на второкласниците – правилно из-
писване на българските букви, спазване на графични-
те изисквания, точно възпроизвеждане на думата (без 
пропускане на букви, без неправилна замяна на букви 
и без излишно добавени букви). 

След преписването на текста на учениците се пред-

лага внимателно да прочетат написаното, за да се за-
дълбочат в съдържанието на текста. Това е подготовка 
за изпълнението на следващата – седма диагностич-
на задача, която проверява разбирането при четене/
писане. Правилните отговори са: В какъв град живее 
семейството? (голям и красив); Каква е професията на 
бащата? (полицай). 

При оценяването на резултатите от изпълнението 
на всяка от предложените диагностични задачи учите-
лят би могъл да използва следната индивидуална листа: 

Индивидуална листа за успеха на ученика при диагностика на входното ниво в началото на втори клас

№ на диагнос-
тичната задача

Критерии за оценка Показатели за изпълнението:

Първа задача Умения за пренасяне на части от думата 
на нов ред

1 точка: при правилен отговор;
0 точки: при грешен отговор.

Втора задача Умения за правилно писане на формите 
за множествено число на съществителни 
имена, които завършват с буква й

- по 1 точка за правилен отговор 
 (максимален резултат – 6 точки)

Допълнително 
условие към 
втора задача

Умения за самостоятелно съставяне на 
синтактична смислова единица с пра-
вилна употреба на дума с буквите и/й, с 
правилно съгласуване на използваните 
думи и с поставен знак за край на изре-
чението.

4 точки: при изречение с ясно изразен смисъл; правил-
но употребена дума с и/й, правилно съгласувани думи и 
със знак за край на изречението;
3 точки: при изречение с ясно изразен смисъл; правил-
но употребена дума с и/й, правилно съгласувани думи, 
но без знак за край на изречението поради небрежност;
2 точки: при правилно употребена дума с и/й, правилно 
съгласувани думи, поставен знак за край на изречение, 
но липса на ясно изразен смисъл;
1 точка: при изречение с ясно изразен смисъл, правил-
но употребена дума с и/й, но с грешно съгласуване на 
други думи;
0 точки: липсва изречение.

Трета задача Умения за използване на буквосъче-
танието ьо за означаване на предходна 
мекост на съгласния

- по 1 точка за всяка правилно написана дума 
 (максимален резултат - 4 точки)

Четвърта задача Умения за разграничаване на съобщи-
телните и въпросителните изречения

- по 1 точка за всеки правилно поставен знак
 (максимален резултат - 5 точки)

Пета задача Умения за правилно писане на думи с 
й/и в зависимост от контекста

- по 1 точка за всяка правилно написана буква
 (максимален резултат - 7 точки)

Шеста задача Умения за пренасяне на думите; умения 
за писане на българските букви и умения 
за точно възпроизвеждане на звуко-бук-
вения състав на думата

16 точки – при безгрешно изпълнение;
Отнемане на 1 точка при всяка допусната грешка: при 
пренасяне на дума; при неправилно написана българска 
буква; при пропусната буква; при неправилно добавена 
буква или при неправилно заменена буква.

Седма задача Умения за разбиране на текст при четене 2 точки: при правилен отговор и в двете части на тес-
товата задача;
1 точка: правилен отговор само на една от двете части 
на тестовата задача;
0 точки: при липса на правилен отговор.

Максималният брой точки при тази самостоятелна работа е 45. Тяхното приравняване към оценки по шесто-
балната система е следното:

Отлично изпълнение Много добро изпъл-
нение

Добро изпълнение Задоволително из-
пълнение

Незадоволително 
изпълнение

45 – 37 точки 36 – 28 точки 27 – 19 точки 18 – 10 точки 9 – 0 точки



9

2.2. Диагностика на изходно ниво
Като самостоятелна работа за измерване на резул-

татите от обучението по български език и литература в 
края на втори клас може да се организира и методичес-
ката работа при последната тема в учебната тетрадка 
по български език.

Първата диагностична задача е свързана с изуче-
ното в раздела „Звукове и букви“. Чрез нея се прове-
ряват уменията на учениците да комбинират звукове и 
техните букви в думи. В помощ на учениците са илюс-
трациите на предложените думи (балон, люляк, чадър, 
пейка). Изискването е второкласниците да зачертаят 
излишните буква (буква с в първата дума; буква т във 
втората дума; буква о в третата дума; буква л в четвър-
тата дума). Ако учениците се затруднят да изпълнят 
задачата по този начин, може да им се даде право да 
напишат правилно думите към всяка от илюстрациите, 
след което да сравнят буквите в своята дума с написа-
ните букви в помагалото, да открият излишната и да я 
зачертаят.

Втората задача е с цел да се проверяват уменията 
на второкласника да употребява и да пише правилно 
съществителни собствени имена. От него се очаква 
да напише с главна буква име на град и река (без да 
е задължително да са в България) и мъжко и женско 
съществително собствено име за фамилия (Иванова, 
Стоянов и т.н.). 

Чрез третата задача се установява доколко уче-
никът разграничава правилно умалителните имена. В 
първата тройка думи умалителното име е зайче; във 
втората то е мишле; в третата – книжка; в четвъртата 
– столче).

Четвъртата задача диагностицира уменията на 
учениците да определят рода и числото на съществи-
телните имена. В първата колонка трябва да се напи-
шат съществителните в мъжки род единствено число 
(ден, молив); във втората – съществителните в женски 
род единствено число (вода, ябълка); в третата – съ-
ществителните в среден род единствено число (сърце, 
цвете), а в четвъртата – съществителните в множест-
вено число (рози, обувки). 

Допълнителното условие на четвъртата зада-
ча изисква от ученика да прибави по едно подходящо 
прилагателно име към съществителните рози и обувки. 
От значение е тези прилагателни да са в множествено 
число, тоест да се съгласуват с формите на съществи-
телните имена (например красиви рози; нови обувки). 

Изпълнението на петата задача показва доколко 
второкласниците могат да разграничат глаголите от 
другите части на речта. Някои от думите са подбрани 
така, че да имат сходен завършек (мия, кутия). Целта е 
учениците да се ориентират не само по формата на гла-
голите, но и по тяхното лексикално значение. Очаква-
ният резултат е учениците да подчертаят като глаголи 
думите мия, обличам, плачат, отваряме. 

Допълнителното условие към петата задача е 
свързано със съставянето на изречение с един от под-
чертаните глаголи по избор. При оценка на изпълне-
нието се има предвид дали в предложеното от ученика 
изречение думите са смислово и граматически свър-
зани (например: Аз мия плодовете; Аз обличам нова 
рокля; Децата плачат; Ние отваряме вратата и 
т.н.). 

Шестата задача е за съгласуване на прилагател-
ни и съществителни имена по род и число. Думите 
са подбрани така, че да са представителни примери 
за съгласуване чрез еднакви окончания – за женски 
род -а/-я (в случая: хубава книга, красива жена), за 
среден род -о/-е (в случая: топло мляко, меко легло) 
и за множествено число -и (стъклени чаши, червени 
моливи). Съществителните и прилагателните имена в 
мъжки род обикновено завършват със съгласен (добър 
ученик, смел мъж). Това помага на децата билингви да 
се ориентират в съгласуването чрез формален признак 
(Думите се сприятеляват чрез своя завършек). 

Седмата задача е за проверка на усвоените право-
писни особености, свързани с обеззвучаването на съг-
ласните в края на думата. В реда за писане учениците 
следва да посочат следните думи за проверка: пантофи 
(за панто_); картофи (за карто_); моливи (за моли_); 
моркови (за морко_); ръкави (за ръка_); острови (за 
остро_). 

Осмата задача е пунктуационна. За нейното из-
пълнение второкласниците следва да определят въпро-
сителните изречения, като се ориентират както по зна-
чението им, така и по формалния им признак – частица-
та ли. Следващата стъпка е да поставят въпросителен 
знак в края на двете въпросителни изречения (Вижда-
ла ли си кълвач?; А не ходиш ли на разходка в гора-
та?) и точка в края на двете съобщителни изречения. 

Резултатите от прилагането на този диагностичен 
инструментариум се отчитат чрез следните критерии и 
показатели за тяхното изпълнение:

Индивидуална листа за успеха на второкласника при диагностика на изходното ниво

№ на диагнос-
тичната задача

Критерии за оценка Показатели за изпълнението:

1 2 3
Първа задача Умения за действие със звукове и 

букви
- за всяка правилно зачертана буква се получава по 1 точ-
ка (максимален резултат – 4 точки)

Втора задача Умения за правилна употреба и 
правилно писане на съществителни 
собствени имена

- по 1 точка за всяко уместно употребено и правилно на-
писано съществително собствено име
(максимален резултат – 4 точки)

Трета задача Умения за разпознаване на умалител-
ни съществителни имена

- по 1 точка за правилен отговор на всяка тестова задача 
 (максимален резултат – 4 точки)

2. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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1 2 3
Четвърта задача Умения да се определят граматичес-

ките категории род и число при съ-
ществителните имена

- по 1 точка за всеки правилен отговор 
(максимален резултат – 8 точки) 

Допълнително 
условие към 
четвърта задача

Умения за избор и съгласуване на 
прилагателни имена със съществи-
телни имена

- по 1 точка за всяко прилагателно име, ако то е в мно-
жествено число 
(максимален резултат – 2 точки)

Пета задача Умения за разграничаване на глаго-
лите от другите части на речта

- по 1 точка за всеки правилен отговор 
(максимален резултат – 4 точки)

Допълнително 
условие към 
пета задача

Умения за съставяне на логически и 
граматически правилни изречения

- 1 точка, ако изречението е правилно съставено;
- 0 точки, ако няма изречение или ако то е с лексикални 
или граматически грешки
(максимален резултат – 1 точка)

Шеста задача Умения за съгласуване на прилага-
телни имена със съществителни име-
на по род и число

- по 1 точка за всеки правилен отговор
(максимален резултат – 8 точки)

Седма задача Умения за правописна проверка на 
думи, които завършват със звучен/
беззвучен съгласен

- по 1 точка за всеки правилен отговор 
(максимален резултат – 6 точки)

Осма задача Умения за разграничаване на съоб-
щителни и въпросителни изречения 
чрез поставяне на пунктуационен 
знак в края

- по 1 точка за всеки правилен отговор 
(максимален резултат – 4 точки)

Максималният брой точки и при тази самостоятелна работа е 45. Тяхното приравняване към оценки по шес-
тобалната система е следното:

Отлично изпълнение Много добро изпъл-
нение

Добро изпълнение Задоволително из-
пълнение

Незадоволително 
изпълнение

45 – 37 точки 36 – 28 точки 27 – 19 точки 18 – 10 точки 9 – 0 точки
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3. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРИ КЛАС

3.1. Общо представяне
Очакваните крайни резултати от обучението по 

български език в края на втори клас може да се обоб-
щят в следните три основни направления: 

– овладяване на умения за общуване в устна и пис-
мена форма;

– формиране на начални практически умения за 
прилагане на двете основни правописни правила за 
проверка на гласни и съгласни, при които има разлика 
между изговор и писане;

– знания и практически умения за отделяне на съ-
ществителните имена, прилагателните имена и глаго-
лите като части на речта;

– задълбочаване на знанията за двата вида изрече-
ния по цел на изказване – съобщителни и въпросител-
ни изречения.

В този план темите по български език може да 
се обособят в следните раздели: Звуковете и буквите в 
българския език; Думите като части на речта; Изрече-
нията в българския език.

При въвеждането на новите понятия в помагалото 
се избягва използването на определения, тъй като при 
тях винаги съществува риск от непълноти или факто-
логически грешки. Смятам, че в началното училище 
е редно да се избягва позоваването на определения 
и формулирането на правила. Вместо това, в нашето 
помагало се използва описателен текст, който пред-
ставя най-общо същността на изучаваното езиково 
явление. Този текст се съчетава с представителни 
примери, които насочват второкласниците към особе-
ностите на наблюдаваните езикови факти и които слу-
жат като образец, който ориентира учениците в изу-
чавания езиков материал. С други думи, въвеждането 
на езиковите понятия в началното училище следва да 
се осъществява на практическа основа, без излишно 
теоретизиране. Това се налага поради характерния за 
възрастта „наивен семантизъм“ и поради неумението 
на малкия ученик да осъществява граматическа аб-
стракция. 

Комуникативният профил на езиковото обу-
чение е зададен във всеки от уроците по български 
език. Разкрива се смисълът за изучаване на езикови-
те факти и явления, предвидени в учебната програма. 
Ето защо всички уроци по български език завършват 
с комуникативна задача, която ориентира учениците 
в речевата реализация на усвояваните знания и уме-
ния. Комуникативните задачи са разгърнат отговор на 
въпроса „Защо ни е да го знаем?“. От една страна, 
чрез тях се представя изучаваното езиково явления в 
контекста на речевата комуникация, заради която се 
изучава. От друга страна, чрез тези задачи второклас-
ниците се обучават да се включват в многообразие от 
ситуации на общуване, изискващи да се прилагат раз-
лични стратегии за постигане на ефект в комуникаци-
ята. На трето място, чрез тези задачи вниманието на 
учениците се насочва към речеви ситуации, при които 
често се допускат грешки от езиков характер. Не без 

значение е и фактът, че предлаганите в помагалото 
комуникативни задачи внасят хумор и разнообразие в 
учебната дейност и по този начин те са не само полез-
ни, но и забавни за учениците.

В учебната програма по български език за втори 
клас основният приоритет е правописното обу-
чение. От тази гледна точка голяма част от уроците, 
предложени в помагалото и в тетрадката по български 
език, са пряко свързани с усвояване на правописните 
норми. Във втори клас акцентът е върху усвояване на 
основните правила за писане на гласните и съгласни-
те звукове, когато при тях има разлика между изговор 
и писане. Заедно с това от особено голямо значение 
са уменията на второкласниците да работят с право-
писен речник, което безспорно е най-важно от гледна 
точка на правописно правилното писане като цяло. 

В помагалото и в учебната тетрадка е осигурен ди-
дактически материал за 14 урока за правописно обу-
чение:

– 2 урока по темата „Българска азбука. Азбучен 
ред. Речници“, чрез която се усвояват основни умения, 
необходими при работа с правописен речник; 

– 4 урока за усвояване на начините за правопис-
на проверка на гласните (темите са: „Гласни звукове. 
Ударение“, чрез която второкласниците се учат да от-
криват местата на възможните грешки при гласните в 
българския език; „Правопис на гласните звукове“, 
чрез която учениците научават начини за правописна 
проверка на гласни); 

– 6 урока за въвеждане на учениците в особенос-
тите на правописната проверка на съгласните чрез те-
мите: „Съгласни звукове“, „Правопис на съгласни в 
средата на думата“ и „Правопис на съгласни в края 
на думата“;

– 2 урока за правилното писане на думи с ю, я, щ, 
дж, дз по темата „Трудности при писане“. 

Наред с тези уроци, конкретно свързани с правопи-
са, уменията за правилно писане на думи е предмет на 
усвояване и в другите уроци по български език, вклю-
чени в темите „Правопис на прилагателните имена“; 
„Изговор и правопис на глаголите“, „Части на реч-
та“ и обобщителната тема „Какво научихме за бъл-
гарския език“. 

Учебният комплект по български език осигурява 
не само широка застъпеност на правописното обуче-
ние, но и последователност във въвеждането и разгръ-
щането на наблюдаваните правописни особености. За 
всяка от тях е предвиден голям брой учебни задачи в 
помагалото и в тетрадката. Акцентът е върху изграж-
дането на правописна бдителност – преди още да знае 
правилата за правилно писане, ученикът да знае къде 
да ги прилага, тоест да знае местата на възможните 
грешки. 

3.2. Методически указания за уроците по 
български език
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ТЕМА 1. ДА СИ ПРИПОМНИМ НАУЧЕНОТО В ПЪРВИ КЛАС

Цели:
• Актуализиране на езиковите знания, придобити в 
първи клас;
• Изграждане на основа за правописното обучение, 
което предстои да се проведе във втори клас.

Методически указания:
Урокът е обобщителен по отношение на научено-

то за българския език по време на обучението в първи 
клас, тоест осъществява се преговор. Този урок е ос-
новополагащ, тъй като чрез него не само се припомнят 
изучени особености при писането на буквите, но и се 
поставя началото на правописно обучение върху осно-
вата на осъзнатост и системност.

Първата задача е свързана с правилото за пре-
насяне на части от думата на нов ред. Това правило е 
твърде сложно при минимума на езиковите знания на 
учениците в съответния клас. Ето защо то се надгражда 
поетапно, съобразно с равнището на езиково развитие 
на учениците. 

В първи клас това правило е представено частично 
– в края на обучението си първокласниците би следва-
ло да знаят две основни изисквания на това правило, 
а именно: едносрични думи не се пренасят на нов ред; 
пренасянето е на срички; сама буква на ред не стои. С 
оглед на тези знания в началото на втори клас учени-
ците би следвало да си припомнят тези изисквания. С 
тази цел е първата задача от урока в учебника, която 

дава възможност за коментар (Кое е грешно и защо?). 
Явно е, че при първите две думи пренасянето не е на 
срички (вр/еме вместо вре/ме; стр/аница вместо стра/
ница или страни/ца). Втората двойка думи илюстрират 
изискването да няма изолирани букви при пренасяне. С 
оглед на това думата стая не може да бъде пренесена на 
нов ред, а думата огледало следва да се раздели на срич-
ки (ог/ледало, огле/дало, огледа/ло). По този начин изу-
ченото в първи клас се пренася постепенно и на равни-
щето на многосрични думи – трисрични и четирисрични. 
Впоследствие второкласниците се запознават и с други 
спецификите при пренасяне на многосрични думи. 

Втората задача е свързана с правилното писане 
на съществителните собствени имена. Сред предложе-
ните думи в редицата учениците следва да определят 
кои от тях са имена на хора (Иванов, Катя) или имена 
на град и планина (Пловдив, Рила); да ги подчертаят и 
да ги напишат с начална главна буква. Ако второклас-
ниците не са чували за Пловдив и Рила, добре е учите-
лят да им разкаже за тях, като покаже и снимки. Раз-
бира се, ако някой от учениците е запознат с този град 
или се е разхождал из тази планина, може да сподели 
свои впечатления. Важното е учениците да разберат, 
че в България има много градове и планини, но всички 
те се назовават различно и затова техните имена се пи-
шат с главна буква в началото.

Третата задача е с правописен характер. Тя е поз-
ната на учениците, тъй като в буквара и тетрадките им 
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в първи клас често са срещали подобни двойки думи. 
За изпълнението на тази задача не са необходими спе-
циални познания за правописните норми при гласните 
и съгласните. Този тип задачи имат пропедевтичен ха-
рактер по отношение на правописа. Те се изграждат 
върху двойки думи, първата от които представя звука 
в силна позиция (това е така наречената дума за про-
верка), а втората дума съдържа звука в слаба позиция и 
съответното му място е означено със знак за пропусна-
та буква. От учениците се очаква да сравнят двете думи 
и да преоткрият кой е звукът, който буди съмнение при 
писане, и коя е правилната буква, с която се означава 
той. 

Четвъртата задача е с цел да се актуализира 
правилото за писане на думите от мъжки род, които в 
единствено число завършват с буква й. В случая е дос-
татъчно учениците да си припомнят изученото в първи 
клас, като се ръководят от числото на думата (напри-
мер: един завой, много завои). Избраната форма на 
поставяне на задачата придава на дейността занимате-
лен характер – в аквариума с думата един ще попаднат 
всички думи с й в края, а останалите, които завършват 
с и, са за аквариума с думата много. 

Петата задача предпоставя актуализиране на още 
едно правило, което е било на вниманието на ученици-
те в първи клас – писане на ьо или йо в думите. Очак-
ванията са, че това правило не би следвало да създава 
особени трудности за малките ученици не защото е 
лесно за изпълнение, а защото думите с тази правопис-
на особеност са твърде ограничени като количество и 
защото преобладаващата част от тях са били на внима-
нието на учениците като първокласници. Очакването 
е във втори клас тези думи да се повторят и по тази 
начин второкласниците окончателно да запомнят тях-
ното правилно писане. Ако прецени, учителят би могъл 
да обърне внимание на учениците, че ЙО пишем в на-
чалото на думите (__ана → Йоана; __д → йод; __вка 
→ Йовка; __рдан → Йордан) или след гласен (Сто__ 
→Стойо, ма__р → майор), а ЬО се пише след съгла-

сен (в случая: Пет__ → Петьо; танц__р → танцьор; 
Вал__ → Вальо; шоф__р → шофьор; Кол__ → Кольо; 
бокс__р → боксьор). 

Шестата задача също не би следвало да затрудни 
учениците, тъй като в първи клас те многократно са 
изпълнявали подобни задачи, изискващи да се опреде-
ли видът на изречението и да се постави съответния 
знак за край на изречението. В случая е използвана 
по-специфична форма на представяне на написаното 
– изреченията са оформени като спирала, за да може 
едновременно с езиковото знание да се упражнят и 
четивните умения на учениците, и готовността им да 
прилагат различни техники на четене с цел да удържат 
реда при четене.

Седмата задача е с комуникативен характер и 
насочва учениците към речева ситуация, в която се 
осъществява общуване, опосредствано от телефон. 
По речта на героите децата следва да се ориентират в 
причината за недоразумението, а именно, че в първо-
то изказване има две съществителни имена в женски 
род (Ива, температура) и не се разбира ясно с коя от 
двете думи е свързан въпросът. В тази ситуация учени-
ците може да навлязат с помощта на въпросите: Какво 
съобщава първото момче? (Първото момче съобщава, 
че Ива има температура); За какво пита то? (Дали 
температурата е висока); С какъв въпрос пита? (Ви-
сока ли е?); Как разбира този въпрос второто момче? 
(Второто момче си мисли, че го питат дали Ива е 
висока, и затова отговаря, че тя е по-ниска от него); 
Тогава как е правилно да се изкаже първотоѝ момче? 
(Вариант А: Висока ли е температурата ѝ?; Вариант 
Б: Разбрах, че Ива е болна. Тя има ли висока темпе-
ратура?). 

Вторият урок по тази тема е в тетрадката по бъл-
гарски език. Той може да се реализира и като трениро-
въчни упражнения за припомняне на наученото, но и 
с цел да се установи входното равнище на учениците. 
Този урок във варианта му като самостоятелна работа 
е описан в предходния текст на тази книга.

ТЕМА 2. СТРОЕЖ НА ЕЗИКА

Цели:
• Овладяване на знания за езиковите единици – 
звук, сричка, дума, изречение, текст;
• Формиране на умения за разпознаването на ези-
ковите единици;
• Ориентиране в системността на езика.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът се ориентира за системните отношения 
в езика: звук – дума – изречение – текст.

Методически указания:
Двата урока на тази тема са основополагащи по от-

ношение на езиковото развитие на учениците, тъй като 
ги въвеждат в отношенията на различните нива на ези-
ка – фонетично, лексикално, синтактично, текстуално. 
Тази тема поставя рамките на езиковото обучение в 

началното училище. 
Идеята за езика като системно-структурно обра-

зувание е представена за второкласниците нагледно 
чрез стълбичка, чиито стъпала очертават различните 
нива на езика. На най-ниското стъпало са звуковете, 
тъй като те са най-малките градивни единици на езика. 
На следващото стъпало са думите, които се образуват 
от звукове и в същото време са единици, от които се 
структурират езиковите единици от по-високо ниво 
– изреченията. Последното стъпало е за текста, кой-
то включва в себе си всички единици от предходните 
нива. В случая не е важно децата да научат наизуст 
знанието, представящо тази верига – звуковете образу-
ват думи; думите се свързват в изречения; изреченията 
съставят текст. От значение е децата да осъзнаят тези 
отношения и взаимозависимости по практически път. 
С тази цел са и учебните задачи в този урок.
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Първата задача е свързана с дейности на фоне-
тично ниво. Тя е със състезателен характер и осигу-
рява възможности за работа по екипи. От учениците 
се изисква да образуват възможно най-много срички с 
предложените букви, които са графични знаци на съ-
ответните звукове. Разбира се, достатъчно е второк-
ласниците да съставят двубуквени срички от типа: за 
първи екип – на, не та, те, ба, бе, ла, ле, ан, ен, ат, 
ет, аб, еб, ал, ел; за втори екип – ма, ми, да, ди, ра, ри, 
ба, би, ам, им, ад, ид, ар, ир, аб, иб. Добре е обаче да 
се стимулират и комбинации, при които се получават и 
трибуквени срички от типа: за първи екип – тал, тел, 
бал, бел, пал, пел, пат, пет, лап, леп и т.н.; за втори 
екип – мир, мар, рам, рид, дар, рад, бам, бим, мид, 
рид и т.н. Важно е обаче веднага след като учениците 
предложат съответната сричка, да се проверява дали тя 
означава дума или не (в предложените думи смислови 
единици са срички като: тел, пет, мир, дар, бал и т.н. 
Допълнителното условие към задачата изисква и обра-
зуване на думи от тези срички, например: пате, балет, 
таблет, лале и др. (за първи екип); мида, риба, дим, 
мир, бира, дама и др. (за втори екип).

Втората задача предпоставя дейности на след-
ващото по-високо ниво – образуване на думи от три 
срички. В точките на калинките са скрити думите: за-
бава, колело; година. С тях учениците съставят и изре-
чения, като по този начин се осъществява преход към 
следващото ниво в езиковата система – синтактичното. 

Третата задача представя механизма за образува-
не на думите. Образец за това се съдържа в стихотво-
рението „Скокливки“ на Кирил Назъров. Звуковете са 

олицетворени като скокливки, които могат да сменят 
местата си и свободно да се комбинират. Илюстраци-
ята към стихотворението подсказва отговора на гатан-
ката – еж (таралеж). По подобие второкласниците 
могат да образуват и други едносрични думи. Едновре-
менно с това може да им се предложи да променят реда 
на буквите или сричките в думи, за да се получат други 
думи (например: кал → лак; сок → кос; коса → сако; 
маса → сама; роза → зора и т.н.). 

Четвъртата задача насочва учениците към дей-
ности на синтактично равнище – да отделят думите в 
състава на изречение. За да не се затруднят, предложе-
ните изречения са пословиците: Мълчанието е злато; 
Мързелът грози човека. По преценка на учителя може 
да се коментира значението на тези пословици.

Петата задача представя начина, по който изре-
ченията образуват помежду си смислови връзки, за да 
съставят текст. Достатъчно е учениците да номерират 
предложените изречения в тяхната последователност и 
да ги прочетат в този ред, при което се получава текст. 
Освен смисловите връзки между изреченията, ориен-
тир за учениците са и римите, при което се получава 
следното: 

1. Имало едно време една хубава чаша. 
2. Тя беше гордост наша.
3. Но аз правих, струвах – и чашата счупих.
4. Сега Ленчето разляната вода бърши и приказ-

ката свърши.
Шестата задача е комуникативна и е свързана 

с добавяне на букви и думи в шеговити съобщение: 
„Моля не хранете животните. Давайте храната на 
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пазачите“. По повод на написаното децата в класната 
стая може да коментират защо не трябва да се дава хра-
на на животните в зоопарка. 

Вторият урок е за упражнение по темата и се раз-
гръща в учебната тетрадка. В него също има задача за 
звуковете – първата задача. Възклицанията с удълже-
но изговаряне на гласните в конкретен контекст имат 
свое значение, както се вижда от предложените приме-
ри (Ааа! – изговаря детето, когато плаче; Ъъъ! – напо-
добява рев на магаре; Ууу! – звучи като вой на вълк). 
След коментара върху значението на тези удължени 
гласни учениците ги преписват на правилното място 
по същия начин. 

Втората задача е в занимателна форма, наподобя-
ваща кръстословица. Тя е игра с букви, в която учени-
ците следва да напишат в квадратчетата буква по буква 
думите лале, кокиче, роза, зюмбюл. За да могат уче-
ниците да се досетят сами за тези думи, важно е добре 
да разгледат илюстрацията и да открият кои цветя са 
изобразени на нея. 

Третата задача е словообразуваща и основна-
та цел е учениците да се опитат да направят различни 
комбинации от срички, за да получат думи. Предложе-
ните срички са подбрани така, че думите се образуват 
на принципа на доминото (например от сричките зи ма 
са се образуват двете думи зима и маса). Така се офор-
мят и останалите думи от верижката (сако, кола, лапа, 
пара, рамо, море, река, кана). 

По преценка на учителя останалото място в редо-
вете за писане може да се използва за допълнителна 
задача от типа:

Допълнителна задача: на дъската или на листчета 
за всеки от учениците е написана следната редици от 
думи: 

фирма, игра, салата, макарони, ферма, салам, ра-
бота, рана, чешма, зебра, коса, тераса, гора, китара, 
малина, рали, ферма, палма, лиса, мусака.

На второкласниците се предлага да открият и да 
препишат думи с определена сричка. Например:

ма → фирма, малина, ферма, макарони, чешма, 
палма;

ра → работа, игра, рана, гора, китара, зебра, 
рали;

са → салам, салата, коса, лиса, мусака, тераса. 
Четвъртата задача е свързана с уменията на 

второкласниците да подреждат думи в изречения, като 
очакването е от думите в първото влакче да се получи 
въпросително изречение (Кое е това нежно цвете?), 
а с думите от второто влакче да се образува съобщи-
телно изречение (В парка цъфтят пъстри цветя). 

Петата задача е за ориентация в последовател-
ността на частите в текст. Ако учениците се затруднят 
да номерират изреченията, учителят може да ги насоч-
ва чрез следните въпроси: Какво се случва в градина-
та? (Цветята в градината цъфнаха); Какво има на всяко 
цветче? (На всяко цветче има пчеличка); Какво прави 
тя? (Тя събира прашец); Какво ѝ дава цветчето? (Цвет-
чето я черпи със сладък сок). В този ред второклас-
ниците номерират изреченията и ги преписват в текст. 
Това им помага с лекота да отговорят на тестовата 
шеста задача – грешно е твърдението, че звуковете 
се свързват в текст. 

ТЕМА 3. БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА. АЗБУЧЕН РЕД. РЕЧНИЦИ

Цели:
• Актуализация на знанията за реда на буквите в 
азбуката;
• Усъвършенстване на уменията за следване на 
реда на буквите в азбуката;
• Формиране на умения за подреждане по азбучен 
ред;
• Ориентиране в ситуации, изискващи подреждане 
по азбучен ред.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът използва азбучен ред при работа с реч-
ник.
• Ученикът търси думи с правописни особености в 
правописен речник.
• Ученикът открива в речник думи с несъответ-
ствие между изговор и правопис.
• Ученикът познава учебни речници.

Методически указания:
Знанията за азбучния ред са основата, върху която се 

изграждат уменията за работа с документация, указате-
ли и справочна литература. Ето защо е предвидена спе-
циално организирана методическа работа за развиване 
на уменията за бърза и точна ориентация в азбучния ред. 

В помагалото и в тетрадката към него тази тема е 
разгърната чрез учебни задачи със занимателен харак-
тер, за да се поддържа интересът на второкласниците 
към ученето. Първата задача изисква да се попъл-
нят пропуснатите букви в мъниста от един гердан и 
да се определи коя дума съставят те (диня). Подобно 
е и очакването от изпълнението на първата задача от 
тетрадката, при което се добавят буквите а, и, л, п, от 
които се образува думата липа – вид дърво, от което са 
нарисуваните листа. 

Втората и третата задача в помагалото са 
с двустранен ефект. От една страна, те ориентират 
учениците в приложимостта на азбучния ред в кон-
кретни ситуации, познати на учениците (подреждане 
в контактната листа на телефонен апарат и в елек-
тронния дневник на класа). От друга страна, тези за-
дачи предпоставят учебна дейност, свързана с под-
реждане на имена по азбучен ред. При изпълнението 
на втората задача учениците се ръководят от първи-
те букви в имената на децата и след като открият, че 
във втория телефон думите не са по азбучен ред, ги 
подреждат правилно в третия (Ани, Ели, Ива, Мая). 
За да решат третата задача, учениците си помагат с 
верижно написаната азбука в първа задача. Учителят 
ги насочва по следния начин: Гледайте азбучната ве-
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рижка и открийте в списъка име, което да започва с 
първата буква в азбуката, и го напишете (Ани); Има 
ли име с буквата Б? (няма); Има ли име с буквата В? 
(да, Васил); Напишете това име на второ място; Има 
ли име с буквата Г? (да, Георги); Добавете и това 
име във вашия списък; Има ли имена с буквите Д, 
Е, Ж, З, И, Й? (няма); А написано ли е име с буквата 
К? (да, Калина); Напишете и него на следващо мяс-
то; Да проследим дали има имена с буквите Л, М? 
(няма); А с буква Н? (Николай); А с буква О? (няма); 
А с буква П? (Петър); А с буква Р? (няма); А с буква 
С? (Стоян); А с буква Т? (Тодор); А с буквите У, 
Ф? (няма); А с буква Х? (Христина); А има ли име, 
което започва с буквите Ц, Ч, Ш, Щ, Ю? (няма); А 
с буквата Ю? (Юлиян); А има ли име с последната 
буква в азбуката? (Яна). 

Втората част от тази тема е свързана с речници. В 
основата на методическата работа е обобщението, съ-
държащо се в рубриката „Знание“, съчетана с четвър-
тата задача. Наред с визуалната представа за външ-
ния вид на различни речници – правописен и тълковен, 
учениците се ориентират и в спецификата на тяхното 
съдържание. От тази гледна точка те би следвало да 
разпознаят в кой от тях се съдържат думи с кратко опи-
сание на техните значения (тълковен речник) и думи, 
които са написани така, че да може да се прави бърза 
проверка на техния правопис (правописен речник).

Смисълът на темата е не само учениците да знаят 
за съществуването на правописен речник и за негова-
та функция, но и да придобият практически умения за 
действия в него. Ето защо е от голяма важност в този 

урок учениците да разполагат с правописни речници, да 
ги разглеждат, да ги коментират, да търсят в тях думи 
с трудности при писане и т.н. Препоръчително е всеки 
ученик да има свой правописен речник за началното 
училище и да го използва не само в уроците по българ-
ски език, но и при всички учебни дейности, свързани с 
писане. В краен случай в класната стая е редно да има 
поне по един правописен и тълковен речник (в класна 
библиотека или на бюрото на учителя), за да се даде 
на учениците възможност да правят справки всеки път, 
когато имат нужда от това. Целта е малкият ученик да 
придобие навици често да прибягва към речници, за да 
ги използва редовно в своята езикова практика. 

В учебната програма за втори клас не е включено 
понятието „тълковен речник“, но е указано формира-
нето на умения за работа с лексикалното значение на 
думите. Ето защо учителят преценява дали да въведе 
термина и да предостави на второкласниците възмож-
ност да работят с тълковен речник, или да отложи за 
по-късен етап неговото представяне. В ситуация на би-
лингвизъм обаче тълковният речник би бил изключи-
телно полезен за учениците и затова е добре да могат 
да работят и с него.

В урока е целесъобразно да се изпълняват задачи, 
изискващи конкретни действия с речника – да се на-
мерят определени думи в него или да се препишат. С 
тази цел е петата задача в помагалото, в която са 
предоставени своеобразни страници от правописен 
речник. Учениците откриват в тези страници посочени 
им думи с непроверяем правопис и допълват пропус-
натите букви. Добре е тази задача да се разшири, като 
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се използват и останалите думи в илюстрацията на реч-
ник. Учителят решава дали да предложи на учениците 
само да препишат тези думи, за да ги запомнят, или пък 
да съставят изречения с тях. Важното е тази дейност да 
е писмена, тъй като се разчита и на двигателната памет 
при писане.

Към работа с речник ориентира и комуникативна-
та задача в края на урока. След като определят защо 
е написана бележката, второкласниците коментират 
грешките в нея и проверяват в речника как се пишат 
сгрешените думи. Добре е те да се досетят, че пода-
ръкът за детето, написало бележката, трябва да бъде 
правописен речник.

С подобен характер са и учебните задачи от учеб-
ната тетрадка. 

Като резултат от изпълнението на първата зада-
ча учениците следва да получат буквите а и л п, които 
подсказват от какъв вид дърво са листата (липа). 

С опора на тази верижка от листа, която е ви-
зуална опора за мястото на всяка буква в азбучния 
ред, второкласниците решават останалите три зада-
чи. При втората задача съществителните имена 
трябва да се подредят по азбучен ред (Вълчо, Ежко, 
Лисана, Мецана), а при третата задача трябва да 
се пренаредят имената на децата от първото листче 

(Асен, Петя, Юлия) и второто листче (Ваня, Георги, 
Стоян). 

Четвъртата задача изисква подреждане на стра-
ници от правописен речник в азбучен ред (първа е 
страницата с буква П; втората е с буква С, третата е 
с буква У, а четвъртата е с буква Х). По този начин 
задачата насочва учениците към втората част от темата 
– видове речници (правописен и тълковен) и за какво 
ни помагат те (в правописния речник търсим думи с 
труден за нас правопис, а в тълковния речник проверя-
ваме какво означават непознати за нас думи). 

По решение на учителя методическата работа към 
тази задача може да се разшири чрез допълнителна за-
дача, изискваща учениците да препишат в своя тетрадка 
речник предложените думи. Всички те са с непроверя-
ем правопис и е добре да се запомни как се пишат.

Петата задача възпроизвежда работа с тълковен 
речник и по посочените значения второкласниците 
следва да се досетят за съответните думи: бебе, очила, 
рибар/риболовец, родина, слон, есен. 

Работа с речник изисква и последната шеста зада-
ча. Ако учениците не разполагат с правописен речник, 
те могат да направят справка в речника към тетрадка-
та (на страници 46 – 47), като открият в него и трите 
думи, за да определят коя от тях е грешно написана. 

ТЕМА 4. ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ. УДАРЕНИЕ

Цели:
• Актуализация на знанията за гласните звукове и 
тяхното противопоставяне на тесни и широки глас-
ни;
• Развиване на умения да се определя ударението 
в думата;
• Изграждане на умения за разделно писане на слу-
жебните думи (предлози и частици).

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът открива в корелативни двойки тесните 
и широките гласни звукове (а – ъ; е – и; о – у);
• Ученикът разграничава ударена от неударена 
гласна и знака за ударение;
• Ученикът разграничава думите с ударение от ду-
мите без ударение;
• Ученикът изписва отделно предлози, съюзи, крат-
ки форми на местоименията, отрицателна частица, 
възвратната частица се.

Методически указания:
Първата задача е за актуализация на знанието за 

разликата между гласните според отвора на устните 
при техния изговор. Целта е учениците да автоматизи-
рат уменията си да разграничават широките и тесните 
гласни звукове в техните корелативни двойки: а – ъ; 
е – и; о – у. 

Основната част от темата е свързана с определяне 
на ударението в думата. Това умение е основата, върху 
която се усвоява правилото за правописа на гласните. 
Ето защо тази тема е с ключово значение за правопис-

ната грамотност на учениците.
За да се ориентират второкласниците в същността 

на ударението, в полето за знание им се предлага да 
сравняват думи с различно значение, които имат една-
къв буквен състав, но с разлика при ударението (кӝла/
колӚ; пӚри/парѝ; сѐдмица/седмѝца; вӟлна/вълнӚ). По 
този начин децата откриват смислоразличителната 
функция на ударението и разбират какво означава този 
термин.

С тази цел е и втората задача от учебника. При 
нея учениците откриват ударението в двойки думи, 
като всяка втора дума съдържа в себе си първата и 
запазва нейното ударение. Децата следват образеца 
на ударение в първата дума и го пренасят във втората 
(Лѐна/Магдалѐна; Тѝна/Мартѝна; Мѝла/Людмѝла). 

С подобен характер е и третата задача, чрез 
която второкласниците натрупват опит да определят 
ударението на думи с опора на римите в стихотво-
рение (горѝчка/козѝчка; горӚта/рогӚта; опӚшка/
юнӚшка).

Четвъртата задача е свързана със словообра-
зуване чрез съчетаване на ударени срички в двойки и 
тройки думи. Дейността на учениците е улеснена чрез 
поставените ударения. Учителят обаче следва да изис-
ква изговор на всяка дума и да провокира първи опити 
на учениците да определят ударението в предложени-
те думи. При свързването на ударените срички в ду-
мите от всяка колонка се получават нови думи, които 
са подсказани на второкласниците чрез съответната 
илюстрация: от думите рѝза, бӚня, рѝба се получава 
думата рибари; от хорӝ, козӚ → роза; от кӞфар, чѐхъл 

3. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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→ куче; от мӚса, гӚра, морѐ → магаре, от кӝфа, кѝно, 
момчѐ → кокиче. 

Без съмнение, определянето на ударението е трудно 
за второкласниците, но ако това умение не се развие в 
началното училище, след 10 – 12-годишна възраст ще 
бъде невъзможно, тъй като фонематичният слух за-
кърнява и разликите при изговор на думите стават все 
по-трудно уловими. За да бъде ефективна методическа-
та работа за откриване на ударението в думите, добре е 
тя да се осъществява чрез упражнения, при които децата 
изговарят думата, като променят мястото на ударението 
в нея. Например: Изговорете с по-голяма сила на гласа 
първата сричка в думата портокал (пӝртокал); Правил-
но ли е това?; Повторете същата дума, но като изговори-
те с по-голяма сила на гласа втората сричка (портӝкал); 
Така ли произнасяме тази дума?; Изговорете отново 
думата, но с по-голяма сила при третата сричка (пор-
токӚл); Вярно ли изговорихте тази дума?; Тогава коя е 
ударената сричка в нея?... Това упражнение би могло да 
се превърне за учениците в забавна игра с думите. Ус-
пех може да се постигне само ако тази игра се повтаря 
непрекъснато през цялата учебна година и ако учителят 
прояви системност и постоянство в това отношение.

Петата задача насочва второкласниците към бук-
вите хитруши – едно се чува, а друго се пише. В случая 
са предложени две думи с непроверяем правопис, като 
буквите са написани като геройчета, а едната от тях 
е скрита и хитрува, като се опитва да заблуди детето, 
което я пише.

Шестата задача е за разделното писане на слу-
жебни думи: частицата ли и формата на спомагателния 

глагол съм във второ лице, единствено число (дово-
лен ли си); възвратната частица се (много се радвам); 
предлог в и кратката форма на притежателното место-
имение ми (търси в чантата ми). 

Седмата задача също се отнася до отделното пи-
сане на служебни думи, като учениците откриват трите 
грешки и коментират правилното писане на тези изра-
зи. 

Методическата работа по темата се задълбочава и 
чрез урока за упражнение върху основата на учебна-
та тетрадка по български език.

При изпълнението на първата задача вниманието 
на първокласниците се насочва към буквите в образеца 
(топката в коша), като целта е те да ги запомнят в съ-
щия ред и да потърсят същата комбинация от букви в 
останалите топки. Отговорът е в последната топка, за 
да имат учениците възможност да преминат през всич-
ки предложени конфигурации на букви, за да може при 
всяка от тях те да повтарят наум или на глас гласните 
по двойки. По този начин децата запомнят шестте глас-
ни в тяхната корелация. Това знание е основа на пра-
вописната работа, тъй като още на този етап учениците 
научават буквите „хитруши“ – зад А често се крие Ъ; 
зад О пък се крие У; а зад Е се крие И. 

В основата на правилото за правописа на гласните 
е ударението – гласните не се чуват ясно и може да се 
сгрешат, когато не са под ударение. Ето защо втората 
и третата задача са свързани с развитието на уменията 
на второкласниците да се ориентират в ударението на 
думата. Тъй като дейността за откриване на ударената 
сричка е трудна и изисква постоянство, тези две зада-
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чи са съставени така, че децата да имат допълнителни 
опори, които улесняват действията им. Във втората 
задача ударенията в трите думи са подсказани чрез 
думата родина, която насочва учениците към уда-
рените срички (ро в думата рӝза; ди в думата дѝня и 
на в думата лунӚ). Помощта при третата задача е 
чрез илюстрациите, подсказващи думи, които те могат 
да напишат. За всяко от подусловията на задачата са 
предложени четири илюстрации, от които децата да из-
бират кои три от тях да назоват, за да напишат думи с 
ударение на първата сричка (тӝпка, мѐчка, чӚйник, нӝ-
жица) и с ударение на втората сричка (чадӟр, обӞвка, 
мотӝр, петѐл).

Чрез четвъртата задача се упражнява знанието 
за гласните, тъй като второкласниците следва да ги 
включат в думите от игрословицата (боб, бор, рак, кос, 
сок, кош, шал, лов, вик). 

Следващите две задачи – петата и шестата, са 
за разделното писане на думи, които нямат собствено 
ударение. При изговор те се произнасят слято с дума-
та, с която са свързани в една фонетична цялост, но 
при писане трябва да се отделят като самостоятелни 
езикови единици. 

Седмата задача е тестова задача, в която трябва 
да се определи в кой ред всички думи са с ударение на 
първата сричка (кнѝга, чӚша, пӚте). 

ТЕМА 5. ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ

Цели:
• Развиване на уменията за откриване на гласните, 
които може да се сгрешат при писане;
• Усвояване на умения за правописна проверка на 
гласните, когато са в неударена сричка;
• Усъвършенстване на уменията за проверка на ду-
мите в правописен речник;
• Запомняне на думи с непроверяем правопис при 
гласните. 

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът познава начини за правописна провер-
ка на гласни в неударени срички.

Методически указания:
При разработването на темата водеща е задачата 

за усвояване на правилото за правописна проверка на 
гласните. За целта от значение е да се отделят двете 
действия в състава на дейността – действие за опреде-
ляне на мястото на съмнението; действие за откриване 
на думата за проверка.

В рубриката „Знание“ е представен образец за при-
лагане на правилото. То е формулирано частично, тъй 
като проверката се осъществява чрез сродни думи, но 
това понятие се въвежда в трети клас. Ето защо на този 
етап второкласниците се опират само на примерите, 
предложени в тази рубрика. Обръща се внимание на 
това, че съмнение в правописа на гласните се появява 
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само когато те не са под ударение. Затова проверката 
се извършва с думи, в които съмнителният гласен е в 
ударена сричка и се чува ясно. В случая, под „думи“ се 
разбира „сродни думи“, към което учениците би след-
вало да се ориентират интуитивно, като се опират на 
посочените примери, които са достатъчно ясни и на-
сочващи. Във втори клас правописните правила се ус-
вояват на практическа основа, тъй като възрастовите 
особености и ситуацията на билингвизъм не позволя-
ват обобщения на теоретично равнище. 

От тази гледна точка методическата работа по тази 
тема се съсредоточава към натрупване на опит за от-
криване на думи за проверка. 

Урокът в помагалото е разработен чрез многооб-
разие от учебни задачи с игрови елементи, които са с 
функцията на допълнителна помощ при тяхното изпъл-
нение.

Пример за това е първата задача, при която деца-
та трябва да се ориентират към конкретната дума за 
проверка. Тъй като на този етап това никак не е лес-
но за тях, те може да проверят своето решение, като 
се ръководят от цвета на съответната двойката обувки 
– например в двете сини обувки са и думата с право-
писна трудност (д_те), и думата за нейната проверка 
(дѐтски). Това подсказва на учениците коя дума с коя 
следва да свържат. Добре е те да прочетат тази двойка 
думи многократно, за да могат да ги запомнят добре.

Втората задача е с по-голяма степен на трудност, 
тъй като от учениците се очаква самостоятелно да оп-
ределят коя е думата за проверка, като направят избор 
от две възможни. В случая те също имат помощ, тъй 
като в думите са написани ударенията. От тях се очаква 
да определят в коя от двете думи ударението е на съот-
ветното място – например в думата т_нцьор съмнение-
то е при втората буква и думата за проверка трябва да 
е с ударение при втората буква (тӚнци, а не танцӞва). 
Целта на тази задача е да се затвърди знанието, че пра-
вописэт на гласните се проверява с думи, в които този 
гласен е под ударение.

В третата задача думите са написани в листата 
на цветя, различни по цвят и форма. В тях липсват бук-
вите на гласните, при които възниква съмнение, тъй 
като са в неударена позиция. Тези букви са в откъснати 
листа от цветята. Достатъчно е второкласниците да по-
търсят липсващите букви и ако не могат самостоятелно 
да изпълнят задачата, да се ориентират по цвета и фор-
мата на падналите листа. Тази помощ е необходима и 
за учениците, които са в състояние сами да определят 
коя е пропуснатата буква, но не са уверени в своя ус-
пех. Илюстрацията в задачата им помага да проверят 
доколко тяхното решение е правилно. Така те се чувст-
ват по-уверени и по-успешни.

Четвъртата задача се изпълнява с голяма сте-
пен на самостоятелност, като второкласниците правят 
своите първи опити сами да решат правописната зада-
ча. За да може всички ученици да се справят успеш-
но, на онези от тях, които се нуждаят от допълнителна 

подкрепа, им е предложена помощ със сродните думи, 
които ги насочват към правилната буква. 

Петата задача е свързана с писането на гласни в 
думи с непроверяем правопис. Използван е картинен 
речник, който често се появява в помагалата. Целта е 
учениците да направят връзка между формата на бук-
вата и формата на предмета, който тази дума назовава. 
По този начин се улеснява запомнянето на тези думи, 
които често се срещат в детската писмена реч, но може 
да бъдат проверени само чрез справка с правописен 
речник.

Шестата задача е комуникативна и представя ре-
чева ситуация, при която в речта на участниците в об-
щуването има думи с правописни грешки при гласните.

Вторият урок доразвива наученото за гласните и 
тяхното правилно писане. 

При изпълнението на първата задача учителят би 
могъл да подпомогне децата, като изговаря думите за 
проверка и очаква от учениците да се досетят коя е 
пропуснатата гласна, като избират между А/Ъ (глӚвен 
→ гл_вӚ → главӚ; крак → кр_кӚ → кракӚ; хрӚня → 
хр_нӚ → хранӚ; лӟже → л_жѐц → лъжѐц; дӟрвен → 
д_рвӝ → дървӝ; рӟчен → р_кӚ → ръкӚ). 

По същия начин се действа и при втората задача. 
Ако учениците се затрудняват да се справят самостоя-
телно, учителят им помага с думите за проверка на бук-
вите О/У (вӝден → в_дӚ → водӚ; нов → н_винӚ → но-
винӚ; бӝти → б_тӞши → ботӞши; Ӟстен → _стӚ → 
устӚ; нос → н_слѐ → нослѐ; гӝрски → г_рӚ → горӚ; 
ӝбич → _бѝчам → обѝчам; гӝтвя → г_твӚч → гот-
вӚч). 

Третата задача е с цел да се запомни правописът 
на думи чрез тяхната етимология. За да открият про-
пуснатите гласни, учениците се ръководят от звукове-
те, които издават илюстрираните птици. Добре е вто-
рокласниците да препишат тези думи поне два пъти, за 
да активират за целите на запомнянето и двигателната 
памет на пишещата ръка.

При четвъртата задача очакването е да има пре-
вес на самостоятелната работа на второкласниците, 
тъй като думите за проверка са производни на предло-
жените думи с пропуснати гласни (ч_сӝвник → час → 
часӝвник; сп_ртѝст → спорт → спортѝст; п_тѐка 
→ път → пътѐка; об_щӚр → обӞвки → обущӚр; к_
тарӚк → кӝтка → котарӚк; б_ксьӝр → бокс → бок-
сьӝр). 

 При петата задача учителят би могъл да подпо-
могне дейността на учениците, като напише на дъската 
думи, с които може да се провери правописът на про-
пуснатите гласни в думите от текста (гӝрски, студ, 
дӟрвен, лист, зѐмен, храст, Ӟшен, страх). 

При изпълнението на тестовата шеста задача уче-
ниците може да се ориентират по поставените ударе-
ния на думите. От трите възможни думи трябва да се 
избере онази, в която съмнителният гласен е в ударена 
позиция (м_ре → мӝрски; ст_клӝ → стӟклен).
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ТЕМА 6. СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

Цели:
• Актуализация на знанията и уменията, свързани 
със системата на съгласните звукове;
• Усвояване на умения за откриване на съмнител-
ния съгласен в думата;
• Осъзнаване на словообразувателната функция на 
съгласните.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът сравнява основните корелативни двой-
ки съгласни звукове по признака звучност-беззвуч-
ност (б – п; в – ф; г – к; д – т; з – с; ж – ш; дж – ч; 
дз – ц).

Методически указания:
Основната част от методическата работа по тази 

тема е свързана с усвояването на двойките съгласни 
звукове и противопоставянето им по звучност. Целта е 
второкласниците да се приучат да съпоставят двойките 
в търсене на правилния правопис.

Системата на съгласните звукове е представена 
чрез следните подсистеми - звучните и беззвучните 
съгласни, които са в корелативни връзки по звучност); 
сонорните съгласни заедно с глайда й; беззвучните 
съгласни, които нямат звучен съответник. От всички 
тях с ясно очертано значение по отношение на право-
писа са само шестте двойки по звучност (б – п; в – ф; 
г – к; д – т; з – с; ж – ш). Ето защо акцентът е върху 

тях. Тези противопоставяния на съгласните звукове са 
изучавани в първи клас и сега са предмет на актуализа-
ция. С тази цел в учебната тетрадка са представени три 
от балоните на джуджето от буквара, за да се осъщест-
ви приемственост в онагледяването на звуко-буквената 
система на българския език.

Учебните задачи по тази тема осигуряват затвърдя-
ване на знанията за съгласните. В първата задача на 
учениците са предложени думи с пропуснати съгласни и 
по пътя на смисловата догадка се очаква те да се досетят 
кои са тези букви в думите телефон, плодове, самолет. 

Следващите три задачи са игри с думи, чиято цел е 
да се осъзнае смислоразличителната роля на съгласни-
те звукове. 

Във втората задача учениците действат по посо-
чен образец, като добавят букви към думи, за да обра-
зуват други думи, следвайки образеца как → крак (сол 
→ стол, кула → кукла, кон → клон, вана → врана). 

Третата задача също е с образец за дейност, кой-
то насочва второкласниците към словообразуване чрез 
пропускане на буква (скок → сок, птица → пица, роса 
→ оса, колан → кола). При затруднение учениците 
може да се ръководят от снимките, които им подсказ-
ват кои думи се получават. 

Четвъртата задача също е игра с думи, като  
очакването е децата да напишат думите куб, вид, жив. 

Петата задача също е със занимателен харак-
тер. Действайки по образеца сърна/зърна, учениците 
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търсят и свързват думи, които се различават само по 
една буква (гора/кора; бере/пере; вея/фея; дъга/тъга; 
жал/шал). Добре е след изпълнението на задачата да 
се осъществи коментар върху разликите между думите 
в двойката по отношение на тяхното значение. За цел-
та може да им се предложи да ги включат в изречения 
(например: Тодор зърна (видя) една сърна; Имам шал / 
Жал ми е за птичката; Петя бере цветя / Мама пере 
дрехите ми; На небето изгря дъга/Изпитвам тъга и 
т.н.). Това е другият начин да се провери дали учени-
кът разбира дадена дума и дали се ориентира в нейното 
значение. 

Шестата задача е също игра с думи, в които да се 
замени звучен съгласен със съответстващия му беззву-
чен, за да се получи нова дума. При единия екип двой-
ките думи са: жега → шега, роза → роса, вар → фар, 
а на другия екип са предложени думите: гара → кара, 
боза → боса, коза → коса. 

 Седмата задача е комуникативна и е свързана със 
ситуация на общуване, в която трудно се разбира реч-
та на бебе, което все още не се е научило да изговаря 
правилно някои от съгласните звукове. 

В урока за упражнение акцентът отново е върху 
запомнянето на двойките съгласни, при които може да 
се сгреши. 

Илюстрацията в първата задача е позната на уче-
ниците от буквара, като при анализа на пропуснатите 
букви вниманието на учениците се насочва към втория 
балон, в който са шестте двойки съгласни, които се 
различават по звучност. Ако учениците се затрудняват 
сами да измислят думи, които започват с тези букви, 
учителят може да им диктува съществителни имена, за 
които е сигурен, че са познати на учениците (например: 
риба, лекар, ножица, мама, топка, диня, слон, знаме, 
куче, гъба, петел, балон, фенерче, влак, шал, жаба, 
чаша, цвете, хоро). След диктовката второкласниците 

подчертават първата буква на всяка дума и посочват в 
кой балон е написана тя – в първия, във втория или в 
третия. Целта е да запомнят кои са съгласните звукове 
и да ги разграничават от гласните. Това умение им е 
нужно за изпълнението на втората задача, в която 
трябва да преброят колко съгласни има във всяка от 
предложените думи.

Учениците не биха се затруднили да изпълнят тре-
тата задача, тъй като само трябва да напишат в ду-
мата илюстрираната буква. Добре е обаче да се про-
вери дали разбират значението на тези думи. За целта 
може да им се предложи да съставят изречения с някои 
от тези думи по свой избор (например: Аз режа хляб; 
Аз реша косата си; Той бере ябълки; Мама пере дре-
хите; Откъснах една роза; Сутрин по тревата има 
роса; Аз пея със силен глас; Аз съм във втори клас). 

Четвъртата задача е за словообразуване. По об-
разеца от стихотворението в предложените думи може 
да отпадне буква, за да се получи нова дума. Учени-
ците биха могли да се справят и самостоятелно, ако 
им се подскаже, че те трябва да напишат всяка дума 
без първата буква (шумен → умен; сбор → бор; песен 
→ есен; врана → рана; снежен → нежен; мрежа → 
режа). 

Петата задача е свързана с гатанка с отговор, 
който е подсказан чрез илюстрацията (жабата). Като се 
ръководят от смисъла на текста, учениците следва да 
се досетят за пропуснатите съгласни в думите: певица, 
голяма, друга, няма, тази. 

Ако учениците се затруднят при шестата задача, 
учителят може да ги насочи към втория балон на илюс-
трацията от първата задача, за да сравнят написаните в 
него букви на втория ред с всеки от отговорите в тес-
товата задача, докато стигнат до правилното решение 
(б, в, г, д, ж, з). 

ТЕМА 7. ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИ В СРЕДАТА НА ДУМАТА

Цели:
• Усвояване на умения за откриване на съмнител-
ния съгласен звук в думата;
• Развиване на уменията за правописна проверка на 
звучен съгласен в средата на думата при обеззву-
чаване;
• Запомняне на думи с непроверяем правопис при 
съгласните.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът открива звуковата промяна на звучни 
съгласни пред беззвучни;
• Ученикът познава начини за правописна провер-
ка на звучни съгласни пред беззвучни.

Методически указания:
При разработване на темата методическата работа 

е с цел да се приучат учениците да откриват мястото на 
съмнение при съгласните и да търсят думи за проверка 
на съмнителния съгласен звук. 

Правилото за правописа на съгласните в средата на 
думата е представено в рубриката „Знание“. Основ-
ното е второкласниците да запомнят, че съгласният се 
чува ясно и не може да се сгреши при писане, когато 
след него има гласен. 

По същество правописът на съгласните при обеззву-
чаване и озвучаване се проверява чрез сродни думи или 
форми на думата, в които съмнителният съгласен звук 
е в силна позиция, тоест след него има гласен или со-
нор. В случая няма значение дали съответният съгласен 
е в средата, или е в края на думата. В този вид обаче 
правилото не може да бъде представено на второклас-
ниците поради липса на необходимите езикови знания и 
компетенции по отношение на сродните думи. Съобраз-
но с възрастовите особености и езиковото развитие на 
учениците това правило следва да се представи на прак-
тическа основа, по подобие на правилото за гласните. 
С оглед на това към правилото в помагалото са пред-
ложени представителни примери, които подсказват на 
учениците към какви думи за проверка да се ориентират.
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Първата задача е под формата на игра и е с цел да се 
приучат второкласниците да избират думата за провер-
ка. От двете предложени думи те избират онази, в която 
след съмнителния съгласен има гласен звук (например 
за проверката на съгласния в думата гъ_ка се избира ду-
мата гъба). За улеснение на учениците учителят може 
да ги насочва с въпросите: На кое място в думата има 
пропусната буква във втората гъбка? (третата буква); 
Тогава да потърсим коя е следващата четвърта буква в 
думата на първото таралежче (и); Буква и гласна ли е, 
или е съгласна? (гласна); Кой звук чуваме преди нея? 
(б); Тогава коя буква да запишем в гъбката? (б) и т.н. 
Ако това е трудно за учениците, учителят може да под-
скаже решението на правописната задача, като в случая 
въпросите може да са: Коя по ред буква е пропусната в 
думата на втората гъбка? (третата буква); Коя буква 
е трета в думата на първото таралежче? (б); Значи тази 
буква трябва да напишем в чертичката на гъбката…

Втората задача също изисква правилно писане 
на думи, като учениците избират правилната буква от 
двойката съгласни. Тази задача е с по-голяма степен на 
трудност в сравнение с предходната, тъй като предло-
жените думи съдържат както звучни съгласни – гледка 
(гледам), колибка (колиба), мъжки (мъже), разходка 
(ходя), така и беззвучни съгласни – картофки (карто-
фи), пантофки (пантофи). При затруднение учителят 
може да предложи думите за проверка и с опора на тях 
учениците да вземат решение за правилната буква, коя-
то трябва да оградят.

Третата задача насочва към думите с непрове-
ряем правопис при съгласните и затова тя е оформена 

като картинен речник в помощ на запомнянето на пра-
вописните особености на думите. 

Четвъртата задача предпоставя самостоятел-
на дейност. Очакването е учениците сами да откри-
ят думите за проверка и да добавят пропуснатите 
букви. За да бъде успешно изпълнението, думите с 
правописни особености са подбрани така, че децата 
без затруднения да се досетят как да направят про-
верката (целу_ка → целувам, морко_че → моркови, 
гълъ_че → гълъби, пеперу_ка → пеперуди). Ако се 
затрудняват, учителят им предлага обратния вариант 
за изпълнение на задачата – пише на дъската думата 
за проверка, а под нея добавя думата с правописна 
особеност. Например:

целувам моркови гълъби пеперуда
целу_ка морко_че гълъ_че пеперу_ка
От учениците се очаква да напишат пропуснатата 

буква, като се ръководят от подчертаната буква при 
първата дума в двойката. 

Петата задача също е с правописен характер – 
чрез посочените като помощ думи учениците вземат 
решение относно пропуснатите букви в четирите думи 
от стихотворението, които са с обеззвучаване на съг-
ласния в средата на думата (риза → ризка; върза → 
връзка; жаба → жабка; левове → левче).

Шестата задача е част от серията задачи за рабо-
та с правописен речник. Ако учениците не разполагат 
със свой речник, биха могли да потърсят съответните 
думи в речника към тетрадката. За да запомнят писане-
то на тези думи, добре е учениците да ги препишат по 
няколко пъти или да съставят с тях изречения.
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Седмата задача представя ситуация на писмено 
общуване чрез обява, в която дъждът е изтрил букви в 
думи с правописни особености при съгласните. Учени-
ците предлагат решения, като обмислят думите за про-
верка – де_ски (дете); обу_ка (обувам). 

Уменията за правописна проверка се усъвършенст-
ват и чрез задачите в учебната тетрадка. 

В първата от тях второкласниците избират буква, 
която да добавят в средата на предложени думи. При 
затруднение учителят може да им помогне чрез думите 
за проверка – почивам → почивка, приказен → при-
казка, целувам → целувка, теменужен → теменуж-
ка, рога → рогче, сладък → сладкиш.

При втората задача децата се ръководят от двой-
ките съгласни, които са запомнили. Всяко от сините 
кубчета трябва да намери мястото си. Като подкрепа за 
учениците може да се използват следните въпроси: Коя 
хитруша се крие зад буквата в първото синьо кубче? (б 
→ п); В коя дума се съдържа буква п? (в третата гру-
па кубчета с думата врапче); Тогава кои две кубчета 

трябва да си сменят местата? (кубчетата с б и п); И как 
е правилно да се напише тази дума? (врабче). По подо-
бие продължава методическата работа и с останалите 
кубчета и думи. 

Третата задача е за редактиране, като учениците 
коментират как е изпълнена задачата в образеца (за-
чертаваме грешната буква и на нейно място пишем 
другата буква от тази двойка – т/д). При необходимост 
учителят помага чрез думите за проверка (например: 
бебе – п/б; обувам – ф/в; крака – г/к; дружи – ш/ж и 
т.н.). 

Четвъртата задача отново е с пропуснати букви 
и при нужда учителят насочва учениците към думите за 
проверка (за тетра_ка → по образеца от заглавието – 
тетрадка; те_ки → тежи → тежки; дикто_ка → 
диктувам → диктовка; Вла_ковите → Владо, Влади 
→ Владковите; гре_ки → грешим → грешки).

Петата задача е тестова. При нея учениците из-
бират думата, в която четвъртата буква е гласна (вра-
бец → врабче; мравуняк → мравка). 

ТЕМА 8. ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИ В КРАЯ НА ДУМАТА

Цели:
• Усвояване на умения за откриване на съмнител-
ния съгласен звук в края на думата;
• Развиване на уменията за правописна проверка на 
звучни и беззвучни съгласни в края на думата. 

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът познава начини за правописна провер-
ка на звучни съгласни в края на думата.

Методически указания:
По същество в този урок не се въвежда ново право-

писно правило, а вече познатото правило за правописа 
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на съгласните се пренася в нови условия – тоест при 
съгласни в краесловие. Примерите в рубриката „Зна-
ние“ представят възможностите за проверка както чрез 
форми на думата – обикновено чрез формата за мно-
жествено число (зъ_ → зъби), така и чрез сродни думи 
(зъ_ → зъбен). 

Учебните задачи за овладяване на правописното 
правило, предложени в учебника, имат занимателен 
характер. 

Първата задача е под формата на пъзел, за да 
може, ако се затруднят, второкласниците да се ръково-
дят от цвета на елементите от пъзела, които следва да 
се свържат в едно цяло. 

Втората задача е игра, която е с цел да се отделят 
правилно написаните думи от думите с грешки. Учите-
лят следва да насочи децата към множественото число 
на първите седем думи (остров → острови, домат 
→ домати, плод → плодове, корап → кораби, лет 
→ ледове, молиф → моливи, строеж → строежи). 
Учениците изговарят тези двойки думи и щом попад-
нат на дума, в която има разлика между изговора на 
множественото ѝ число и написаната буква в листото, 
коментират грешката и пишат правилно тази дума. При 
последните две думи учителят може да помогне на уче-
ниците, като им предложи думите за проверка (оризе-
на, гладен). 

Третата задача е със сходен характер. Ученици-
те образуват множествено число на думата (например: 
ета_ → етажи), откриват коя е правилната буква 
(ж), търсят сладоледа, в който е написана тази буква, 
и ги свързват. По този начин проверяват всички ос-
танали думи (брат → братя (за второто пингвинче е 
сладоледът с буква Т); боту_ → ботуши (за третото 
пингвинче е сладоледът с буква Ш) и т.н. 

В четвъртата задача проверката на всички думи 
е чрез множествено число. Ето защо е възможно уче-
ниците сами да я изпълнят, като учителят им помага 
само при думи, чието значение те не познават добре. 

По подобен начин се изпълнява и петата задача. 
Чрез множественото число на думите децата избират 
коя от двете букви е правилна (прав/ф → прави → 
прав; стълб/п → стълби → стълб; телеграв/ф → те-
леграфи → телеграф), а накрая е добре да се досетят 
за отговора на гатанката, а именно – жираф. В помощ 
на дейността са двете снимки до текста – първата под-
сказва отговора на гатанката, а втората онагледява зна-
чението на думата телеграф, която вероятно малко от 
децата билингви използват в своята българска реч.

Шестата задача наподобява кръстословица, в 
която учениците следва да допълнят последната бук-
ва на думите. Проверката отново се осъществява чрез 

форма на думата или чрез сродна дума (ръ_ → ръба 
или ръбове → ръб; хля_ → хляба, хлебен или хлебар → 
хляб; сиро_ → сиропи → сироп; приле_ → прилепи → 
прилеп; ме_ → меда или меден → мед; бра_ → братя 
→ брат; наро_ → народи или народен → народ; про-
ле_ → пролетен → пролет; лу_ → лука или лукова → 
лук; кръ_ → кръга или кръгове → кръг; замъ_ → замъ-
ка → замък; хотдо_ → хотдога → хотдог). 

Седмата задача е комуникативно речева и тя е 
свързана с думите лъв, носорог и жираф. 

Методическата работа за овладяване на правилото 
продължава и с опора на учебната тетрадка в урока за 
упражнение.

При първата задача избраната форма на ветрило, 
което не се е разтворило докрай, подсказва на ученици-
те двойките съгласни, които може погрешно да се заме-
нят при писане. Ето защо е добре до всяка от звучните 
съгласни, написани във ветрилото, децата да добавят 
нейния беззвучен съответник – п, ф, к, т, ш, с. Тези 
букви те трябва да поставят в края на предложените 
думи. Добре е учителят да изисква от учениците да об-
разуват множествено число на тези думи, за да може 
децата сами да открият пропуснатата буква (чорапи → 
чорап, пантофи → пантоф, крака → крак, домати 
→ домат, ботуши → ботуш, адреси → адрес)

Втората задача е не само правописна, но и лек-
сикална, тъй като учениците трябва чрез посочените 
значения да се досетят кои са думите, да ги напишат 
и в тях да подчертаят последните букви, тъй като при 
тях може да се сгреши. Препоръчително е отново да се 
изисква проверка чрез множественото число на думите 
(лед → ледове; град → градове; покрив → покриви; 
сняг → снегове).

При третата задача, съдържаща верижка от 
думи, учителят следва да обърне внимание на учени-
ците, че всяка липсваща буква е последна за предиш-
ната дума и начална за следващата дума (кръг - гръб 
- бодлив - вход - джоб - багаж). От тази гледна точка 
достатъчно е второкласникът да направи правилната 
правописна проверка на всяка първа дума. 

Четвъртата задача е редактиране на текст с пра-
вописни грешки. Ако учениците се затрудняват, учи-
телят отново им е в помощ чрез насочване към думите 
за проверка (лъф → лъвове → лъв; лоф → ловя, ло-
вец → лов; глат → гладува → глад; стут → студен 
→ студ; млат → млади, младеж → млад; здраф → 
здраве → здрав). 

Ефектът от проведените два урока се проверява 
чрез тестовата пета задача в края на урока. Очаква-
нето е, че учениците ще посочат първото хвърчило, в 
което всички думи са правилно написани.

ТЕМА 9. ТРУДНОСТИ ПРИ ПИСАНЕ

Цели:
• Развиване на уменията за четене и писане на думи 
с буквите, при които няма преки звуко-буквени съ-
ответствия.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът открива правописни особености на 
думи с: щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж.

4. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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Методически указания:
Очакванията са учениците да могат да пишат пра-

вилно думи с тези букви, без да навлизат в сложните 
отношения между звук и буква. В този план е разгър-
ната темата в помагалото и в учебната тетрадка.

Първата задача може да се реализира по следния 
начин: под всяка снимка учениците записват съответ-
ната дума (щипка, ябълка, тюлен, свещ, люлка, диня), 
след което търсят в тези думи посочените букви и ги 
подчертават. 

Втората задача е занимателна, като очакването е 
учениците да прочетат във верижката думите щайга, 
щурец, щъркел и да ги препишат. Добре е към тях да 
добавят и други думи, към които учителят може да ги 
насочи чрез следните въпроси: 

Как се нарича: таткото на едно дете? (баща); моми-
че, което е дете на своите родители (дъщеря); място, 
където живеят хора (къща); голямо място в центъра на 
селище? (площад); човек, който помага на друг човек 
(помощник); кухо място в планината, което има вход 
(пещера); място за писма (поща); дреха, с която моми-
четата спят (нощница) и т.н. Другият вариант е учите-
лят да напише думи с пропусната буква Щ и учениците 
да я добавят: _астие; не_о; ни_о; пло_адка; сре_а; 
бъде_е, обе_ание; горе_о; кре_им и др. 

Третата задача предпоставя писане на думи с я и 
ю, като учениците следва да решат коя от двете букви 
да добавят в съответната дума – люлка, залюлява, вя-
търко, пеят, люляй, люлчице. 

За писането на думи с буквосъчетанията дж или 
дз, означаващи един звук, в учебника има само една 

задача, защото броят на тези думи в детския речник е 
твърде малък и защото при тях почти не съществуват 
възможности за грешки (например няма как думата 
джоб да се напише чоб, докато последната буква в нея 
винаги изисква проверка – с б или с п завършва тази 
дума). С тази цел е четвъртата задача, при която 
учениците следва да открият в игрословицата думите 
джоб, джип, джудже, джинси, бояджия.

По-съществено място е отделено на писането на 
думи с йо или с ьо. С тази особеност са свързани пос-
ледните две задачи. В случая става въпрос за употре-
бата на буква ь, която означава мекост на предходния 
съгласен през звук [о]. Без да се коментира тази особе-
ност в българския език, достатъчно е децата да се ръ-
ководят от предходната буква. Ако тя е съгласен, пише 
се буквосъчетанието ьо, а след гласен се пише йо. Тъй 
като това правило е на вниманието на учениците още 
от първи клас, а в същото време броят на думите от 
детския речник, в които се среща тази особеност, не е 
толкова голям, очакванията са, че след няколко подоб-
ни упражнения второкласниците ще запомнят писане-
то на тези думи (актьор, район, треньор, сервитьор, 
майонеза, асансьор).

Урокът за упражнение, който е в учебната тет-
радка, помага на учениците да натрупат още опит в пи-
сането на думи с буквите щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж.

Първата задача е за редактиране и правилно пре-
писване на текст, в който правописните грешки са при 
думите „ваканция“, „приятели“, „люлеем“, „лято“.

Втората задача е за допълване на букви в думите 
нещо, млякото, горещо, нещо, вкъщи, мръщи, Ваньо.
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При третата задача децата трябва да назоват 
думите, съответстващи на всяка илюстрация, и да ги 
напишат правилно с помощта на речника в тетрадката 
(джапанки, джип, тенджера, джудже). 

Четвъртата задача е за правилно писане на думи 
с йо/ьо. Учителят може да припомни, че след гласен се 
пише йо (майонеза, Зайо Байо, Пейо), а след съгласен 

– ьо (актьор, монтьор, Петьо, Кольо, треньор).
Петата задача е свързана както със значението 

на думите, илюстрирани чрез снимки, така и с тяхното 
правилно писане (бояджия, шофьор, обущар). 

Шестата задача съдържа три теста, в които греш-
но написаните думи са асансйор → асансьор; свешти 
→ свещи; ютиа → ютия).

ТЕМА 10: СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА.  
РОД И ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Цели:
• Въвеждане на понятието „съществителни имена“;
• Формиране на умения за разпознаването на гра-
матическите категории „род“ и „число“ при същест-
вителните имена;
• Усвояване на действия за граматически анализ на 
съществителни имена.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът познава съществителното име като част 
на речта.
• Ученикът определя рода и числото на съществи-
телното име.

Методически указания:
Въвеждането на понятието „съществителни име-

на“ се осъществява с опора само на семантичните 
признаци, тоест с опора на вече усвоените умения на 
второкласниците да откриват тази част на речта с по-

мощта на въпроса „Какво е това?“. В учебната прак-
тика често неправилно се прибягва към определяне на 
съществителните имена като „думи предмети“. Това 
е твърде ограничено и неправомерно, тъй като фор-
мира неправилни представи у учениците. В същото 
време понятието „съществителни имена“ предполага 
представяне на граматически характеристики, които 
малкият ученик не може да осъзнае. Ето защо в пома-
галото е възприето определение, което дава най-общи 
ориентири на второкласниците при разграничаване на 
този клас думи. Това определение е описателно, тоест 
в него са изброени най-типичните класове от думи, 
които представят тази част на речта. Чрез тях се назо-
вават не само предмети, но и животни, растения, явле-
ния, чувства, имена на хора, на държави, на градове, 
на реки, на планини и др. Много важно е обаче това 
описание да се свързва винаги с конкретни примери, 
които служат като образци в практическата дейност 
на второкласниците.
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Първата задача е с цел да се приучат второклас-
ниците да използват термина „съществителни имена“, 
когато откриват думи от тази част на речта или когато 
предлагат свои примери. Очакването е учениците да 
изброят какво има в една ученическа раница. Снимката 
ги насочва към думите моливи, ябълка, линия, калку-
латор, учебници, тетрадки, химикалка, четки и т.н. 
След изброяването е важно да се обобщи, че всичките 
тези думи се наричат „съществителни имена“.

Втората задача е за работа по екипи, като стреме-
жът е да се представят примери от различните класове 
думи, представящи съществителните имена като част 
на речта. От значение е след изпълнението на задачата 
отделни екипи да докладват своите предложения, за да 
бъдат коментирани от всички ученици в класа. 

Изпълнението на третата задача задълбочава 
знанието за съществителните имена. С опора на въп-
роса „Какво е това?“ учениците откриват в гатанката 
съществителните слънце, люляк, цветя, птици, песни, 
красота, пеперуди, калинки, деца, градинки, радост, 
викове, шеги, топки, ролери, игри, люлки, смях, заба-
ва, празник, забрава, тоест почти всички думи в този 
текст са съществителни имена. Вероятно децата няма 
да се затруднят да се досетят, че всичко това е през 
пролетта. 

Втората част от методическата работа по тази тема 
е за разграничаване на граматическите признаци на 
съществителните имена, чието начало е поставено в 
първи клас. Основният разграничителен признак по 
отношение на числото е противопоставянето едно ↔ 
много, а ориентацията в граматическия род на същест-
вителните имена е с опора на думите един, една, едно. 
Тези съотнасяния са представени и визуално в рубри-
ката „Знание“.

Четвъртата задача е под формата на игра и тя е 
за съотнасяне на съществителни имена към съответния 
им граматически род. Ориентир за учениците е послед-
ната буква в предложените думи. Ако тя е съгласен, 
значи съществителните имена са в мъжки род (стол, 
влак); ако тя е –а или –я, тези думи са в женски род 
(елха, ваза), ако съществителното име завършва на –е 
или –о, значи то е в среден род (куче, небе). 

Петата задача е за разграничаване на същест-
вителните имена от женски и от мъжки род. Дей-
ността на учениците има занимателен характер, тъй 
като те разделят съществителните имена в две ко-
лони, като обмислят как да разпределят одухотворе-
ните зеленчуци в двата конкурса „Мис Зеленчук“ и 
„Мистър Зеленчук“. При коментара на всеки зелен-
чук учителят насочва вниманието на учениците към 
последната буква на думата – ако тя е А, значи това 
съществително име е в женски род и трябва да се 
напише в първата колона (краставица, чушка, зел-
ка). Всички останали думи са от мъжки род (домат, 
патладжан, морков, лук) и трябва да се напишат 
във втората колона.

Шестата задача е с комуникативен характер. 
Тя представя ситуация на общуване с хумористичен 

ефект при определяне на граматическия род на предло-
жена дума. По този начин предложената речева ситу-
ация дава повод за обобщение на наученото за рода и 
числото на съществителните имена.

Продължение на методическата работа по темата са 
учебните задачи в тетрадката при урока за упражне-
ние. Тези задачи са насочени към овладяване на дейст-
вията за граматически анализ на съществителни имена. 
Чрез тях второкласниците се включват в многообразие 
от дейности:

в първата задача – допълване на съществителни 
имена в колонки върху основата на образеца (напри-
мер за растения учениците може да добавят думи като 
роза, кокиче, карамфил, теменужка, зюмбюл, мак; 
за животни – вълк, лъв, слон, лисица, таралеж, елен, 
катеричка, агне, кон и т.н.; за предмети – стол, маса, 
шкаф, учебник, тетрадка, прозорец, компютър, 
таблет и т.н.; за професии – полицай, учител, готвач, 
шофьор, фермер, моряк и др.); 

във втората задача – разпознаване на съществи-
телни имена сред други части на речта (маса, дом, хляб, 
риза, роза, ученик, вълк, гора, крава, букет, небе);

в третата задача – допълване на пропуснати 
думи по образеца: буква а в думите от първата колонка 
и буква ъ в думите от втората колонка. Целта е чрез 
писане децата да запомнят правописа на тези същест-
вителни имена;

 в четвъртата задача – скрита картина в три цвя-
та, като всеки цвят съответства на трите граматически 
рода; 

в петата задача – разпределяне на продукти по 
меню в зависимост от граматическия род (мъжки род: 
картоф, домат, фасул; женски род: краставица, 
маслина, репичка; среден род: масло, мляко, яйце); 

в шестата задача – избор на ред, в който всич-
ки съществителни имена са в среден род (кошче, лале, 
море). 

Към тези дейности може да се добави и задача, коя-
то е свързана с очакван резултат от учебната програма 
„Ученикът изговаря правилно съществителни имена в 
единствено число, при които в множествено число из-
пада гласен „ъ“. Тези задачи може да са следните:

1. Напишете в множествено число съществителните 
имена:

компютър, ъгъл, метър, литър, динозавър, мисъл
В случая са подбрани съществителни с буква ъ в по-

следна сричка, която отпада при формите за множест-
вено число на тези думи (компютър → компютри, 
ъгъл → ъгли, метър → метри, литър → литри, ди-
нозавър → динозаври, мисъл → мисли). Сравнявайки 
двете форми на всяка от тези думи, учениците откри-
ват, че в множествено число отпада буква ъ. 

2. Зачертайте излишната буква ъ в думите:
термометъри, сантиметъри, тигъри, чехъли, те-

атъри, километъри
След зачертаването на учениците се предлага да 

прочетат правилно тези думи (термометри, сантиме-
три, тигри, чехли, театри, километри).
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ТЕМА 11: СЪЩЕСТВИТЕЛНИ НАРИЦАТЕЛНИ И СЪЩЕСТВИТЕЛНИ 
СОБСТВЕНИ ИМЕНА

Цели:
• Овладяване на знания за двата основни вида съ-
ществителни имена;
• Формиране на умения да се разграничават съ-
ществителните собствени имена от съществителни-
те нарицателни имена;
• Изграждане на начални умения за преобразуване 
на съществителни нарицателни имена в съществи-
телни собствени имена.
очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът разграничава съществителни собстве-
ни и съществителни нарицателни имена.

Методически указания:
Второкласниците разграничават съществителните 

нарицателни от съществителните собствени имена с 
помощта на въпросите „Какво е това“ (за съществи-
телните нарицателни) и „Кой е?“ (за съществителните 
собствени имена). Добре е съществителните собствени 
имена да се разпределят по групи – имена на хора, на 
животни, на литературни герои, на села, на градове, на 
държави, на реки и планини.

Въвеждането на двете понятия е с опора на рубри-
ката „Знание“. Учениците анализират всяка от думи-
те, посочени като примери за видовете съществителни 
имена, като определят въпроса към тях. Към тези при-
мери те добавят и свои.

Целесъобразно е първоначално двата вида същест-
вителни имена да се представят на учениците в ди-
ференциран вид, за да могат те да усвоят образци на 
дейност за разграничаването им. Такива възможности 
предоставя първата задача от помагалото, при която 
второкласниците свързват съществително нарицател-
но име със съответстващо му съществително собстве-
но име (река + Марица). Препоръчително е предложе-
ните примери да се свържат с конкретни комуникатив-
ни ситуации (например: Правилно ли е да се свържат 
думите госпожа и Ваня, леля и Пеева? Защо?). 

Следващата стъпка в методическата работа е свър-
зана с втората задача, при която учениците работят 
по екипи и в съвместна дейност обмислят примери за 
имена на герои от любими техни филми, на държави, 
на известни певци и на познати им градове в България 
и в чужбина.

Третата задача помага на децата да разберат, че 
имената на някои хора са свързани с цветя. В случая 
учениците трябва да запишат предложените им същест-
вителни нарицателни имена с главни букви в началото, 
тоест да ги превърнат в съществителни собствени име-
на (Маргаритка, Роза, Теменужка, Лилия).

В стихотворението към четвъртата задача има 
изобилие от съществителни собствени имена. При част 
от тях е пропусната първата буква. Учениците следва 
да се досетят коя е тя и да я напишат. Обръща им се 
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внимание, че тази буква трябва да е главна (Спас, Ру-
мен, Иван, Стоян, Жана, Зорница, Пирин). 

Постепенно задачите за определяне на видовете 
съществителни имена се усложняват. При петата за-
дача второкласниците следва да открият сред същест-
вителните собствени имена на животни едно същест-
вително нарицателно име (вълк) и сред названията на 
животни – едно съществително собствено име (Ежко). 
Трудността при тази задача произтича от това, че и 
двете групи съществителни имена са свързани с жи-
вотни – в едната група са съществителните нарицател-
ни имена (кон, лъв, слон, пате), а в другата група са 
имена на животни, познати от приказките (Зайо, Лиса, 
Меца, Шаро). 

Шестата задача е комуникативна и в нея е пред-
ставена речева ситуация, при която разграничаване-
то на съществителните имена по вид е затруднено от 
устната форма на общуване (роза като цвете или Роза 
като женско име).

Тази част от методическата работа намира свое 
продължение и в урока за упражнение, в който:

при първата задача трябва да се добавят същест-
вителни нарицателни имена (например: дърво, цвете, 
легло, лодка, самолет, чиния, лъжица, стая и т.н.) и 
съществителни собствени имена, назоваващи имена на 
хора, на държави, на градове, на планини, реки и др.);

 при втората задача учениците определят от кои 
съществителни нарицателни имена са образувани име-

ната Пламен (от пламък), Огнян (от огън), Славка (от 
слава), Здравко (от здраве), Любка (от любов), Росен 
(от роса). 

Обратно на това, при изпълнението на третата 
задача второкласниците образуват имена на хора от 
съществителни нарицателни имена, като тези имена 
е достатъчно да се напишат с главна буква. Добре е 
учителят да насочи децата към смислоразличителна-
та функция на главната буква чрез изречения от типа: 
Роза откъсна роза; Калинка видя калинка... 

Правилото за главна буква при съществителните 
собствени имена учениците упражняват и чрез чет-
въртата задача, в която трябва да напишат всички 
думи с главни букви. По преценка на учителя второк-
ласниците може да разкажат нещо, което знаят за тези 
герои от приказки;

В петата задача от учениците се очаква да разка-
жат за себе си, като употребят съществителни собст-
вени имена;

При шестата задача учениците подчертават съ-
ществителните собствени имена в текста и ги препис-
ват. Учителят би могъл да съчетае тази задача с пре-
зентация на пейзажи от Рила, Пирин, Стара планина, 
Черно море; с откриване на картата на България на по-
сочените в текста реки; с разговор относно посещения 
в България и др. По този начин се получава интеграция 
между уроците по български език и уроците, свързани 
със знания за историята и географията на България. 

ТЕМА 12: УМАЛИТЕЛНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

Цели:
• Въвеждане на понятието „умалителни съществи-
телни имена“;
• Изграждане на умения да се разграничат умали-
телните съществителни имена от останалите думи в 
потока на речта;
• Формиране на умения да се преобразуват същест-
вителни нарицателни имена в умалителни имена.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът разпознава умалителни съществителни 
имена.

Методически указания:
Второкласниците имат натрупан известен опит в 

използването на умалителни съществителни имена при 
темата „Умалителни имена“ в първия модул на втори 
клас. Във втория модул се разширяват възможностите 
да задълбочат своите умения и компетентности по тази 
тема, като те се поставят на емпирично равнище, тоест 
усвояват се и теоретични знания по тази тема.

Употребата на умалителните имена в речта е свър-
зана с две основни функции, които се представят в 
достъпен вид на второкласниците чрез думите „малко“ 
(умаляване на предмета) и „мило“ (изразяване на чув-
ства – нежност, гальовност). 

В рубриката „Знание“ е представено новото знание 
за значението на умалителните имена – малко (меч-

ка → мече; брат → братче; дърво → дръвче); мило 
(коте → котенце; бебе - бебче; пиле → пиленце). Пре-
поръчително е учениците да добавят към тези думи и 
свои примери.

В урока за нови знания темата се разгръща в след-
ната последователност от учебни задачи:

Първата задача дава възможност на второклас-
ниците да направят своите първи опити да открият 
умалителни съществителни имена в текст (ръчички-
те, звездичките, свещички, очички). За да се откроят 
по-ясно особеностите на умалителните съществителни 
имена, добре е да се сравнят с техните съответници 
(ръце – ръчички; звезди – звездички; свещи – свещич-
ки; очи – очички). 

Втората задача изисква учениците до преценят 
кои от предложените им съществителни имена може 
да се преобразуват в умалителни. С подкрепата на 
учителя те обсъждат различните възможности: Може 
ли лятото да е малко? (не, защото то не може да има 
по-малко на брой дни); Има ли малко куче? (да); Как го 
наричаме? (кученце); Това умалително съществително 
ли е? (да)… По подобен начин една след друга се ко-
ментират и останалите думи, докато учениците подчер-
таят в помагалото съществителните имена куче, стол 
(столче), къща (къщичка), камък (камъче), цвете (цве-
тенце), кутия (кутийка), чаша (чашка). 

В третата задача учениците трябва не само да 
открият и да оградят бонбоните с написани умалителни 
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съществителни имена, но е добре и да ги сравнят с ду-
мите от останалите бонбони. Целта е второкласниците 
да се ориентират в завършека на умалителните същест-
вителни имена. Най-често той е -че (куб+че → кубче) 
или -нце (пате+нце → кученце). В случая думите са: 
заек – зайче; мишка – мишле - мишленце; слънце – 
слънчице. Това наблюдение помага на учениците да 
изпълнят успешно дейността, предвидена в четвърта-
та задача, в която учениците образуват умалителни 
имена, но в контекста на римувана реч. Решението е 
следното: бор → борче; шапка → шапчица; ръце → 
ръчички, за да се римува с птици → птички; с игли → 
иглички и с ръкавици → ръкавички. 

Естествено е в тази тема да се включи и право-
писна работа, тъй като преобразуването твърде чес-
то води до обеззвучаване на съгласни (шоколад+че 
→шоколад/тче). Ето защо петата учебна задача 
изисква правописна проверка на умалителни имена. 
По този начин учениците упражняват едновременно 
и умението си да разграничават умалителни същест-
вителни имена, и умението си да проверяват правопи-
са на звучни съгласни в средата на думата (кръ_че → 
кръгове → кръгче; блу_ка → блуза → блузка; гра_че 
→ градове → градче; моли_че → моливи → моливче; 
кни_ка → книжен, книжарница → книжка; зъ_че → 
зъби → зъбче). 

Шестата задача представя речева ситуация, коя-
то стимулира употребата на умалителни имена като 
обръщения. 

Продължението на тази тема е в урока за упражне-
ние, който се реализира чрез учебната тетрадка.

В първата задача учениците добавят умалителни 
имена по свой избор, като единственото изискване е 
те да се образуват по начина, зададен чрез образеца 
в съответната колонка на таблицата – чрез окончание 
–че при съществителни имена от мъжки род в първата 
колонка (например: стол → столче; брат → братче; 
шкаф → шкафче; шал → шалче; орех → орехче; кокал 
→ кокалче; камион → камионче; бонбон → бонбон-
че; кораб → корабче и др.) и чрез окончание -нце при 
съществителни имена от среден род във втората (нап-
ример: дете → детенце; момче → момченце; бебе → 
бебенце; коте → котенце; прасе → прасенце, листо 
→ листенце; палто → палтенце; шише → шишенце; 
пиле → пиленце и др.). 

 Продължение на тази дейност е втората задача, 
която изисква преобразуване на съществителни имена 
в умалителни (слон → слонче; елен → еленче; магаре 
→ магаренце, куче → кученце).

Същата дейност е и в третата задача, където 
учениците избират подходящи съществителни имена 
за стихотворението, но ги преобразуват в умалител-
ни имена в множествено число. При съществителни-
те имена врабци и крака са възможни два варианта на 
умалителни имена (врабчета, врабченца; крачета, 
краченца). Тъй като тези думи са в края на първите два 
стиха, трябва да се спази римата. Ето защо възможните 
комбинации са: Палави врабчета с голички крачета; 
Палави врабченца с голички краченца). Това изисква-
не не се отнася за другите две думи, тъй като те не се 
римуват - На прозорчето кацнете и трохички (или 
трохици) си клъвнете.
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Четвъртата задача представя двете различни 
възможности за образуване на умалителни имена. 
Учениците изпълняват задачата, като следват образе-
ца. Думите в първата колонка са съкратени форма на 
думите от втората колонка. За да се напишат думите в 
първата колонка, достатъчно е да се отнеме последната 
сричка от съответната дума от втората колонка (миш-
ленце → мишле; котенце → коте). Думите от втората 
колонка пък се образуват чрез добавяне на окончание-
то -нце (краче → краченце; петле → петленце; коте 
→ котенце; козле → козленце).

Петата задача е със занимателен характер. Фигура-
та от скритата картинка се получава, ако децата оцветят 
правилно с червен цвят полетата с написани умалителни 
имена (тревичка, зайче, детенце, гъбка, пеперудка, очич-
ки, зъбче, лъвче, ножче, къщичка, носле, кошче, конче).

Шестата задача е за препис на стихотворение с 
изобилие от умалителни имена (катеричке, сестрич-
ке, метличка, ушички, очички, стрелички), а седмата 
задача е тестова и е свързана с правописни грешки при 
умалителните имена (книшка → книжен → книжка; 
яготка → ягоди → ягодка). 

ТЕМА 13: ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА. 
РОД И ЧИСЛО НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Цели:
• Въвеждане на понятието „прилагателно име“;
• Формиране на умения да се определят категории-
те „граматически род“ и „граматическо число“ при 
прилагателните имена;
• Усвояване на действия за граматически анализ на 
прилагателните имена.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът разпознава прилагателното име като 
част на речта;
• Ученикът разпознава рода и числото на прилага-
телното име;
• Ученикът съгласува прилагателното и съществи-
телното име по род и число.

Методически указания:
При разработване на темата акцентите са върху 

усвояване на термина и разширяване на понятието 
„прилагателни имена“ чрез представянето на различ-
ните значения на тази част на речта: за назоваване на 
цвят (например жълт, червен); на големина (например 
висок, широк); на вкус (например сладък, горчив); на 
качества (например умен, завистлив) и т.н. 

В рубриката „Знание“ прилагателното име е пред-
ставено като изменяема част на речта. Показани са не-
говите форми за род и число, които се получават чрез 
промяна на окончанието. При коментара на предложе-
ните примери е важно да се отбележи, че тази промяна 
е основа за съгласуване на думите в речта.
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Методическата работа за разграничаване на прилага-
телните имена от другите части на речта и за усвояване 
на граматическите категории „род“ и „число“ на прила-
гателните имена се осъществява чрез серия учебни за-
дачи с постепенно повишаваща се степен на трудност.

Първата задача в помагалото изисква да се разгра-
ничат прилагателни имена от производните им същест-
вителни имена (например зимен от зима). Под формата 
на игра второкласниците следва да отделят само прила-
гателните имена по подобие на образеца – думата шу-
мен. Към него трябва да се свържат и другите прилага-
телни имена – зимни, игрив, нощен. Добре е учителят 
да разшири тази задача, като подпомогне учениците да 
прочетат по двойки прилагателните имена в комплект 
със съответното съществително име, от което произли-
зат (шумен – от шум; зимни – от зима; игрив – от игра; 
нощен – от нощ). 

Изпълнението на втората задача насочва към 
прилагателни, които означават произход и материал 
(например вълнен, железен). Второкласниците с по-
мощта на учителя си се опитват да съставят изрази с 
подобни прилагателни върху основата на словосъче-
тания от типа: ваза от стъкло → стъклена ваза; ден 
през зимата → зимен ден; улица в град → градска 
улица; книги за деца → детски книги; пътека в гора-
та → горска пътека; сок от лимони → лимонов сок; 
къща от дърво → дървена къща; топка за футбол → 
футболна топка.

Следващата част от урока в помагалото е свързана 
с граматическите категории род и число на прилагател-
ните имена. След коментара на написаното в полето за 
знание учениците го прилагат в два плана – като раз-
познаване на тези категории при прилагателни имена и 
като промяна на прилагателно име по род и число. 

Това се осъществява чрез третата задача, в която 
се изисква от ученика да определи рода на предложени-
те прилагателни имена и да ги свърже със съответната 
чаша с написания род. Учителят може да бъде в помощ 
на своите ученици, като ги насочи към последната бук-
ва в прилагателните имена. Той им предлага най-нап-
ред да открият прилагателните, които завършват с 
буква А, тоест които са от женски род (зелена, сладка, 
сочна). Следващата стъпка е да потърсят прилагател-
ните в среден род, които ще познаят по последна буква 
О (вкусно, зряло, ароматно). Останалите прилагател-
ни са в мъжки род, защото завършват на съгласен. 

Промяната на прилагателни имена по число се уп-
ражнява чрез четвъртата задача. Като следват об-
разеца, достатъчно е второкласниците да образуват 
следните форми за множествено число на предложени-
те прилагателни (умни, красиви, добри). За изпълне-
нието на тази задача са предвидени повече редове за 
писане, за да може задачата да се разшири по преценка 
на учителя. Ако учениците имат необходимите езикови 
компетентности, добре би било да им се предложи да 
променят тези прилагателни не само по число, но и по 
род. В този случай образецът за изпълнението е след-
ният: хубав, хубава, хубаво, хубави. 

Последната задача е комуникативна и е с хуморис-
тичен ефект. Детето е палаво, защото то си играе само 

с най-палавите деца, тъй като послушните не искат да 
играят с него. В речта на героите учениците откриват и 
прилагателните имена – най-палавите и послушните. 

Урокът за упражнение е продължение на методи-
ческата работа, като я допълва в следните направления: 

– Преобразуване на прилагателни имена по род и 
число

С тази цел е първата задача, която изисква от уче-
ниците да подчертаят в текста прилагателните имена 
(бели, весели, кристални, добри, красиви, леки, пала-
ви, живи, нежни, снежни) и да ги напишат в женски 
род единствено число (бяла, весела, кристална, добра, 
красива, лека, палава, жива, нежна, снежна). На 
практика това означава, че децата трябва да променят 
само окончанието на думите, тоест вместо последната 
буква -и да напишат буква -а;

– Свързване на прилагателни имена в словосъчета-
ния със съществителни имена 

Тази дейност се осъществява във втората задача, 
която е в помощ на съгласуването на прилагателните 
имена със съществителните имена, към които се отна-
сят. Ориентацията на децата билингви е по формалния 
признак на думите, тоест по окончанията. Ето защо 
учителят им предлага да свържат по двойки думите, 
които завършват на –а (пъстра блуза; трудна задача). 
По негова преценка може да се обобщи, че тези прила-
гателни имена са в женски род, и да се изисква от деца-
та да предложат други подобни примери (голяма къща, 
хубава пица, мека възглавница и т.н.). По подобен на-
чин се постъпва и с думите от среден род – весело лято 
и кисело мляко, тоест тези думи са приятели, защото 
завършват по един и същ начин (-о). Всички останали 
думи са в мъжки род и второкласниците ги свързват, 
като се ръководят от смисловата връзка между тях (до-
бър приятел, вкусен сандвич).  

– Добавяне на прилагателни имена към съществи-
телни имена

Възможност за това осигурява третата задача. 
На първо място е важно граматическата свързаност на 
предложените от учениците прилагателни с посочени-
те съществителни имена, но е важна и тяхната смисло-
ва свързаност. Ако учениците се затрудняват, учителят 
може да им помогне по различни начини.

Единият вариант е да им предложи прилагателни 
имена в мъжки род и учениците да ги съгласуват със 
съответната дума. Например: голям_ чанта → голя-
ма чанта; весел_ игри → весели игри; нов_ колело 
→ ново колело; зелен_ трева → зелена трева; ви-
сок_ дърво → високо дърво; студен_ зима → студена 
зима; червен_ роза → червена роза; стъклен_ чаша → 
стъклена чаша; дълбок_ река → дълбока река.

Другият вариант е на учениците да се предложат 
всички форми на прилагателните имена и те да изберат 
правилната. Например да се избере вярното:

(голям, голяма, голямо) чанта 
(весел, весела, весело) игра 
(нов, нова, ново) колело
(зелен, зелена, зелено) трева 
(висок, висока, високо) дърво 
(студен, студена, студено) зима 

5. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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(червен, червена, червено) роза 
(стъклен, стъклена, стъклено) чаша 
(дълбок, дълбока, дълбоко) река.
– Разпределяне на прилагателни имена според рода 

и числото им
Тези умения се усвояват чрез четвъртата задача, 

която е под формата на таблица. Учениците действат 
по зададения образец и допълват прилагателните име-
на на всеки ред така, че за всяко прилагателно име да е 
написана формата му за мъжки род, за женски род, за 
среден род и за множествено число (красив, красива, 
красиво, красиви; уморен, уморена, уморено, уморе-
ни; вкусен, вкусна, вкусно, вкусни; тъжен, тъжна, 
тъжно, тъжни; дървен, дървена, дървено, дървени).

– Избор на прилагателни имена в контекст

За целта е съставена петата задача, при която са 
предложени илюстрации на герои от приказки (лисица, 
зайче, вълк) и учениците следва да определят кои са 
качествата на всеки от тях. При избора на съответните 
прилагателни имена второкласниците се ръководят от 
граматическия род – прилагателните от женски род са 
за лисицата; прилагателните от среден род са за зайче-
то, а останалите прилагателни са за вълка, тъй като те 
са в мъжки род.

– Обратна връзка за проверка на наученото
Тя се постига чрез диагностичната шеста задача. 

Тя е правилно изпълнена, ако учениците отбележат 
последния ред, в който всички прилагателни са в сре-
ден род (старо, зелено, високо).

ТЕМА 14: ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Цели:
• Проектиране на правилата за правопис на гласни-
те и съгласните спрямо прилагателните имена;
• Усъвършенстване на уменията за правописна 
проверка на гласни и съгласни звукове в прилага-
телни имена;
• Натрупване на практически опит за правилно из-
говаряне и писане на прилагателни с подвижно ъ в 
последна сричка.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът изговаря правилно прилагателни имена 

в мъжки род, при които в женски и среден род и в 
множествено число изпада гласен звук -ъ;
• Ученикът пише правилно формите на прилагател-
ните имена за мъжки, женски и среден род; за един-
ствено и множествено число.

Методически указания:
Темата е част от системата уроци за правописно 

обучение. В предходните теми са въведени основните 
правописни правила – за проверка на гласните звуко-
ве и за проверка на съгласните звукове (в средата на 
думата и в краесловие). Тези правила са упражнявани 
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досега с опора на езиков материал главно от съществи-
телни имена – както в специално организираните уро-
ци по правопис, така и в отделни правописни задачи 
към уроците за съществителните имена.

В тези два урока се осъществява прилагането на 
същите тези правописни правила, но по отношение на 
прилагателните имена.

Двете правила са представени чрез конкретни образци 
в рубриката „Знание“. По подобие на тях второкласници-
те биха могли да коментират правописа и на други при-
лагателни имена, например: краси_ (красиви, красавец). 

В учебните задачи, предложени в помагалото, двете 
правила (правилото за гласните и правилото за съглас-
ните) се прилагат самостоятелно, за да стане отчетлива 
разликата между двата начина за проверка.

Първата задача в учебника е свързана с редуцира-
нето на гласните в прилагателни имена. От второклас-
ниците се очаква да направят правописна проверка и 
да изберат правилния гласен в шест прилагателни име-
на: р_бӝтен (рӚбота), зв_нлѝв (звън), м_дѐрен (мӝда), 
ст_дѐн (студ), гр_жлѝв (грѝжа), р_влѝв (рѐвльо). 

С правилото за гласните е свързана и втората за-
дача, при която учениците следва да изберат думата 
за проверка от две възможни, например: д_ждӝвен 
(дъждӝвни или дъжд); д_мӚшен (домӚшни или дом); 
п_лѐзен (полѐзни или пӝлза) и т.н. Целта е да се проти-
водейства на нагласата на малкия ученик да проверява 
с множествено число на прилагателното име вместо 
със сродна дума. 

Третата задача в помагалото е за редактиране на 
правописни грешки в прилагателни имена. Езиковият 
материал в тази задача предпоставя спазването както 
на правописната норма за гласните (стра/ъхлѝв, ма/
ързелѝв усло/ужлѝв и т.н.), така и прилагането на пра-
вилото за съгласните в краесловие, тъй като всички 
предложени примери са в мъжки род и завършват на 
звучен съгласен. 

Предвидена е и методическа работа с прилагателни 
имена от мъжки род с непостоянно ъ (малък → малка, 
малко, малки). Акцентът е върху правилния изговор 
на тези прилагателни имена. Пример за това е чет-
въртата задача. Тя изисква да се свържат по двойки 
формите за мъжки и за женски род на едно и също при-
лагателно име (например: гладък ↔ гла_ка; сладък ↔ 
сла_ка; хладен ↔ хла_ка; кротък ↔ кро_ка; нисък ↔ 
ни_ка). Учениците изговарят двойките думи и добавят 
пропуснатата буква в прилагателното от женски род.

Петата задача е свързана с правилото за писане на 
звучен съгласен в края на думите, което се прилага чрез 
познатия вече за учениците алгоритъм в езиков материал от 
прилагателни имена. Чрез тази задача учениците се упраж-
няват и да преобразуват прилагателни имена по число.

С правописен характер е и комуникативната задача. 
На преден план е целта на изказването на героя – Защо 
се търси нов вратар? (защото топката на децата се е 
спукала и им трябва нова). На втори план е правопис-
ният характер на задачата – в съобщението следва да 
се открият правописните грешки при прилагателните 
имена (ноф → нов; пъргаф → пъргав; хубъва → хуба-
ва; фудболна → футболна). 

Подобна е структурата и на урока за упражнение, 
който е в учебната тетрадка.

Първата задача е свързана с вече въведеното 
правило за правописа на гласните, което в случая се 
прилага спрямо прилагателни имена. Учителят може 
да подпомогне дейността на учениците, като ги на-
сочи към думите за проверка (лек, лѐкар → лечѐбен; 
лӟже → лъжлѝв; пѝсък → писклѝв; умӝра → уморѐн; 
щӚстие → щастлѝв; чӞпя → чуплѝв).

Втората задача е за приложение на правилото за 
обеззвучаване на звучен съгласен в края. Може да се 
напомни на учениците, че проверката е чрез множест-
вено число както при съществителните имена (напри-
мер: нрав/ф → нрави → нрав), така и при прилагател-
ните имена (прав/ф → прави → прав; крив/ф → криви 
→ крив; бодлив/ф → бодливи → бодлив).

Ако учителят прецени, че е важно учениците да от-
говорят на гатанката, може да им прочете нейния пълен 
текст:

Що е то?
Ту съм прав, ту съм крив. 
Но по нрав не съм бодлив. 
Не желая да ви слисам, 
но така е: със бодли съм! 
Няма грешка! Тук сте прави! 
Мойта дрешка рани прави.
Кръстьо Станишев
От него учениците ще се досетят, че отговорът е 

таралеж.
Третата задача е словотворческа, тъй като уче-

ниците трябва да се ориентират в противоположното 
значение на предложените думи. Целта е да напишат 
правилно тези думи, тъй като те са с правописни осо-
бености – дебел → слаб; умен → глупав; грозен → 
красив; къс → дълъг; стар → млад; десен → ляв; бо-
лен → здрав; бавен → бърз). 

С правописен характер е и четвъртата задача, в 
която на всички места в стихотворението трябва да се 
добави буква в.

Петата задача е за приложение на правилото за 
отпадане на буква ъ при промяната на някои прилага-
телни имена в множествено число. Учителят може да 
помогне на второкласниците, като ги насочи към това, 
че само при две прилагателни имена буквата в послед-
ната сричка се запазва (лъскав и хубав), тоест при тези 
думи е достатъчно да се прибави буква –и, за да се об-
разува множествено число. При всички останали думи 
гласният в последната сричка отпада и за да се получи 
формата за множествено число, този гласен отпада, а 
в края се добавя окончанието -и (близък → близки; 
топъл → топли; малък → малки; тежък → тежки; 
кръгъл → кръгли; сладък → сладки; светъл → светли; 
кротък → кротки).

Шестата задача е диагностична и очакването е, че 
учениците ще може да я изпълнят самостоятелно, като 
отбележат, че думата за проверка на прилагателното 
име р_копѝсна е рӟчен, тъй като само в нея ударението 
е на мястото на съмнението, а проверката при прилага-
телното име щастли_ е чрез множественото число на 
думата (щастливи). 
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ТЕМА 15: ГЛАГОЛИ. ЧИСЛО НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
• Въвеждане на понятието „глаголи“;
• Разширяване на знанията за глаголите;
• Развиване на уменията за разграничаване на гла-
голите от другите части на речта.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът познава глагола като част на речта;
• Ученикът разпознава числото на глагола.

Методически указания:
При разработването на тази тема се оформят две 

основни направления на методическата работа – обо-
гатяване на знанията за глаголите; усъвършенстване на 
уменията да се разграничават формите на глаголите за 
единствено и множествено число.

Терминът „глаголи“ се въвежда с опора на вече 
усвоеното – думи, които отговарят на въпроса „Как-
во прави?“. В тази тема този въпрос се мултиплицира 
спрямо единствено и множествено число. В рубрика-
та „Знание“ този въпрос е разгърнат като своеобраз-
но спрежение на глагола – за всяко лице и число. Това 
съвсем не означава, че второкласниците следва да  
осъзнаят и категорията „глаголно лице“. Целта е да се 
даде по-точен ориентир на учениците в категориите 
„единствено число“ и „множествено число“ на глаго-
лите, защото с въпросите, чрез които те се откриват, 
е редно да се очертаят всички възможности. Как да се 

представи тази част от знанието, е решение на учи-
теля. Той може да се ограничи само с двата въпроса: 
„Какво прави?“ (за единствено число) и „Какво пра-
вят?“ (за множествено число). Това се оказва напълно 
достатъчно в много от случаите, тъй като в текстовете 
преобладават формите на глагола за трето лице. По 
преценка на учителя може да се използва и другият 
вариант – в единствено число са глаголите, които от-
говарят на въпросите: „Какво правя?; Какво правиш?; 
Какво прави?“, а в множествено число са глаголите, 
които са свързани с въпросите: „Какво правим?; Как-
во правите?; Какво правят?“. Вторият вариант е пре-
поръчителен при ученици с напредък в езиковото раз-
витие, тъй като по този начин при тях се осъществява 
пропедевтика към понятието „лице на глагола“, което 
се въвежда в трети клас. Освен въпросите, с които се 
откриват глаголите, на второкласниците се предлага 
и описателен текст. Той не е с характер на определе-
ние, защото не изчерпва съдържанието на понятието, 
а дава само най-общ ориентир, че в повечето слу-
чаи глаголите означават действия (чете, рисуват) и 
състояния (спя, почиват). 

Първата задача е за откриване на глаголи в текст. 
При затруднение на учениците, учителят може да тран-
сформира задачата по следния начин: 

1. Открийте в стихотворението думата звънят и я 
подчертайте?; 

2. На кой въпрос отговаря тя? (Какво правят?); 
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3. Това означава, че тази дума е глагол; 
4. Сравнете с написаното в полето за знание и опре-

делете в кое число е той (множествено число).
Същите стъпки се прилагат и за останалите глаголи 

в текста (мокрят, бягам, заграждам).
Втората задача е за употреба на глаголи в текст. 

От учениците се очаква да изберат подходящ глагол и 
да го напишат на съответното място. Всички глаголи 
са в едно и също лице, число и време, за да може уче-
ниците да се ръководят не от граматическите призна-
ци на глаголите, а от тяхното значение. Възможните 
затруднения за учениците са по отношение на лекси-
калния запас. Ето защо учителят предлага на децата да 
напишат глаголите, за които са сигурни, а за останали-
те глаголи им помага, като чрез снимки и лични обяс-
нения ги насочва към значението на тези думи. По този 
начин задачата е не само езикова, но и лексикална за-
дача, чрез която билингвите разширяват своя речников 
фонд, като добавят в него нови думи или нови значения 
на вече познати им думи.

Третата задача е както за словообразуване (след-
вайки образеца, учениците следва да се досетят за ду-
мите сънувам и рисувам), така и граматическа (във 
втората колонка те трябва да напишат тези глаголи в 
множествено число).

Четвъртата задача в помагалото предпоставя 
включването на глаголите в словосъчетания със съ-
ществителни имена. Учениците се ръководят от пред-
ставения им образец (вали + дъжд). Учителят би мо-
гъл да подпомогне дейността на учениците чрез въпро-
си от типа:

Прочетете една от думите (например куче);
Какво прави кучето – пее, лае или грее? (лае);
Свържете двете думи: куче и лае.
По подобен начин насочването е и към другите сло-

восъчетания (луна грее; деца спят; мама пее). 
Петата задача изисква съотнасяне на предложе-

ните глаголи към съответното число. Тя е своеобразна 
интерпретация на шестте форми на глагола. Дейността 
по изпълнението ѝ е в занимателна форма и е свърза-
на със съотнасянето на шест глагола към единствено 
число (живея, гониш, плаче) и към множествено число 
(пишем, пеете, търсят). 

При следващата шеста задача се увеличава сте-
пента на трудност. При нея второкласниците сами 
следва да променят само числото на глаголите, без да 
променят тяхното лице (мислим → мисля; гледам → 
гледаме; слушаме → слушам; пътувам → пътуваме).

Седмата задача е комуникативна и чрез нея се 
илюстрира често срещана грешка – неправилно използ-
ване на глагола вземам в значение на „подарявам“. 

В урока за упражнение се дава възможност да се 

затвърдят уменията на учениците да разпознават гла-
голите и да определят тяхното число. 

В първата задача второкласниците изпълняват две 
дейности – откриват глаголи в текст и ги преобразуват 
в единствено число, като само премахват последната 
буква –т (пишат → пиша, шият → шия, месят → 
меся, създават → създава, зидат → зида, свирят → 
свиря, коват → кова, свиват се → свива се). При не-
обходимост учителят може да обясни значението на 
някои думи, ако са непознати за учениците. Например: 
меся (разбърквам брашно и вода и мачкам получено-
то тесто, за да се получи хляб); създавам (правя нещо 
ново); зидам (нареждам тухли една до друга и ги залеп-
вам, за да се получи стена); кова (удрям с чук нещо). 
Ако учителят прецени, може да обсъди с учениците от-
говора на гатанката – пръстите на двете ръце.

Втората задача е за ориентиране на учениците в 
значението на глаголите (Кое какво прави?). Насочва-
нето е чрез въпросите: Какво прави розата? (ухае, тоест 
мирише ароматно; цъфти; но и боде, защото има трън-
чета по стеблото); Какво прави пчелата? (лети, бръмчи, 
но и жили, ако я предизвикаме); Какво прави зайчето? 
(хрупа, тоест яде зеле и моркови; скача и бяга бързо).

Третата задача е словотворческа, тъй като децата 
трябва да образуват глаголи от предложени съществи-
телни имена. Учителят може да насочва второкласни-
ците чрез такива въпроси, като например: Какво пра-
вим, когато се движим по път? (пътуваме); Какво пра-
вим, когато играем танц? (танцуваме); Какво правим, 
когато спим и виждаме неща насън? (сънуваме); Какво 
правим, когато се занимаваме със спорт? (спортува-
ме).

Четвъртата задача е с цел отново учениците да 
се упражнят в разделното писане на служебните думи, 
когато са в комбинация с глагол (не се страхувай, спи 
ми се, ще излезеш ли, да се срещнем, не искам да ми 
помагаш). Ако се затрудняват, учителят може да им 
предложи правилните решения и тогава задачата да е 
за препис на написаното от учителя. 

Петата задача е със занимателен характер, тъй 
като учениците решават кръстословица. В нея те тряб-
ва да напишат предложените глаголи в множествено 
число. Тъй като чрез първия модул в първи клас децата 
вече са усвоили на практическа основа употребата на 
личните местоимения, преобразуването на глаголите 
е с помощта на думата ние, тоест в първо лице мно-
жествено число (аз чистя → ние чистим; аз правя 
→ ние правим; аз плача → ние плачем; аз плета → 
ние плетем; аз лягам → ние лягаме; аз тичам → ние 
тичаме). В сините квадратчета на кръстословицата се 
получава глаголът свалям, който трябва да се напише 
в изречението от допълнителната задача. 
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ТЕМА 16: ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
• Изграждане на умения за откриване на възможни-
те правописни грешки при глаголите;
• Овладяване на норми за книжовен изговор и пра-
вилно писане на глаголите с ударение на последната 
сричка;
• Усвояване на нормите за книжовен изговор и за 
писане на формите за множествено число на глаго-
лите с окончание -м в първо лице единствено число.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът изговаря и пише правилно глаголи в се-
гашно време – в първо лице единствено и множест-
вено число и в трето лице множествено число;
• Ученикът изписва отделно предлози, съюзи, крат-
ки форми на местоименията, отрицателна частица, 
възвратната частица се.

Методически указания:
Темата е свързана с усвояването на две трудни за 

второкласника книжовни норми при глаголите. Едната 
книжовна норма се отнася до глаголите с ударение на 
последната сричка. При тях се получава разлика между 
изговор и писане – прието е последната сричка да се 
изговаря редуцирано (четӟ), но да се пише със съот-
ветния широк гласен (четӚ). Другата книжовна норма 
е свързана с окончанията за първо лице, множествено 
число на глаголите от първо и второ спрежение. Пра-

вилно е окончанието -м (играя - играем). В случая от 
значение е противопоставянето с окончанието за пър-
во лице множествено число на глаголите от трето спре-
жение, което е -ме (гледам – гледаме). Тази особеност 
се изучава, тъй като много често при тези глаголи неп-
равилно се пренася окончанието на глаголите от трето 
спрежение (говориме вместо правилното говорим). Не 
е ясно доколко след уроците по тази тема учениците 
ще се приучат да следват тези две книжовни норми в 
своята ежедневна реч. Важното е обаче речта на учи-
теля да бъде изчистена от подобни грешки, за да бъде 
тя образец на книжовна реч. По този начин учениците 
ще усвояват правилния изговор и писане на думите по 
подражателен път, като следват примера на авторите-
тен за тях човек.

Методическата работа се разгръща в две основни 
части, съответстващи на двете правила, които са пред-
мет на усвояване. Двете книжовни норми са описани в 
помагалото чрез представителни примери в рубриката 
„Знание“. Към тях са предвидени и съответните учеб-
ни задачи. 

Първата задача е с образец за учениците, който им 
подсказва кои букви да напишат в предложените глаго-
ли (пиша, пишат; бера, берат; броя, броят; чистя, 
чистят). 

Във втората задача второкласниците прилагат съ-
щото знание, но в нови обстоятелства – да редактират 
текст, като открият сгрешените глаголи и ги напишат 
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правилно (завържъ → завържа; тръгвът → тръгват; 
отвържъ → отвържа; спирът → спират). 

В тази тема е включена и методическа работа за от-
делното писане на думите, като акцентът е върху писа-
нето на възвратните частици се, си и на отрицателната 
частица не – засмей се, не се сърди, не си тръгвай, не 
закъснявай, усмихвам се, да се запознаем (третата 
задача от помагалото). 

Следващите задачи са свързани с избор на оконча-
ние -м или -ме за глаголите в първо лице множествено 
число. Най-лесно е за учениците, ако се ръководят от 
формата на съответния глагол в първо лице единстве-
но число. В този случай ориентирът е следният: -ме 
пишем само когато този глагол в единствено число 
завършва на -м (подавам → подаваме). В останалите 
случаи окончанието винаги е -м (крия → крием). 

При четвъртата задача учениците четат текста с 
промяна на глаголното число, но без промяна на гла-
голното време. Очакването е глаголите да се изговорят 
по следния начин: ритаме, караме, пускаме, тичаме, 
играем, плуваме, спускаме се, караме, пеем, веселим 
се, събираме). 

Петата задача е с цел да се редактират грешки в 
употребата на глаголите. При нейното изпълнение вто-
рокласниците следва да открият глаголите и да зачер-
таят излишната буква в тях (хванеме → хванем; отсе-
чеме → отсечем; намериме → намерим; откриеме → 
открием). Важно е след нанасяне на поправките уче-
ниците да прочетат отново диалога правилно. Добре е 
да се обсъди и смешката в разговора между тримата 
глупави герои (Какво искат да направят те? Как реша-
ват да открият мечката? и др.). 

С тази особеност на глаголните окончания е свър-
зана и комуникативната ситуация в шестата задача. 
При коментара на написаното в обявата учителят об-
ръща внимание на допуснатите грешки и очаква от вто-

рокласниците да ги поправят, като зачертаят излишна-
та буква в глаголите можеме → можем, желаеме → 
желаем.

В урока за упражнение, който е в учебната тет-
радка, учениците натрупват допълнителен опит по те-
мата чрез многообразие от дейности:

В първата задача пишат правилно глаголите, като 
заменят буква ъ с буква а (пиша, мета, грешат, пе-
кат, растат);

Във втората задача редактират текст, като под-
чертават глаголите в стихотворението и ги пишат с по-
следна буква а (омръзна, дотегна, взема, легна);

В третата задача променят глаголите по число 
с помощта на думата ние и следвайки образеца, който 
подсказва, че в първата колонка глаголите завършват 
на -м (пазим, спим, мръзнем), а във втората – на -ме 
(тичаме, смятаме, купуваме). 

В четвъртата задача променят смисъла на стихот-
ворението, като заменят числото на глаголите (хвърка 
→ хвъркат; дойде → дойдат; връща се → връщат се).

Петата задача е за редактиране на грешки при 
окончанията на глаголите (търсиме → търсим; взе-
меме → вземем; пиеме → пием; оздравееме → оз-
дравеем). Учителят може да помогне, като на дъската 
напише правилно всички глаголи от писмото (търсим, 
имаме, нямаме, вземем, пием, искаме, оздравеем). 
Учениците сравняват написаното от учителя с текста в 
тетрадката и когато видят разлика, поправят сгрешения 
глагол. 

Шестата задача е под формата на тест. Учите-
лят може да насочи учениците към правилния отговор, 
като им предложи да чуят изречението „Ние летим със 
самолет“, след което те да сравнят чутото с написаното 
в първия отговор на тестовата задача. По този начин 
лесно ще се ориентират в правилното изпълнение на 
задачата. 

ТЕМА 17: ЧАСТИ НА РЕЧТА

Цели:
• Обобщаване на знанията за трите части на речта 
– съществителни имена, прилагателни имена, гла-
голи;
• Усъвършенстване на уменията за разграничаване 
на трите части на речта;
• Развиване на уменията да се определят грамати-
ческите признаци на думите – „род“ и „число“ при 
съществителните и прилагателните имена и „число“ 
при глаголите.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът разпознава глагола, съществителното 
име и прилагателното име като части на речта;
• Ученикът употребява уместно глаголи, прилага-
телни и съществителни имена.

Методически указания:
От една страна, тази тема е обобщителна по от-

ношение на раздела „Думите в речта“, тъй като чрез 

нея се прави преговор на всичко изучено за трите 
части на речта – техните видове и граматически осо-
бености. От друга страна, в този урок се съдържа 
и ново знание – въвеждането на термина „части на 
речта“. 

Учебните задачи, предложени в помагалото и в тет-
радката към него, осигуряват методическа работа за 
разграничаване на изучените части на речта и опреде-
ляне на техните граматически признаци.

Първата задача е игра с думи, които децата след-
ва да свържат със съответните въпроси, като по този 
начин диференцират трите изучавани части на речта. 
Езиковият материал е подбран така, че предложените 
думи може да се комбинират смислово и с тях да се 
съставят изречения в устна форма (Пише с черен мо-
лив; Реже с остър нож). Разбира се, по преценка на 
учителя изречения могат да се съставят и с всяка от 
думите поотделно (например: пише → Ученикът пише 
преразказ; молив → Аз имам цветен молив; черен → 
Аз съм облечен с черен панталон и т.н.). 
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Втората задача съдържа три гатанки, всяка от кои-
то е съставена от различни части на речта: прилагателни 
имена (малка, червена, вкусна, ароматна…); глаголи 
(скача, плува, квака, цамбурка…); съществителни име-
на (... от сняг, с морков, с шал и с калпак...). На учени-
ците е предложена и помощ при отгатването – това са 
отговорите ягода, жаба, снежен човек. По своя пре-
ценка учителят може да предложи на учениците си сами 
да съставят подобни гатанки като проектна дейност.

Третата задача е с цел да се развият уменията на 
второкласниците да разграничават трите класа думи. 
Във всяка от трите колонки думи трябва да се определи 
коя от думите не е на мястото си. Помощта на учителя 
би могла да е чрез следните въпроси към първата ко-
лонка с думи:

Какво означава думата самолет? (машина, с която 
хората летят в небето); 

Кой въпрос задаваме към тази дума? (Какво е 
това?);

Каква част на речта е думата самолет? (съществи-
телно име);

Кой е въпросът към думите лимони (Какво е това?) 
и мечка?(Какво е това?); Какви части на речта са всич-
ки думи дотук? (съществителни имена).

Кой въпрос можем да зададем към думата чакаме? 
(Какво правим?); Кои части на думата откриваме с 
този въпрос? (глаголите); 

Тогава коя от четирите думи в колонката е различна 
от останалите като част на речта? (чакаме)… 

По подобен начин продължава методическата рабо-
та с думите от втората и третата колонка. 

Четвъртата задача е с цел да се открият прилага-
телни имена, скрити във верижка. Учениците ги изго-
варят устно. Добре е учителят да провери дали учени-
ците се ориентират в граматическите признаци на тези 
прилагателни имена. Ето защо след всяко прочетено на 
глас прилагателно име той задава въпрос за неговия 
род. Другият вариант е, след като учениците прочетат 
на глас прилагателните имена от първата верижка и оп-
ределят техния род (старо, облачно, орехов, влажна), 
да им се зададе допълнителен въпрос „Колко са думите 
в среден род?“, а при втората верижка (гладък, крив, 
весел, лесен, ново, обидна) – „Колко са думите от мъж-
ки род?“. 

Петата задача се отнася до граматическата ка-
тегория „род“ както при съществителните, така и при 
прилагателните имена. Предвидено е в игрова форма 
второкласниците да разпределят няколко прилагател-
ни и съществителни в три групи според техния род. 
При затруднения учениците може да се ориентират и 
по цвета на колите – думите в двете червени коли са в 
женски род (ниска, маса); думите в двете жълти коли 
(лошо, пате) са в среден род, а двете думи в сините 
коли са в мъжки род (голям брат). По преценка на учи-
теля на второкласниците може да се предложи да със-
тавят в устна форма кратки изречения с двойките думи 
(например: ниска маса → Пиша на една ниска маса; 
лошо пате → Видях едно лошо пате; голям брат → 
Аз имам един голям брат).

Шестата задача изисква да се съставят в писмена 
форма кратки изречения с предложените глаголи. По 
същество тази задача е за съгласуване на глаголите с 
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другите думи в изречението. Най-добре е да се предло-
жи на второкласниците да свързват в изреченията си 
посочените глаголи с личните местоимения, които те 
са се научили да употребяват още с първите уроци в 
първия модул на първи клас. Например: Той свири на 
китара; Аз подарявам цветя на мама; Ние мечтаем 
да станем космонавти; Те плуват в морето; Аз зная 
кои думи са глаголи. 

Седмата задача е комуникативна и е свързана с об-
щуване, при което героят не знае какво означава дума-
та ангина и смята, че е нещо, което може да се купи. 
Учителят проверява дали учениците му разбират тази 
дума, и ако се налага, им обяснява, че това е болест, 
при която ни боли гърлото. След като второкласници-
те коментират смешката в тази ситуация, те определят 
каква част на речта е думата ангина и в кой род и число 
е тя.

Вторият урок по тази тема съдържа дейности с 
тренировъчен характер, но в занимателна форма.

Първата задача е с цел да се провери дали учени-
ците успяват да разграничават трите части на речта. На 
всеки ред има по една дума, която не е на мястото си 
(Какво е това? (весел); Какво прави? (чаша); Какъв? 
(върви). 

Втората задача е игрословица, в която на все-
ки ред е скрита дума (ярко, пойни, грее, слънце, пеят 
птици). Учениците преписват тези думи на правилните 
места. Добре би било, ако те могат и да разпределят 
тези думи в две изречения. Учителят може да им помог-
не по следния начин: Кой е първият глагол, който напи-
сахте? (грее); Прочетете двете съществителни имена, 
които написахте (слънце, птици). Кое от тях може да 
грее? (слънце); Прочетете записаните от вас две при-
лагателни имена (ярко, пойни). Кое от тях се отнася за 
слънцето? (ярко); Образувайте изречение с тези думи 
(грее, слънце, ярко → Грее ярко слънце/Ярко слънце 
грее). По същия начин учителят може да насочи вто-
рокласниците и към другото изречение – Пеят пойни 
птици/Пойни птици пеят. 

Третата задача отново е за разпознаване на трите 
класа думи, но учениците първо разпределят думите в 
групи и тогава определят каква част на речта са думите 
във всяка къщичка.

С подобна цел е и четвъртата задача, но вто-
рокласниците откриват различните части на речта в 
контекста на предложена им гатанка. В нейния текст 
те подчертават прилагателните имена: смел, злато-
кос, синкава, тънък. В редовете за писане преписват 
съществителните имена: юнак, очи, уши, нос, пръчка, 
книга, дреха, къща, вода, брада, глас. Допълнителната 
задача пък изисква да се препишат глаголите от гатан-
ката: лапа, поглъща, дадеш, пуска, заплаква, умира. 

Ако прецени, учителят може да обсъди с учениците 
и отговора на гатанката – огън. 

Петата задача е с правописен характер. С помощ-
та на учителя учениците намират сгрешените думи и ги 
поправят в текста (ешко → Ежко; тешко → тежко; 
недосетлифко → недосетливко; бодлифко → бод-
ливко). Както се вижда от примерите, застъпени са две 
правописни норми – правилно писане на съществител-
ните собствени имена с главна буква и правилно пи-
сане на съгласни в средата на думата. С учениците се 
прави и коментар върху думите за проверка (ежи се 
→ Ежко; тежи → тежко, недосетливи → недосет-
ливко; бодливи → бодливко). 

Шестата задача е с тестов характер. Учителят 
може да подпомогне учениците по следния начин: На 
кой въпрос отговарят всички думи в първия ред? (Ка-
къв е? – висок, красив, мързелив); На кой въпрос отго-
варят всички думи от третия ред? (Какво прави? – го-
вори, мисли, рисува). Да прочетем отделно всяка дума 
от втория ред. На кой въпрос отговаря думата котка? 
(Какво е това?); На кой въпрос е отговор думата свири? 
(Какво прави?); А кой е въпросът към думата млад? 
(Какъв е?); Какви части на речта са написани в този 
ред? (съществително име, глагол, прилагателно име). 

ТЕМА 18: ИЗРЕЧЕНИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. СЪОБЩИТЕЛНИ 
ИЗРЕЧЕНИЯ

Цели:
• Разширяване на знанията за съобщителното изре-
чение;
• Усъвършенстване на уменията да се съставят съ-
общителни изречения;
• Развиване на умения за уместна употреба на съ-
общителни изречения в конкретни езикови ситуации.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът разграничава изречение от словосъче-
тание;
• Ученикът употребява различни словоредни вари-
анти на изречението;
• Ученикът разпознава съобщително изречение;
• Ученикът отделя изреченията в текста, като озна-
чава началото и края им;

• Ученикът употребява уместно съобщителни из-
речения.

Методически указания:
Темата е включена с цел да се припомни изученото 

в първи клас от областта на синтаксиса. Първата част 
от методическата работа е насочена към изясняване 
на понятието „словосъчетание“, към словоредното  
оформяне на изречението и към уменията да се съз-
дават изречения за целите на различни комуникативни 
ситуации.

В рубриката „Знание“ е посочена логиката на обра-
зуване на изречението: думите се свързват в словосъ-
четания, а словосъчетанията съставят изречение. По-
казателен в това отношение е и посоченият пример от 
три словосъчетания и изречението, образувано от тях. 

6. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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С опора на това знание може да се изпълни успеш-
но първата задача. Първоначално учителят насочва 
второкласниците към образуване на двойки думи от 
предложените чрез въпроси от типа: Какво е котето? 
(весело коте); Какво прави котето? (мърка); Как мър-
ка? (закачливо мърка); Къде е котето? (под дивана). 
Така се оформят три словосъчетания, които може да се 
подредят по различен начин и да се получат изречения 
с едни и същи думи, но с различен словоред (Весело 
коте закачливо мърка под дивана; Под дивана за-
качливо мърка весело коте). Възможно е учителят да 
подпомогне дейността на учениците и чрез насочващи 
въпроси от типа: Къде има весело коте и какво прави 
то? → Под дивана весело коте закачливо мърка; Кой 
мърка закачливо под дивана? → Весело коте мърка за-
качливо под дивана и т.н.

Следващите две задачи са идентични по своята 
цел – да се подредят словосъчетания в изречения. Във 
втората задача всяко от изречението се образува от 
две словосъчетания. В случай на затруднение второк-
ласниците може да се ориентират по цвета – от сло-
восъчетанията на син фон се образува изречението В 
небето изгря пъстра дъга, а от словосъчетанията на 
червен фон се получава изречението Момичето обле-
че нова рокля. Третата задача е с по-висока степен 
на трудност, тъй като изреченията се образуват от три 
словосъчетания. След като прочетат първото слово-
съчетание (През зимата) учениците търсят в третата 
колонка словосъчетание, което е смислово свързано 
с него (пързалям с шейна). За да се получи цялостно 
изречение, трябва да се избере подходящо словосъ-

четание и от втората колонка (обичам да се). По този 
начин се действа и с останалите предложени словосъ-
четания, при което се получават изреченията: През ля-
тото ходя на планина и на море; През пролетта се 
радвам на пъстрите цветя; През есента ми харесва 
да се разхождам в парка. 

При разработването на втората част от тази тема 
акцентът е върху уменията да се създават съобщител-
ни изречения и върху оформянето на границите на съ-
общителното изречение. 

Актуализацията на знанията е върху основата на 
модела на съобщително изречение, познат на второк-
ласниците от обучението им в първи клас. В рубриката 
„Знание“ към този модел има обяснителен текст, който 
представя целта на изказването – да се съобщи нещо. 

Прилагането на това знание е чрез изпълнението 
на четвъртата задача, която е за разграничаване на 
изречения в текст, в който няма главни букви и точки. 
Текстът е съставен така, че всички изречения са прости 
по състав; в тях не се налага употреба на запетаи или 
други непознати за учениците пунктуационни знаци; 
отделните изречения са много ясно обособени смисло-
во и това значително улеснява дейността на второклас-
ниците. Крайният продукт е следният: Калина вървеше 
по улицата. Изведнъж чу странен звук. Обърна се. До 
едно дърво стоеше кученце. То я гледаше тъжно. Ка-
лина го прегърна и го отнесе у дома. Възможно е ня-
кои прости изречения да се комбинират в сложно. На-
пример не е грешно, ако от второто и третото просто 
изречение ученикът напише изречението: Изведнъж 
чу странен звук и се обърна.
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Петата задача е свързана с комуникативна ситу-
ация, в която героят хитрува по повод на съобщение 
за родителска среща. Коментарът на общуването може 
да бъде в следната посока: Защо според вас учителката 
иска да се срещне с родителите на момчето? (защото то 
е палаво и не внимава в час); Съобщило ли е момчето 
на родителите си? (не); Защо? (защото те не са били 
вкъщи); А може ли да предадеш съобщение на някого, 
който не е до теб? (не); Тогава вярвате ли на момчето? 
(не, защото то хитрува). Разбира се, след обсъждане на 
комуникативната ситуация второкласниците следва да 
определят кое от двете изказвания е със съобщително 
изречение. Добре е да обмислят как е правилно учител-
ката да зададе въпроса си (Каза ли на родителите си 
за родителската среща?; Знаят ли родителите ти 
за родителската среща? или Ще дойдат ли родите-
лите на родителската среща?)

В урока за упражнение методическата работа про-
дължава, като към вече описаните направления се до-
бавят и следните:

– Образуване на словосъчетания като част от изре-
чение

В първата задача второкласниците свързват думи 
в словосъчетания. Учителят може да ги насочи по 
следния начин: Какво правят децата? (бързат); Какво 
е утрото? (ранно); Какво е училището (любимо). Като 
резултат се получават следните словосъчетания от две 
думи: децата бързат, ранно утро, любимо училище. 
За да се свържат тези словосъчетания в изречение, 
трябва да се намери мястото и на двата предлога – в 
и към. За целта въпросите може да са следните: Накъ-
де отиват децата? (към + любимото училище); Кога се 
случва това? (в + ранно утро). 

Ако учениците се затрудняват да действат по този 
начин, учителят написва на дъската следните три сло-
восъчетания:

в ранно утро
децата бързат
към любимото училище
Учениците проследяват написаното и свързват една 

с друга съответните думи.
Следващото условие на задачата е да се образува 

изречение. В този случай достатъчно е децата да пре-
пишат предложените от учителя словосъчетания, като 
поставят главна буква в началото и точка в края на из-
речението.

Ако обаче има ученици, които могат да съставят 
самостоятелно изречение, им се дава възможността да 
го направят, като в устна форма предложат различни 
словоредни варианти, например: В ранно утро децата 
бързат към любимото училище (ако изречението е от-
говор на въпроса: Кога децата бързат към любимото 
училище?); или: Децата бързат към любимото учили-
ще в ранно утро (ако чрез това изречение се отговаря 
на въпроса: Кой бърза към любимото училище в ранно 
утро?). 

– Преобразуване на изречение в различни слово-
редни варианти

С опора на словосъчетанията от пъзела във вто-
рата задача учениците може да съставят различни 

варианти на изречения, като запазват мястото само на 
първото словосъчетание, написано с главна буква като 
начало на изречението, и на последното словосъчета-
ние, отбелязано с точка в края. Може да се получат 
следните варианти: На горската поляна хитрата Ли-
сана с вкусна лимонада Зайо изненада; На горската 
поляна с вкусна лимонада хитрата Лисана Зайо из-
ненада. Тези варианти се коментират в устна форма, а 
учениците решават кой от тях да изберат. Те може да 
напишат всяка част от своето изречение като стихотво-
рение на четири реда. 

С подобна цел е и третата задача. Предложеното 
изречение се състои от три словосъчетания:

през пролетта
щъркелите долитат
от юг
Тези словосъчетания може да се разместят по раз-

личен начин. Ето защо учителят предлага на учениците 
да отговорят на следните въпроси:

Откъде долитат щъркелите? Кога? (Щъркелите до-
литат от юг през пролетта);

Кога долитат щъркелите? Откъде? (Щъркелите до-
литат през пролетта от юг).

– Определяне на границата между изреченията
Тази дейност се осъществява чрез четвъртата за-

дача. За да я изпълнят, учениците най-напред трябва 
да разделят с чертички отделните думи: 

тетрадката/на/Пепи/е/в/шкафа/с/играчки/той/я/
забрави/там/вчера

Следващата стъпка е да определят изреченията в 
тази смислова цялост. За целта учителят може да из-
ползва следните насочващи въпроси: Кои от думите са 
свързани с глагола забрави? (Той я забрави там вче-
ра); А кое изречение се получава с останалите думи от 
верижката (Тетрадката на Пепи е в шкафа с играч-
ки). 

– Допълване на словосъчетания в изречения
За целта се използва петата задача, в която уче-

ниците следва да разширят написаното, за да се полу-
чат изречения. Най-лесно за тях е да опишат себе си 
– например: Косата ми е черна. Цветът на очите ми 
е кафяв. Любимите ми дрехи са дънки и блуза.

– Съставяне на съобщителни изречения
По предложената сюжетна картина в шестата 

задача второкласниците може да създадат и напишат 
изречения като отговор на въпросите: Колко животни 
има на поляната? (На поляната има пет животни); 
Кой какво прави? (Лисицата пере; Мечката спи; Въл-
чо си пече наденица; Зайчето скача на въже; Жабата 
пее); Доволни ли са всички? (Всички са доволни). 

При изпълнението на седмата задача учителят 
може да насочи второкласниците към правилното ре-
шение чрез въпросите: С каква буква започва изре-
чението в първия ред? (с малка буква); А как започва 
всяко изречение? (с главна буква); Вярно ли е написа-
но това изречение? (не); Има ли главна буква и точка 
в последното изречение? (не, значи е грешно); Тогава 
кое от трите изречения е написано правилно? (Моята 
сестричка ми помага). 
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ТЕМА 19: ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Цели:
• Разширяване на знанията за въпросителното из-
речение;
• Усъвършенстване на уменията за преобразуване 
на съобщително изречение във въпросително;
• Развиване на умения за уместна употреба на въп-
росителни изречения в различни ситуации на рече-
во общуване.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът разпознава въпросително изречение;
• Ученикът знае различни начини за образуване на 
въпросително изречение (с възходяща интонация, с 
въпросителна частица ли, с нали); 
• Ученикът преобразува съобщително във въпро-
сително изречение и обратно;
• Ученикът употребява уместно съобщителни и 
въпросителни изречения.

Методически указания:
Второкласниците имат натрупан опит в съставяне-

то на въпроси по време на обучението си в първия мо-
дул в първи клас по темите „Нашата храна / Въпроси 
и отрицание с глагола съм“, „В зоопарка / Въпроси с 
думите ли и нали“, „Дневен режим / Въпроси с думите 
кой, кога, къде“, „Нашите дрехи / Въпроси с думите 
кой, коя, кое, кои“ и „Сезони / Въпроси с думите защо, 
как, какъв“. Върху основата на този опит те ще усвоят 

по-лесно учебния материал за въпросителните изре-
чения в тази тема. Тя се разработва главно с оглед на 
уменията на учениците да формулират въпроси в мно-
гообразие от речеви ситуации. 

Знанията за въпросителното изречение са предста-
вени по подобие на знанията за съобщителното изрече-
ние: чрез модела на въпросителното изречение и чрез 
описателен текст относно целта на изказване – да се 
зададе въпрос.

Първата задача предпоставя възстановяване на 
въпросителни изречения, изказани от джуджетата от 
приказката „Снежанка и седемте джуджета“. По подо-
бие на посочените два въпроса второкласниците съста-
вят и останалите пет въпросителни изречения, еднакви 
по синтактичната си конструкция (Кой е ял от чиний-
ката ми?; Кой е използвал ножчето ми?; Кой е от-
хапал от хлебчето ми?; Кой е ял с моята виличка?; 
Кой е пил от моята чаша?). В случай на затруднение 
учителят следва да прочете този откъс от приказката, 
за да насочи своите ученици към съдържанието на въп-
росите.

Всички останали задачи от помагалото са свързани 
с образуване на въпросителни изречения чрез използ-
ване на така наречените въпросителни думи. 

Във втората задача учениците следва да добавят 
липсващата дума, която оформя съответния въпрос 
(Кога вали сняг?; Колко е часът?; Къде живее мечка-
та?; Кое животно е с бодли?). 
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Третата задача е за образуване чрез устна реч на 
въпросителни изречения по зададено начало и с опо-
ра на сюжетна картина. Учителят може да организира 
изпълнението на задачата и като диалог между учени-
ци. Например: Къде са децата? (Децата са на стади-
она); Колко са състезателите? (Състезателите са 
трима); Кой е на трето място? (На трето място е 
едно момче); Как се чувства то? (То е тъжно); Защо 
изостава от другите? (Защото е уморено).

Четвъртата задача е със занимателен характер и 
целта е да се свържат посочените въпросителни думи с 
останалата част на съответното изречение (Как се каз-
ваш?; Къде отиваш?; Защо си тъжен?; Кога заспи-
ваш?; Какво рисуваш?).

Петата задача изисква учениците да съставят в 
писмена форма няколко кратки въпроса от позната им 
ситуация на посещение при лекар (например: Как си?; 
Къде те боли?; Имаш ли температура?; Да не си ял 
сладолед?; Ще пиеш ли лекарство?; Да ти поставя 
ли инжекция?; Ще бъдеш ли послушен?). 

С най-голяма степен на трудност е шестата за-
дача, при която от второкласниците се очаква да пре-
образуват съобщителни изречения във въпросителни. 
Учителят може да насочи учениците си към използване 
на въпросителните частици ли, дали или нали (напри-
мер: Чантата е тежка → Тежка ли е чантата?; 
Дали е тежка чантата?; Нали чантата е тежка?). 

Седмата задача представя речева ситуация, в коя-
то на въпроса се отговаря с въпрос. По повод на това 
може да се предложи на второкласниците да възпроиз-
ведат подобни ситуации, като отговорят с въпросител-
ни изречения на други въпроси, като: Кой звъни? → 
Откъде да зная?; Какво ще вечеряш? → А какво има 
за вечеря?.

Методическата работа по темата се разширява през 
втория урок с опора на учебната тетрадка. На учени-
ците се предлага многообразие от задачи, изискващи:

– откриване на въпросителни думи – в първата 
задача второкласниците следва да подчертаят думите 
защо, къде, ли, колко, кой и да образуват своя изрече-

ния с тях (например: Защо учим в българско училище?; 
Къде се намира то?; Говорим ли добре на български 
език?; Колко са учениците в нашия клас?; Кой е наш 
учител?).

– преобразуване на съществителни изречения във 
въпросителни – във втората задача учениците може 
да променят предложените изречения по следния на-
чин: Студено ли е?; Кучето добро ли е? / Добро ли е 
кучето?; Супата гореща ли е? / Гореща ли е супата?; 
Раницата на ученика тежка ли е? / Тежка ли е рани-
цата на ученика?...

– формулиране на собствени въпроси – чрез трета-
та задача, в която второкласниците може да съставят 
въпросителни изречения от типа: Как се казваш?; На 
колко години си?; Къде си роден?; Къде живееш?; В 
кое училище учиш?; Колко ученици има в твоя клас?; 
Как се справяш с уроците?; Какви оценки имаш?; 
Имаш ли приятели?; Как се казват те?...

– разграничаване на въпросителни изречения от съ-
общителни – чрез четвъртата задача, в която уче-
ниците трябва да означат с въпросителен знак въпро-
сителните изречения (Колко слончето тежи?; Майка 
има ли си то?; А не плаче ли?; Защо?), а след остана-
лите изречения да поставят точка, тъй като те са съоб-
щителни.

– редактиране на въпросителни изречения – чрез 
петата задача, в която снежните човеци са с разме-
нени шапки и съответно на това второкласниците тряб-
ва да открият грешката и да напишат правилно въпро-
сителните изречения (Къде отиваш сега?; Кога ще се 
върнеш?). 

– решаване на тест в шестата задача, за да се ус-
тановят уменията на учениците да разграничават пра-
вилно написани въпросителни изречения. Условието 
на тази задача може да се разшири с изискването да 
се подредят в последователност трите изречения, за 
да се получи цялостно изказване (Петър ритна силно 
топката. Топката счупи прозореца на съседа. Защо 
не правят прозорците по-здрави?). 

ТЕМА 20: КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Цели:
• Обобщаване на наученото за езиковите единици – 
звук, дума, изречение, текст;
• Усъвършенстване на уменията да се разгранича-
ват частите на речта и да се определят техните гра-
матически признаци;
• Развиване на уменията за разпознаване на изуче-
ните видове изречения по цел на изказването.

очаквани резултати на ниво учебна програМа:
• Ученикът знае начини за правописна проверка;
• Ученикът разпознава глагола, съществителното 
име и прилагателното име като части на речта;
• Ученикът разпознава съобщително и въпросител-
но изречение.

Методически указания:
Чрез тази тема се обобщават знанията за езика като 

система. От тази гледна точка последователността на 
методическата работа следва хода на усвояване на зна-
нията за единиците на езика.

Първият компонент на урока е свързан с припом-
няне на наученото за звуковете. Ориентацията е към 
основните противопоставяния гласни ↔ съгласни; 
широки ↔ тесни гласни; звучни ↔ беззвучни съглас-
ни. Знанията си за звуковете учениците прилагат при 
изпълнението на първата задача, която изисква да се 
определи в коя верижка са написани само гласни зву-
кове (в първата верижка) и да се открие липсващата 
буква във верижките на звучните (ж) и на беззвучните 
съгласни (ф). 

 Втората задача е с правописен характер. Към 
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всяка от думите с пропусната буква с подкрепата на 
учителя второкласниците търсят думи за проверка, за 
да се досетят за правилната буква (охлю_че → охлюви 
→ охлювче; шка_че → шкафове → шкафче; гре_ка 
→ грешим → грешка; зъ_че → зъби → зъбче; зале_ → 
залези → залез; кни_ка → книжен, книжар или кни-
жарница → книжка; ро_ → рога → рог; гра_че → 
градове → град). 

Вторият компонент на урока е преговор на наученото 
за частите на речта. С опора на рубриката „Знание“ уче-
ниците си припомнят изучените части – съществителни 
имена, прилагателни имена и глаголи, както и изучените 
видове съществителни – съществителни нарицателни и 
съществителни собствени. Учениците упражняват уме-
нията да разграничават думите от трите части на речта 
чрез третата задача, която изисква да се определи 
коя дума не е на мястото си. Второкласниците следва да 
определят, че първата група думи са съществителни и че 
сред тях неправилно е поставена и думата синя. Вместо 
нея те могат да предложат други съществителни. По съ-
щия начин се постъпва и с останалите две групи – група-
та на прилагателните и групата на глаголите. 

Третият компонент на урока е с цел да се припом-
нят изучените граматически признаци на думите – род 
и число. В рубриката „Знание“ са посочени думите, с 
чиято помощ се определя дали думата е в мъжки род, 
женски род, среден род или в множествено число. С 
това знание е свързана петата задача, чрез която се 
проверяват:

– уменията на второкласниците да съгласуват съ-
ществителните и прилагателните по род и число (топ-

ло мляко; мила баба; синя рокля; добро момченце; 
червено моливче; лилав костюм, нови дрехи, сладка 
баничка);

– уменията на учениците да разграничават умали-
телните съществителни имена (момченце, моливче, 
баничка). 

Шестата задача е за проверка на наученото за 
число на глаголите. Целта е сред предложените глаго-
ли учениците да открият и да подчертаят онези, които 
са в множествено число. Учителят насочва второклас-
ниците с въпросите: Кои думи са отговор на въпроса 
„Какво правят?“ (четат, ходят, диктуват); а кои от 
тях откриваме с въпроса „Какво правим?“ (рисуваме, 
живеем). 

Четвъртият компонент на урока е свързан с прего-
вор на изученото за двата вида изречения – съобщител-
ни и въпросителни. С оглед на това седмата задача 
изисква преобразуване на изречения. Второкласници-
те от първия екип отговарят на въпроси със съобщи-
телни изречения: Къде живее мечката? → Мечката 
живее в гората; С какво се храни заекът? → Заекът 
се храни със зеле и с моркови. Учениците от втория 
екип съставят въпроси към отговори: Децата са в го-
рата. → Къде са децата?; Иван търси гъби. → Какво 
търси Иван...

Вторият урок по тази тема може да се организи-
ра и като упражнения с тренировъчен характер, и като 
диагностика за напредъка на учениците в края на учеб-
ната година. За целта може да се използва описанието 
на задачите и критериите за оценка на самостоятелната 
работа за изход, предложена в началото на тази книга.
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4. ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ ВЪВ ВТОРИ 
КЛАС (ОБЩУВАНЕ И ТЕКСТ)

4.1. Общо представяне
Уроците от този раздел се организират по строго 

установена структура, възприета в българското учили-
ще при работа с текст в устна и писмена форма.

Методическата работа по този раздел е подчинена 
на целите на комуникативно ориентираното обуче-
ние. Ето защо всяка от темите се разработва с оглед 
на уме нията на второкласниците да общуват чрез текст 
в устна и писмена форма. Увод ните теми са свързани 
с понятията „текст“ и „общуване“, за да може всяка 
след ваща тема да се интерпретира в контекста на тези 
понятия – „общуване чрез текст в устна форма“, „об-
щуване чрез текст в писмена форма“, „общуване чрез 
съчиняване на текст“. С оглед на тази постанов ка теми-
те от този раздел се разпределят в следните тематични 
групи: Текст; Общуване; Кратки жанрови форми; Съ-
чиняване; Описание.

Темата „Текст“ се реализира в един урок, осъ-
ществяващ се в рамките на един учебен час. Първата 
част от урока е свързана с формирането на понятието 
„текст“ като единица от смислово свързани изрече ния 
с обща тема, указана чрез заглавието на текста (Тек-
стът се състои от изрече ния, свързани по смисъл, кои-
то може да се озаглавят). Втората част предпоставя ме-
тодическа работа за упражняване в съставяне на текст. 
В съвместна дейност под ръководството на учителя 
второкласниците стават съавтори на два кратки разка-
за по серия картини. 

В раздела „Общуване“ темата е „Устно и писмено 
общуване“. Тя се осъществява в рамките на един урок, 
обхващащ един учебен час. В помагалото са предста-
вени ситуации на речево общуване от комуникатив-
ната прак тика на учениците от тази възраст. По тях 
второкласниците създават диалози и се упражняват да 
създават устна и писмена реч, адекватна на условията 
на общуването. По преценка на учителя към този раз-
дел може да се добави допълнителна тема „Думите за 
учтивост при общуване“, която е към рубриката „За 
любителите на разказването и съчиняването“. 

В раздела „Кратки речеви жанрове“ темите са 
следните:

Съобщение
Темата се осъществява в един урок. Методи ческата 

работа в него е в последователността, представена в 

помагалото – анализ на предс тавителни примери от 
този речев жанр; обобщаване на признаците на този 
тип текст (особеностите при стилно-езиковото му 
изграждане); редактиране на грешки в съобщение и 
съставяне на собствено съобщение относно спортен 
празник. 

Поздравителна картичка
Темата се реализира чрез един урок, в който уче-

ниците разглеждат и коментират образци на поздрави-
телни картички, въз основа на тях обобщават своите 
наблюдения и обсъждат модела на този тип текст, опи-
сан в рубриката „Знание“. Следва методическа работа 
за съз даване на собствена поздравителна картичка.

Към този раздел има и допълнителна задача в края 
на основната част на помагалото, която е свързана с 
редактиране на съобщение и на поздравителна картич-
ка от гледна точка на пропуснати елементи в тях. 

В раздела „Съчиняване“ се изграждат умения за 
съчиняване на текст по подобие на друг („Устно съчи-
няване на приказка по подобие на друга“); за съчиня-
ване на текст по дадени опори („Устно съчиняване на 
приказка по дадено начало“ и „Устно съчиняване на 
приказка с предложен герой“). 

Във втори клас учениците усвояват начални уме-
ния за създаване на текст тип описание. От тази гледна 
точка разделът „Описание“ се разгръща чрез серия от 
теми, свързани с овладяване на умения да се създават 
описателни текстове: „Описание на животно“, „Опи-
сание на растение“ и „Описание на предмет“. 

В края на помагалото е поместена рубрика „За лю-
бителите на разказването и съчиняването“. В нея 
са включени дидактични материали, с опора на които 
може да се създадат „Устно съчинение по словесни опо-
ри“ и „Съчинение по серия картини“. Целта е да се оси-
гури възможност за допълнителна работа за съставяне 
на текстове, ако учителят реши да даде превес на тази 
част от обучението във втори клас за сметка на други 
уроци (например уроците по литература). Разбира се, 
идеята за тази рубрика е да се осигури и допълнителна 
възможност за самостоятелна работа на ученици, които 
напредват в усвояването на българския език. 

4.2. Методически указания за уроците за 
създаване на текст

ТЕМА 1: ТЕКСТ

Цели:
• формиране на понятие за текст;
• изграждане на умения за озаглавяване на текст;
• усвояване на начални умения за създа ване на час-
ти от текст;
• усъвършенстване на уменията за разкриване на 
последователността в събитийния план на разказ.

Методически указания:
Темата се разгръща в две основни части в продъл-

жение на два учебни часа. Учителят определя граница-
та между тези две части, като се съобразява с темпа на 
работа на своите ученици.

Първата част е с цел да се формира понятие за 
текст. Това се осъществява чрез методическа работа за 
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разграничаване на текста от редицата изречения в пър-
вата задача. Като основни признаци на текста се по-
сочват неговата свързаност, тематично единство и за-
вършеност. За да стигнат до нужните обобщения, уче-
ниците наблюдават текст в съпоставителен план с дру-
ги езикови единици. Те сравняват два речеви продук та 
– текст и редица от изречения, които не представляват 
смис лово единство. Съпоставяйки двете единици, под 
ръководството на учителя вто рокласниците стигат до 
наблюдението, че:

– в текста изреченията са свързани по смисъл (те 
„сякаш са се хванали за ръ ка едно за друго“);

– текстът има заглавие: до това наблюдение учени-
ците стигат, като се опит ват да озаглавят двете речеви 
единици. Така те откриват, че първата редица от из-
речения не може да има единно заглавие, което да се 
отнася едновременно до всички изречения, докато из-
реченията от втората редица може да бъдат обедине ни 
от едно заглавие, което е за всяко от тях;

– текстът има три основни части: нача ло, основна 
част и край. Проследявайки конкретния пример, уче-
ниците стигат до наблюдението, че началото на текста 
по сочва кои са героите в историята, основ ната част 
разкрива развитието на истори ята, а краят на текста 
включва някакъв из вод – в случая пословица, която е 
харак терен завършек на приказката.

За да стигнат до тези обобщения, учениците пре-
разказват устно текста с помощта на предложени им 
въпроси и избират подходящо заглавие от предложени 
им три варианта – това е заглавието „Двете хвърчила“. 

По своя преценка учителят може да добави допъл-

нителна задача за продължаване на историята – да се 
измисли какво се е случило на хвърчилото, когато по-
летяло високо в небето (За какво разговаряло то със 
слънцето и с облаците?; Какво ли се е случило, когато 
вятърът го отнесъл в друга посока?; Какво видяло там 
хвърчилото?; Поискало ли да се върне отново на своя-
та родна земя?; Кой му помогнал? и т.н.). Учителят не 
дава готови решения, а само насочва мисълта на учени-
ците и про вокира тяхното пресъздаващо въображение.

Втората част от методическата работа по темата е 
свързана с учебни дейности, в които второкласниците 
прилагат своите знания за текста. На тяхното внимание 
са две серии картини на различни истории с един и същ 
герой – мишле. Акцентът е върху уменията на учени-
ците да разкриват последователността в разгръщането 
на епизодите в текста. По всяка от сериите учениците 
създават кратки текстове. 

При втората задача на второкласниците се пред-
лага да подредят епизодите в текст по историята „Миш-
лета с велосипед“. Учителят организира дейността на 
своите ученици в следния ред:

1. Разгледайте първата картинка и кажете кои са 
героите и какво правят (две мишлета карат колело/ве-
лосипед);

2. Прочетете изреченията под картинките и кажете 
в кое от тях е разказано това. (във второто изречение);

3. Номерирайте това изречение с № 1;
4. Какво се случва с мишлетата на втората картин-

ка? (мишлетата се ударили в едно дърво);
5. Кое от изреченията се отнася за този епизод от 

историята? (първото изречение);
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6. Номерирайте го с № 2;
7. Какво се случило накрая? Разгледайте третата 

картинка (всяко мишле държи по едно колело от счу-
пения велосипед);

8. Кое изречение е за тази картинка? (третото);
9. Номерирайте го с № 3 и препишете изреченията 

едно след друго така, както сте ги номерирали. 
Третата задача също има като краен резултат 

написан текст по серия картини, но дейността на уче-
ниците е чрез допълване на думи. Историята отново е 
с мишлето, което е самичко у дома и гледа телевизия. 
Подходът при съставянето на този речев продукт може 
да бъде по подобие на изпълнението на предишната за-

дача, но по преценка на учителя методическата работа 
може да се осъществи по обратен път в следния ред:

Учениците прочитат написаното под илюстрациите;
Четат всяко изречение поотделно и преценяват за 

коя картинка се отнася то;
Опитват се да разкажат историята по картинките, 

но със свои думи;
Добавят пропуснатите думи в текста;
Избират заглавие на историята (Страшен филм). 
Ако има възможност, учителят може да изисква 

един от двата текста да се напише на допълнителен 
лист, като ученикът се опитва да разкаже съответната 
история без опорите в помагалото.

ТЕМА 2: УСТНО И ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ

Цели:
• формиране на понятие за диалог;
• изграждане на умения за общуване чрез устна 
реч;
• усвояване на етикетни изрази в речта и стиму-
лиране на култура на речево поведение при устно 
общуване.

Методически указания:
Темата се разгръща в рамките на един урок в две 

части – за устна реч и за писмена реч. 
Понятието „диалог“ за второкласниците се иден-

тифицира с понятието „разго вор“ и свързаните с него 
понятия „събеседници“, „общуване“, „устна реч“.

Акцентът е върху практическите действия на уче-
ника. За целта второкласници те се включват в различ-
ни комуникативни ситуации на диалогично общуване. 
Ориентирайки се в обстоятелствата на общуване, уче-
ниците възпроизвеждат реп ликите на участниците в 
общуването.

При изпълнението на първата задача второклас-
ниците следва да преценят в коя от илюстрираните си-
туации няма общуване – те едва ли ще се затруднят да 
посочат илюстрацията със самотното момче до прозо-
реца. Целта е да стигнат до извода, че речево общува-
не има само когато има събеседници, тоест поне двама 
участници в общуване, които да разговарят по кон-
кретна тема и с ясно определена цел на изказванията. 

7. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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В останалите три ситуации са визуализирани различни 
условия на общуване:

– устно общуване „лице в лице“ (Кой с кого об-
щува?; Как разговарят? Защо не искат другите да ги 
чуят?; Каква ли тайна си споделят? и т.н.); 

– устно общуване чрез телефон (Къде се намира ге-
роят?; С кого разговаря?; За какво говорят? и т.н.); 

– брат и сестра пред компютъра – ситуация, която 
може да се разработи в два варианта: общуване само 
между двамата герои по отношение на нещо, което е на 
екрана на компютъра – снимка, електронна игра, инте-
ресна новина и др.; речева ситуация, в която има и дру-
ги участници, включени в общуването опосредствано 
чрез възможностите на интернет (например приятели 
или роднини, които са написали писмо по електронна 
поща или които са в онлайн конферентен разговор). 

По повод на представените ситуации учениците 
разказват и за други подобни ситуации от своето ежед-
невие, като изиграват част от тях чрез диалози.

В този урок се реализира и методическа работа, 
която е насочена към постигане на един от очакваните 
резултати по учебна програма – ученикът да прилага 
правилата за речева учтивост при съгласие или несъг-
ласие. 

Първата речева ситуация е свързана с изразяване 
на несъгласие: момче, което отказва да разходи куче-
то. Втората ситуация е за съгласие – момиче, което с 
удоволствие приема да помогне на баба си, като полее 
цветята. В случая от учениците се очаква да допълнят 
речта на героите, като си служат с предложените опори 
(например: „Съжалявам, но сега съм зает, защото имам 
да уча“; „Чудесно! Съгласна съм да поливам цветята 
вместо теб, защото много ги харесвам и за мен е удо-
волствие да се грижа за тях“). 

По подобие на тези ситуации второкласниците 
може да предложат и други, като акцентът е върху ду-
мите, които използват, за да изразят несъгласието си. 
От особено значение е да се разиграят конкретни ситу-
ации, които предпоставят различие на мненията – нап-
ример момчета, които спорят за марка автомобил, или 
момичета, които спорят помежду си по повод на дрехи 
от витрина на магазин за облекла. Важното в случая е 
учениците да привикнат да изразяват собствено мне-
ние, без да го налагат, без да обиждат събеседника си 
и без да се отнасят грубо към него. С помощта на учи-
теля те включват в своя активен речник изрази като: 
„Според мен ...“, „Аз смятам ...“, „Не съм съгласен, че 
...“ и т.н.

Втората част от темата е за писмена реч. Със след-
ващите задачи от помагалото се разширяват знанията 
на учениците за възможните канали за връзка при пис-
мено общуване. На вниманието на второкласниците са 
телефонни есемеси и бележки на хартия, чрез които се 
предават съобщения в писмена форма. Учениците ко-
ментират ситуациите на общуване, в които са използ-
вани тези писмени съобщения (Кой пише?; На кого?; 
Защо?). 

Върху основата на натрупаните знания второклас-
ниците правят и свой опит за писмено общуване чрез 
кратък текст. Възможност за това им предоставя чет-

върта задача, която ги поставя в ситуация на писмено 
общуване чрез електронна поща. 

Листът, върху който учениците изпълняват тази 
задача, е оформен като текстово поле за съобщения 
при общуване чрез електронни средства. По този на-
чин второкласникът се включва в ситуация на писмено 
общуване, наподобяваща писане на електронно писмо 
или обмен на текстови съобщения чрез някоя от плат-
формите за интернет комуникация. От една страна, 
целта е учениците да се запознаят с подобни форми на 
писмено общуване и да се приучат да си служат с тях 
на български език. От друга страна, учителят има въз-
можност да обърне внимание на основните изисквания 
при писмено общуване чрез дигитални средства – да 
се пише само на кирилица; да не се използват цифри 
вместо букви (например цифрата 4 като буква ч; циф-
рата 6 като буква ш и т.н.); да се спазват правилата за 
писане; да се сведат до минимум съкращенията и т.н.

Чрез тази задача се отговаря и на следния очакван 
резултат, посочен в учебната програма: „Ученикът 
може да напише пълното си име, адрес и дата на раж-
дане“. С оглед на това от учениците се очаква да отго-
ворят на писмо, в което се съдържа покана за приятел-
ство. Текстът на писмото задава ориентирите, които да 
следва второкласникът, за да напише писмо. Очакване-
то е да се напише текст от типа: 

Здравей, Иване!
Съгласен съм да се запознаем и да станем прияте-

ли. Аз съм роден на … в… Живея в … на улица …. № 
… Ученик съм в… Посещавам редовно и българското 
училище… Уча български език, защото… 

С поздрав: … (име)
Написаното на тази страница от помагалото се явя-

ва своеобразна чернова, в която е възможно да има 
пропуски или пък да са допуснати правописни грешки. 
Ето защо учителят може да предложи на учениците си 
да редактират текста и да го препишат на отделен лист. 

В случай че учениците бързо се справят с предви-
дените задачи, темата може да се разшири върху ос-
новата на дидактичните материали, предложени в раз-
дела „За любителите на разказването и съчиняването“ 
– „Учтивите думи при общуване“ на страници 68 – 69. 
Методическата работа по тези материали може да се 
осъществи по следния начин:

Стихотворението „Как да поздравя“ на Васил 
Стоянов предоставя на учителя възможност за комен-
тар върху думите за поздрав. Добре е учениците да 
предложат многообразие от ситуации на поздрави, в 
които участниците в общуването имат различен ста-
тут (например ученик поздравява: учител, възрастна 
съседка, свой връстник, свой приятел, непознат човек 
и т.н.). Второкласниците следва да отчетат, че прия-
тел може да се поздрави с „Привет“, но възрастните 
хора се поздравяват с по-уважителното „Добър ден“. 
Те биха могли да напра вят и разлика между „Довиж-
дане“ и „Сбогом“, доколкото първият поздрав пред-
полага скорошна среща (до скоро виждане), а вторият 
се използва при раздяла за дълго време или завина ги 
(например топящ се снежен човек, който няма никога 
да се върне).
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Втората задача е свързана с правилната употреба 
на думите „заповядай“, „благодаря“, „извинявай“ и 
„няма нищо“ – като отговор при извинение. Учени-
ците следва да преценят кои от тези изрази са подхо-
дящи за първата илюстрирана ситуация на общуване 
(момче, което подарява цветя на момиче) и за втората 
речева ситуация (момче по невнимание разсипва уче-
ническата раничка на момиче и му помага да я под-
реди отново). Препоръчително е към предложените 
основни думи учениците да обмислят по-разширени 
изказвания, например: „Извинявай, не исках да те 
ударя“; „Извинявай, без да искам“, „Извинявай за не-
удобството“ и др. 

Част от методическата работа е посветена на уме-
нията за учтиво изразяване на съгласие или несъгласие. 
Предмет на анализ са речеви ситуации, предложени 
чрез илюстрации. В единия случай се изразява съгласие 
(дете приема предложението на друго дете да се спус-
кат заедно с шейна), а в другите случаи – несъгласие: 

момче, което възразява да яде само зеленчуци и плодо-
ве; момиче, което предпочита да носи панталони вместо 
рокля; ученичка, която изразява несъгласие да подскача 
на въже с момиченце (например: „Извинявай, но сега 
бързам за училище и нямам време за игра!“). На учени-
ците може да се предложи да коментират други подобни 
примери на речево общуване в различни ситуации – при 
лекар, който се подготвя да постави инжекция на дете; 
в магазин, когато дете отказва да му купят избрани от 
родителите му обувки или играчка; във физкултурен 
салон, когато ученик не се съгласява да изпълни опре-
делено упражнение, защото не се чувства добре здраво-
словно, и др.

Наред с това учениците обсъждат наблюдавани от 
тях ситуации с неучтиво поведение, на които са се на-
тъквали в своето ежедневие. Второкласниците не само 
коментират подобни случаи, но и предлагат възмож-
ни решения за справяне с конкретната ситуация чрез 
средствата на учтивото общуване.

ТЕМА 3: СЪОБЩЕНИЕ

Цели:
• въвеждане на понятието „съобщение“;
• овладяване на знания за особеностите на съобще-
нието като вид писмен текст;
• усвояване на умения да се пише съобщение.

Методически указания:
Темата се разгръща в рамките на един учебен час 

и последователността на методическата работа е след-
ната:

1. Запознаване с особеностите на писменото съоб-
щение.

За целта в помагалото са представени множество 
образци на този речев тип. В беседата по тях ученици-
те може да се позоват и на писмени съобщения, които 
те познават. Целта е да се осъзнаят спецификите на 
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този текст – неговата функция и особеностите в из-
граждането на този вид текст.

Съпоставяйки текстовете на предложените в пома-
галото писмени съобщения, учениците следва да стиг-
нат до обобщението, че писменото съобщение дава 
информация за конкретни събития, като са посочени 
времето и мястото на събитието, а обръщението насоч-
ва към хората, за които е предназначено съобщението. 

По преценка на учителя може да се коментират и 
бележките, които уче ниците разменят помежду си или 
оставят за родителите си, тъй като тези бележки са вид 
съобщения (например: Мамо, оти вам на кино. Ще за-
къснея. Петър). Така понятието „писмено общуване“ 
придоби ва за ученика конкретен нагледен вид – пиша, 
за да общувам с другите, когато сме далече един от 
друг. По този начин се утвърждава комуникативният 
характер на езиковото обучение – учениците се под-
готвят за пълноценно участие в речева комуникация в 
устна и писмена форма.

Това обобщение е формулирано словесно в рубри-
ката „Знание“. Усвоеното знание второкласниците 
прилагат спрямо примерите в следващите задачи.

2. Поправяне на грешки в писмено съобщение, на-
писано от друг.

Редактирането на чужд текст е добра подготовка за 
съставяне на собствено съобщение (трета задача). 
В случая очакването е учениците не само да поправят 
правописните грешки, но и да препишат текста, като 
следват указанията за елементите на съобщението и за 
начина по който се пишат – на нов ред или с главна 
буква (например след запетаята на обръщението се за-
почва на нов ред и с главна буква, за да се открои тази 
част от съобщението като основна). 

По преценка на учителя данните в предложеното 
съобщение може да се актуализират съобразно конкре-

тиката в класната стая – например да се напише точно 
датата за краен срок. 

Преди да пристъпят към правилното преписване на 
предложеното съобщение, добре е учениците да комен-
тират кой от елементите липсва в него, и по този начин 
сами да стигнат до необходимостта да добавят името 
на автора на съобщението и да обсъдят къде и как да 
го напишат.

Обръща се внимание и на изискването за правилно 
и четливо писане на съобщението, за да може да бъде 
разбрано от всеки. Така се утвърждава мотивът на обу-
чението по краснопис и правопис – пишем добре, за да 
бъдем разб рани правилно от другите.

Учителят би могъл да използва и пример за про-
пуснати елементи в съобщение чрез първата задача в 
допълнителните задачи на страница 66 от помагалото. 

3. Създаване на собствено съобщение в устна фор-
ма.

Тази част от методическата работа се осъществява 
с опора на четвъртата задача. Речевата задача, коя-
то второкласниците изпълняват самостоятелно, е свър-
зана със съставяне на съобщение за спортен празник. 

Преди да пристъпят към писане, добре е учениците 
да обмислят своя текст и да го изкажат в устна форма. 
За целта те си помагат с предложените словесни опори 
– начало на първото изречение и ключови думи и изра-
зи в помощното поле.

4. Създаването на собствено съобщение в писмена 
форма.

Тази част от дейността на учениците е свързана 
с писменото създаване на съобщението за спортния 
празник. Второкласниците съставят своите изречения, 
като обръщат внимание и на правописните особености, 
маркирани в думите от помощното поле.

ТЕМА 4: ПОЗДРАВИТЕЛНА КАРТИЧКА

Цели:
• въвеждане на понятието „поздравителна картич-
ка“ като вид писмен текст;
• овладяване на знания за особеностите на този ре-
чев жанр;
• усвояване на умения да се пише поздра вителна 
картичка на български език.

Методически указания:
Темата може да се разгърне за един учебен час. В 

урока се обособяват следните компоненти:
1. Наблюдение върху особеностите на поздравител-

ната картичка.
На първо място предмет на анализ е нейната функ-

ция. Поздравителните картички са неизменна част от 
големите празници в нашия живот и чрез тях хората 
празнуват заедно дори когато са далече един от друг. 

Ролята на поздравителната картичка става види-
ма за уче ниците и чрез анализа на поздравителните 
картички в първата задача. Те представят много-
образието от празници, които са повод за изпращане 

на поздра вителна картичка. Сравнявайки картичките, 
второкласниците стигат до обобщението за функция-
та им – текст, чрез който се изказват поздравления за 
празник.

Следващата стъпка в методическата работа е 
свързана с особеностите при писане на поздрави-
телна картичка. Учениците сами стигат до необходи-
мите обобщения, като наблюдават поздравителната 
картичка за рожден ден, представена в помагалото. 
Тя е класически образец на този тип текст. Обръща 
се внимание на ос новните изисквания: посочване на 
адресата (За кого е картичката?), на повода (По 
какъв случай?), на поздравлението (Какво е поже-
ланието?) и на задължителното отбелязване на ад-
ресанта (От кого е?).

Своите наблюдения и коментари второкласниците 
обобщават с опора на написаното в рубриката „Зна-
ние“. За прилагане на тези знания учителят би могъл да 
използва и пример за пропуснати елементи в поздрави-
телна картичка и чрез първата задача в допълнителните 
задачи на страница 66 от помагалото. 
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Върху основата на наученото се изпълняват и оста-
налите две задачи в помагалото.

2. Обсъждане на пожелания в поздравителна кар-
тичка.

Пожеланията са една от най-съществените части в 
картичката. Трудността при тях е, че трябва да са съ-
образени с конкретния адресат. Добре е учениците да 
се научат, че не е препоръчително да се изпращат поз-
дравителни картички, предназначени за няколко души 
едновременно, тъй като това изразява пренебрежи-
телно отношение към всеки от получателите. От тази 
гледна точка пожеланието не следва да е шаблонно от 
типа: „Пожелавам ти здраве и щастие!“, а трябва да е 
персонално, за да изрази личното ни отношение към 
този адресат. Ето защо чрез втората задача ученици-
те следва да направят разлика между пожелания, ори-
ентирани към различни получатели на поздравителна 
картичка. Например: „забавления и радости“ – за мал-
ко дете; „здраве и успехи в работата“ – за учител; „дъл-
голетие“ – за възрас тен човек; „успех в училище“ – за 
съученик, и т.н.

3. Писане на поздравителна картичка.

Добре е в хода на работата да се коментира и раз-
ликата между картичките на хартия и електронните 
картички. Учебната програма по български език и ли-
тература за втори клас предвижда и развитието на ди-
гиталните компетентности. Те са най-лесно приложими 
в дейности, при които учениците изпращат по електро-
нен път писма, съобщения и поздравителни картички. 
Тези от второкласниците, които имат опит в дигитал-
ните комуникации, разказват на съучениците си в кои 
от случаите ги използват и по какъв начин. 

Чрез третата задача в помагалото е предложено 
на учениците да напишат поздравителна картичка на 
хартия, за да може да се съсредоточат не само върху 
текста в нея, но и върху художественото ѝ оформле-
ние, чрез което също се изразява отношение към полу-
чателя. По този начин пишещият визуализира своето 
послание не само чрез текст, но и чрез рисунки. 

Продължението на тази дейност може да бъде чрез 
поправяне на допуснати грешки в написаната картичка 
и нейното преписване на отделен лист или върху ку-
пена картичка за празника, която второкласниците да 
попълнят и изпратят. 
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ТЕМА 5: УСТНО СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА ПО ПОДОБИЕ НА ДРУГА

Цели:
• усвояване на умения да се съставя текст по подо-
бие на друг.

Методически указания:
В методически план тази тема се разгръща в след-

ната последователност: четене и осмисляне на кратък 
авторов текст → устно преразказване на този текст → 
анализ на героите и на тяхното поведение → замяна 
на тези герои с други герои в сходни обстоятелства → 
устен преразказ на новата история.

Методическата работа за възприемане на авторо-
вия текст се осъществява по подобие на дейностите 
в уроците по литература. Текстът е подбран така, че 
да бъде разбран с лекота от второкласниците. В него 
няма подтекстови структури, чрез които читателят да 
стига до скрити авторови послания. Напротив, в те-
кста се разказва за състезание между рак и лисица, 
при което ракът измисля начин да надхитри лисицата 
и да спечели победа. Тази история е визуализирана 
чрез сюжетната илюстрация, съпътстваща текста. От 
тази гледна точка преразказването на авторовия текст 
може да се изгради изцяло върху следните методичес-
ки стъпки: посочи с пръст герой от картинката към 
текста; кой е той и какво прави в момента; премини 
към следващия герой; кой е той и какви са неговите 
действия... Накрая остава само да се разкаже финалът 
на историята, който е разгърнат отговор на въпроса: 

„Кой побеждава?“ (Ракът спечелил състезанието). 
При обсъждането на приказката „Лисица и рак“ са 

важни въпросите, чрез които 
учениците се ориентират в образната система (Кои 

са героите?; Какви са действията им?; Каква е целта 
им?; Успяват ли?; Защо?). 

Препоръчително е да се използват и предложените 
тестови задачи, чрез които се установява доколко уче-
ниците са разбрали смисъла на прочетеното – Как се 
състезавал ракът? (хванал се за опашката на лисица-
та); Как победил ракът? (с хитрост) .

Следващата част от урока предпоставя съставяне 
на история по подобие, като се променят само героите 
(лисица → вълк; рак → таралеж). Към нея се преми-
нава само ако учителят е убеден, че всички ученици 
могат да разкажат устно историята в народната при-
казка с опора на илюстрацията към нейния текст. Това 
е необходимо, тъй като в своето съчинение учениците 
следват същия сюжет, но с други герои. 

При съчиняването са възможни различни подходи.
А) Ако учениците в класа са с добра речева прак-

тика в използването на българския език, може да им 
се предложи да прочетат народната приказка „Лисица 
и рак“, но с друго заглавие „Вълк и таралеж“. В този 
случай от тях се очаква при четенето да заменят двете 
думи лисица и рак с думите вълк и таралеж (вместо: 
Веднъж лисицата предложила на рака да се над-
бягват… да се чете: Веднъж вълкът предложил на 
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таралежа да се надбягват…). Трудността в случая 
е, че второкласниците трябва да направят и промени, 
свързани със съгласуването на думите при същест-
вителното вълк (вместо: Лиса побягнала с всичка 
сила… да се чете: Вълкът побягнал с всичка сила…).

Б) В случай че второкласниците в конкретния клас 
имат нужда от допълнителна помощ, тя е осигурена чрез 
изпълнението на втората задача. В нея е написан тек-
стът на приказката, в който учениците трябва да допъл-
нят само названията на животните (… Вълкът побягнал, 
а таралежът се забол … Вълкът бягал дълго и по едно 
време спрял да види къде е … Таралежът скочил от 
опашката…). За да се отстранят трудностите по члену-
ване на двете съществителни имена с пълен или с кратък 
член, текстът е съставен така, че при всички езикови си-
туации пропуснатите думи са с пълен член. 

След попълването на думите учениците отново четат 
текста и се опитват да го разкажат със свои думи, тоест 
да изразят устно своята приказка по подобие на предло-
жената.

В) Ако второкласниците се нуждаят от още опори 
на своята речетворческа дейност, добре е да разгле-
дат картинния план на историята с вълка и таралежа и 
да съставят своя текст с опора на въпросите към този 
план. 

Г) При още по-големи езикови затруднения при из-
разяването и съставянето на собствен текст на българ-
ски език учителят може да предложи следните части на 
възможен текст, написани на отделни листчета:

 ○ Така таралежът със своята хитрост победил 
вълка.

 ○ Веднъж Вълчо и Ежко решили да се надбягват.
 ○ Вълчо се засилил и хукнал бързо напред. Ежко се 

забол с бодлите си в неговата опашка.
 ○ Вълчо дълго бягал. Уморил се и се обърнал да 

види къде е таралежът. През това време Ежко 
скочил и застанал отпред.
 В случая е достатъчно ученикът да подреди тези 

части на текста в тяхната последователност и да проче-
те получения текст.

ТЕМА 6: УСТНО СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА ПО ДАДЕНО НАЧАЛО

Цели:
• формиране на начални умения за измисляне на 
собствена история по дадено начало;
• овладяване на умения за последователно изграж-
дане на епизодите в текст;
• развиване на уменията за езиково оформяне на 
измисленото съдържание.

Методически указания:
Тази тема е нова за второкласника, при това е изклю-

чително трудна за възрастта. Тя изисква високо равни-
ще на речевото развитие на учениците. Ето защо не би 
следвало да се очакват високи резултати в това отноше-
ние, ако на учениците не се осигури необходимият апа-
рат от опори, подпомагащи речевата им дейност.
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Учителят следва да е готов да трансформира рече-
вата задача в различни варианти съобразно с езиковите 
способности на своите ученици. 

В зависимост от равнището на владеене на българ-
ския език подходите може да бъдат следните:

А) Ако в класа има второкласници, които с лекота из-
мислят свои истории и без затруднения ги изразяват, за 
тях не е нужно да се обмисля допълнителна помощ при 
съчиняването. За тях е достатъчна само словесна опора, 
която представлява начало на приказка (например със 
заглавие „Асансьор в небето“). Това може да е само въ-
веждаща част (например: Едно момче мечтаело да по-
лети в небето. Вечер то с интерес гледало звездите и 
се чудело как да стигне до тях. Един ден ...) или няколко 
изречения, които подсказват историята (например: Един 
ден то се прибирало вкъщи. Натиснало силно копчето 
на асансьора за петия етаж. И тогава станало чудо. 
Асансьорът полетял нагоре в небето като ракета...). 
Към това може да се добавят и насочващи въпроса като: 
Как се чувствало детето?; Какво виждало около себе 
си?; До коя планета стигнало?; Какви същества жи-
веели там?; Как го посрещнали те?; Какво се случило 
с момчето, докато било на тази планета?; Завърнало 
ли се то отново у дома? и т.н.

Б) Второкласниците, които не биха могли да съста-
вят самостоятелно своя приказка по дадено начало, се 
ръководят от помощите, предложени в помагалото чрез 
първата задача. Това е серия картини, в които е визуа-
лизирана история с две жабчета, които мечтаят да станат 
известни футболисти, но се оказва, че всъщност те имат 
дарбата да бъдат плувци. Обикновено учениците бързо 
се ориентират в развитието на историята и дори могат 
да добавят свои измислици към нея. Трудността е при 
езиковото оформяне на текста. С тази цел са и въпроси-
те към картините в серията. След като второкласниците 
коментират всеки от епизодите поотделно, преминават 
към устен преразказ на цялата приказка. 

В) Тази речева задача също не е лека за малките 
ученици и вероятно не всеки от тях ще се справи. Ето 
защо за тези ученици е предназначена втората за-
дача от помагалото, в която се съдържа съчинение на 
второкласник. Методическата работа в помощ на тези 
ученици е свързана както с прочитането и с разбиране-
то на този текст, така и с подпомагането на дейността 
по преразказването му.

Който и подход да използва учителят, важното е 
всеки ученик да опита да състави своя текст независи-
мо от степента, в която владее българския език.

ТЕМА 7: УСТНО СЪЧИНЯВАНЕ НА ПРИКАЗКА С ПРЕДЛОЖЕН ГЕРОЙ

Цели:
• развиване на пресъздаващото въображение на 
учениците;

• формиране на начални умения за измисляне на 
собствена история с предложен герой;
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• овладяване на умения за езиково оформяне на из-
мисленото съдържание.

Методически указания:
Урокът би могъл да се осъществи в един учебен 

час, тъй като съчиняването е в устна форма.
Създаването на собствено съчинение с предложен 

герой е трудна дейност, която не всички второкласни-
ци биха могли да осъществят самостоятелно. Ето защо 
в помагалото им е предложена идея, свързана с двама 
герои, познати им от приказките за животни. Второк-
ласниците биха могли да следват сюжет, подсказан им 
от серия картини. Началното изречение е: „Имало едно 
време едно зайче…“. 

Дейността в урока може да се реализира чрез раз-
лични варианти на методическа работа в зависимост от 
езиковите компетентности на учениците от класа като 
цяло или на отделните ученици в него. 

А) Единият вариант е с опора на предложения кар-
тинен план и насочващите въпроси в него. За да се 
включат повече ученици в тази дейност, учителят би 
могъл да ги разпредели в две групи: едните четат въп-
росите един след друг, а другите отговарят на всеки 
въпрос поотделно. 

Ролята на учителя е да следи за пълнотата на отго-
ворите. Например към първата картинка: Какви плодо-
ве видяло зайчето? (Зайчето видяло ябълки); Защо не 
могло да си откъсне от тях? (То не могли да си откъсне 
от тях, защото дървото било високо); Кого повикало 
на помощ? (Зайчето повикало на помощ едно мече). 

След всички отговори на въпросите към картинката 
се дава думата на разказвач, който разказва със свои 
думи изобразеното на нея. По този начин учениците 

обсъждат всички картинки от серията, тоест съставят в 
устна форма всеки от епизодите в историята. Следва-
ща стъпка е някои от учениците да разкажат историята 
цялостно.

Б) Ако тази дейност не е по езиковите възможности 
на всички ученици, на някои от тях, които имат нужда 
от подкрепа, учителят може да предложи следната ре-
дица от ключови думи и изрази: 

към първата картина
видяло / ябълки / на високо дърво / помолило Мечо 

/ за помощ
към втората картина
качило се върху раменете му / посегнало нагоре / 

пак не успяло /
да си откъсне от плодовете
към третата картина
тогава / двамата / си направили / люлка
към четвъртата картина
залюлели се силно / Зайо достигнал / ябълките
към петата картина
набрали си / много / поделили ги / поравно
С опора на тези думи и изрази ученикът може да 

създаде кратки изречения, които в своята съвкупност 
съставят целия текст.

В) по преценка на учителя дейността за съчинява-
нето може да се замени с дейност за преразказване на 
съчинението, което е представено като образец чрез 
третата задача.

Важна част от методическата работа заема и зада-
чата за озаглавяване на приказката. Ако учениците се 
затруднят сами да измислят заглавие, предлага им се 
да изберат от три възможни заглавия, посочени в по-
магалото.

ТЕМА 8: ОПИСАНИЕ НА ЖИВОТНО

Цели:
• формиране на начални умения за създаване на 
текст описание;
• овладяване на умения да се разкриват съществени 
признаци на предмета на описание;
• развиване на речта на лексикално равнище.

Методически указания:
В учебната програма за втори клас е предвидено 

да се усвоят начални умения за създаване на текст 
описание. Тази тема поставя началото на системата 
от уроци, насочени към постигане на този очакван ре-
зултат от обучението на второкласника – „Описание 
на животно“, „Описание на растение“ и „Описание на 
предмет“. 

Темата „Описание на животно“ се разгръща в пос-
ледователност от два урока – първият е за въвеждане 
на понятието; вторият е за първи опити на детето да 
съставя текстове от този речев жанр.

Тъй като съставянето на описателен текст е трудна 
речева дейност за малкия ученик, при този първи опит 
за самостоятелно изпълнение на подобни задачи вто-
рокласниците имат като словесна опора текста „Ма-

гаренцето“ на Дора Габе. В него има няколко изрече-
ния, които описват не само външния вид на животно-
то, но и представят неговото поведение. Учениците 
четат текста, коментират разказаното в него, отделят 
думите и изразите, които представят животното, и ги 
свързват в изречения. По този начин се оформя осно-
вата на тяхното описание. 

Въз основа на текста на Дора Габе се описват и 
особености в характера и поведението на магаренце-
то (кротко, грижовно, общително).

На второкласниците се дава възможност да спо-
делят свои впечатления за магаренцето и да изразят 
свое отношение към него. Ако се затрудняват, в по-
мощ на тяхната дейност е втората задача, в която 
те трябва да означат само изразите, които описват 
външния вид на магаренцето (мъничко; с голяма 
глава; с дълги уши; с големи очи; с рошава козина). 
Останалите предложени изрази са свързани с пове-
дението и характера на описаното от Дора Габе ма-
гаренце (кротичко, мило, весело, смешно). Целта е 
учениците да запомнят всички тези изрази, за да ги 
използват, когато описват външния вид и характера 
на животното. 

8. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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По преценка на учителя, към художественото  
описание може да се добави и научно описание, като на 
учениците предварително се възлага да направят про-
учване за магарето (начин на живот; с какво се храни; 
къде се отглежда; за какво го използват хората). Съб-
раната информация за магаренцето се интерпретира 
и върху основата на негова снимка, защото вероятно 
не всички второкласници са виждали това животно. С 
опора на снимката те се стремят да открият колкото 
може повече белези от неговия външен вид (цвят на 
тялото, форма на ушите, краката, опашката и т.н.). 

Всичко това се експлицира в структурата на текста 
описание, описана в рубриката „Знание“. На този етап 
за второкласниците е достатъчно да знаят, че описа-
нието се състои от три части: 1) описание на външния 

вид; 2) разкриване на характера и поведението; 3) из-
казване на собствена оценка и отношение.

С опора на това знание учениците съставят са-
мостоятелно своя текст със заглавие „Магаренцето“. 
В третата задача им е предложено началото на това 
описание и опорни думи и изрази, които може да се 
използват при съставянето на текста.

Когато се коментира написаното от учениците, тях-
ното внимание се насочва основно към наличието на 
посочените три части в съставеното от тях описание. 

По преценка на учителя на второкласниците може 
да се предложи като самостоятелна работа да изпъл-
нят втората задача от допълнителните задачи на 
страница 66 от помагалото, която предпоставя съста-
вяне на описателен текст на зайче. 

ТЕМА 9: ОПИСАНИЕ НА РАСТЕНИЕ

Цели:
• усъвършенстване на уменията за създаване на 
текст описание;
• развиване на наблюдателността на учениците при 
описание на растение;
• обогатяване на речниковия запас на второкласни-
ците.

Методически указания:
При тази тема речевата задача отново е свърза-

на със създаване на текст описание, но този път с 
по-голяма степен на самостоятелност. В помагалото 

е предложен дидактически материал в помощ на съз-
даването на текст, описващ първото пролетно цвете 
– кокичето.

Методическата работа се разгръща в два учебни 
часа чрез следните компоненти:

1. Подготовка за създаването на описание.
За да опишат външните белези на растението, 

учениците имат нужда от визуална опора. За целта в 
първата задача им е предложена снимка на кокиче и 
илюстрация за букет кокичета – подарък за мама. Учи-
телят задава въпроси, които са свързани с външния вид 
на това цвете. Ориентацията е към неговия цвят, листа, 
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стебло, аромат. В случай че второкласниците изпитват 
трудности да ги определят, под снимката е поместена 
допълнителна задача, която изисква от тях да свържат 
няколко въпроса със съответните им отговори. След 
свързването учителят преценява как да продължи своя-
та работа.

2. Създаване на описание в устна форма.
А) Ако учениците се справят добре с българския 

език, може да се изиска с опора на свързаните въпроси 
и отговори да направят своя първи опит за съставяне 
на текст. В този случай учителят чете всеки от въпро-
сите в първа задача и изисква пълен отговор от типа: 
Кога цъфти кокичето? (Кокичето цъфти през ранна 
пролет); На какво прилича цветчето му? (Цветчето 
му прилича на камбанка); Какво е на цвят? (То е бяло 
като сняг); Как ухае? (Кокичето ухае приятно); Как-
ви са листата му? (Листата му са заострени); Какво 
е стъблото му? (Стъблото му е тънко и зелено); За 
какво използваме кокичето? (Кокичето използваме за 
подарък и украса на дома); Какво цвете е то? (То е 
нежно и красиво цвете). По същество всички тези от-
говори, събрани в едно, представляват текст описание. 

Б) Ако второкласниците се затрудняват при създа-
ване на свързана реч на български език, целесъобразно 
е да им се осигури допълнителна помощ, за да съста-
вят своето описание и да го изкажат чрез устна реч. За 
целта им се предлага план на работа при описание на 
цвете. Този план е представен като втора задача в по-
магалото. По него работят учениците при своето пис-
мено описание на кокичето. Те си служат и с опорните 
думи и изрази от предходната задача. Съставянето на 

текст описание би могло да се съчетае и с рисувателна 
задача. Ето защо учениците, ако имат желание, може 
да направят рисунка на кокиче. По този начин те се  
опитват да изразят едно и също съдържание с различни 
средства – чрез текст и чрез рисунка. Така у тях се зат-
върдява знанието, че при съставяне на текст описание 
всъщност рисуват с думи. 

3. Създаване на описание в писмена форма.
Когато учителят прецени, че учениците се справят 

със словесното представяне на кокичето, предлага все-
ки сам да направи опит за описание в писмена форма. 
Речевата дейност на второкласниците е подкрепена от 
ключови думи в помощното поле на страницата. 

Ако учителят желае, може да разшири методичес-
ката работа с обсъждане на функцията на описваното 
растение (за какво служи, за какво се използва). За 
целта децата се позовават на примери от своя живот 
(например букет, който подаряваме на любим човек 
или с който украсяваме стаята си). Към това учителят 
би могъл да добави и презентация, свързана с лечебни-
те свойства на кокичето. Той би могъл да използва и 
следния текст:

Лечебната сила на кокичето
Кокичето е не само красиво цвете, но и лековита 

билка. То дава надежда на много хора с различни за-
болявания. 

От стръковете на блатното кокиче се получава 
лекарството нивалин. Откривател на това лекар-
ство е българин – професор Димитър Пасков. От-
критието става случайно – доктор Пасков забеляз-
ва подобрение при момиче, болно от детски паралич, 
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което без да иска изпива водата от чашка с коки-
чета, които родителите му са оставили на масата 
до леглото. Днес това лекарство се използва в целия 
свят.

Кокичето съдържа съставки, които подобряват 
зрението и засилват паметта. Чрез него се лекува и 

настинка. Хората използват тази билка и при много 
други болести. 

Разбира се, най-добре е, ако има възможност, уче-
ниците да направят собствено проучване по тази тема, 
като използват ресурси от интернет или като разгова-
рят на тази тема с училищния лекар.

ТЕМА 10: ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТ

Цели:
• усъвършенстване на уменията за създаване на 
текст описание;
• развиване на наблюдателността на учениците при 
описание на предмет;
• формиране на умения за структуриране на текст 
описание.

Методически указания:
Своите знания и умения за съставяне на описателен 

текст учениците пренасят в условията на нова за тях 
речева задача – описание на предмет.

Учителят сам избира кой да е предметът на описа-
ние – това може да бъде любима играчка, интересна 
електронна игра, ученическа раничка, харесвана дреха, 
книгите в личната библиотека и т.н.

В помагалото са предложени опори за описание на 
телефон. Приема се, че повечето от учениците имат 
свои телефонни апарати или пък са виждали телефо-
ните на свои родители и познати. В съвременния диги-
тален свят няма как второкласникът да няма представа 

за телефон, независимо от социалното положение на 
своите родители. Ако все пак в класа има такива деца, 
в урока може да им се предостави възможност да наб-
людават телефона на учителя, като го сравняват с теле-
фоните на някои от учениците. 

При подготовката за съставянето на текста се из-
ползва вече установеният план за работа: описание на 
външния вид; коментар върху функциите на телефона; 
изразяване на отношение към описвания предмет.

В съвместна дейност второкласниците обсъждат 
съдържанието на всяка от трите части на текста опи-
сание. 

При анализа на външния вид на телефона учителят 
следва да отклонява възможните коментари относно 
видове, модели и марки на телефони. Той помага на 
учениците да се съсредоточат върху външните приз-
наци на описвания телефон – големина, форма, цвят на 
външното тяло, размер на екрана, особености на кла-
вишите, видове менюта и т.н.

При обсъждането на функциите на телефона учени-
ците се позовават на собствения опит. Те разказват с 
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кого най-често разговарят по телефона, кога се налага 
да си служат с него, колко продължителни са разгово-
рите и т.н. Добре е да се коментира и общуването чрез 
есемеси, тъй като в учебната програма по български 
език и литература за втори клас са заложени дигитал-
ни умения, свързани с писане на кратки съобщения по 
телефон. Към всичко това учениците добавят и специ-
фични функции на телефонните апарати, които нямат 
пряка връзка с общуването – например слушане на му-
зика; фотографиране и заснемане на видео; електрон-
ни игри; часовник; календар; таймер за отброяване на 
време; свързване в интернет и т.н.

Особено внимание следва да се отдели на отноше-
нието на детето към този предмет. На учениците се 
предлага да опишат грижите, които полагат за своя те-
лефон, и своето отношение към него (радват ли се, че 
го имат, или го смятат за предмет, чрез който родите-
лите ги контролират). В тази част на урока може да се 

дискутира и по въпроса за използването на телефон по 
време на учебна дейност, като по този начин се въве-
дат правила (например да не се провеждат разговори 
по време на урок или при друга съвместна дейност в 
клас или извън училище). Едновременно с това може 
да се обсъдят и правила за учтиво поведение (напри-
мер да се поиска извинение от събеседник, когато в 
негово присъствие се налага провеждане на разговор 
по телефона). 

Важна част от подготовката за писане на описание 
е и структурирането на текста. С оглед на това в пома-
галото е предложен възможен вариант на текст, съста-
вен от ученик. По този начин се задава образец, който 
второкласниците да следват при самостоятелната си 
дейност в следващия урок – урока за изпълнение. С 
помощта на този образец и на опорните думи и изрази 
учениците изпълняват писмено речевата задача. 
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5. ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

5.1. Общо представяне
Спецификата на литературното обучение във втори 

клас е, че художественото възприемане на литератур-
ния текст се осъществява при несъвършенство на че-
тивните умения на учениците. Ето защо на този етап 
литературното обучение се реализира като обучение 
по четене с литературно-естетически характер, като 
неговите водещи цели са:

– запознаване с произведения от детската литерату-
ра – главно от български автори;

– развиване на четивните умения на учениците до 
степен, позволяваща им да се ориентират в текст и 
ефективно да обработват съдържащата се в него ин-
формация;

– усвояване на елементарни знания от областта на 
литературната теория, които позволяват на второклас-
ниците да откриват някои от основните изразни сред-
ства в художествен текст;

– провокиране на читателски интереси у второклас-
ниците. 

В читанката са подбрани високохудожествени тек-
стове както на съвременни български поети и писа-
тели, така и от класици на българската литература за 
деца. Тематичните кръгове, около които се обединяват 
тези текстове, са:

– дом и родина („Де е България“ – Иван Вазов; 
„Родна стряха“ – Ран Босилек; „По пътечките на дъ-
гата“ – Леда Милева; „Бащин край“ – Атанас Цанков; 
„Родино мила“ – Георги Веселинов; 

– училище („За кого какво е училището“ – Петя 
Кокудева; „Какъв ще стана ли?“ – Андрей Германов; 
„Чудната врата“ – Веселин Ханчев);

– игри („Ех, че е весело“ – Асен Босев; „Ти гониш“ 
– Лиляна Стефанова; „Време за игри“ – Валери Пет-
ров; „Летни кънки“ – Красимир Машев);

– семейство и приятели („Мама“ – Калина Мали-
на; „Внучка фотографка“ – Лиана Даскалова; „Песен 
за приятелството“ – Златина Билярска);

– български празници („Мартенички от Баба Мар-
та“ – Веса Паспалеева; „Лазарска песен“; „Майски Ве-
ликден“ – Елисавета Багряна; „На Кирил и Методий“ 
– Иван Давидков). 

Наред с тях в читанката са включени и български 
народни приказки и песни, както и разкази и стихотво-
рения, утвърждаващи ценности на българина. 

От предложеното разпределение на уроците по 
литература се вижда, че за художественото възпри-
емане на всеки текст се организира по един урок в 
рамките на един учебен час. В този урок достатъчно 
е учениците:

– да прочетат няколко пъти текста, за да го разберат 
добре; 

– да го обсъдят чрез беседа, ръководена от учителя 
с помощта на въпросите и задачите след текста в чи-
танката; 

– да изпълнят писмено задачите, предвидени в тет-
радката към читанката. 

Някои от уроците са по-специфични, тъй като са 
свързани с усвояване на нови литературни знания. Ето 
защо тези уроци ще бъдат по-подробно описани в след-
ващата част на изложението. 

5.2. Методически указания за уроците по 
четене с литературно-естетически характер
5.2.1. Уроци за литературни знания
Във втори клас е предвидено да се въведат литера-

турните понятия „повторение“, „литературен герой“, 
„изброяване“, „епизод“, „народна песен“ и „басня“. 
Тяхното усвояване се осъществява на практическа ос-
нова в хода на обсъждането на конкретни литературни 
произведения. 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „повторение“

Системата от уроци, предвидени за усвояването на 
това понятие, са свързани с изучаването на следните 
произведения: „Сбогом“ – Михаил Лъкатник; „Ех, че 
е весело“ – Асен Босев; „Ти гониш“ – Лиляна Стефа-
нова; „Зимен пейзаж“ – Валери Петров; „По пътечките 
на дъгата“ – Леда Милева. 

Във всеки от тези уроци водещите цели на обуче-
нието са насочени към усъвършенстване на четивната 
техника при четене на български език и към емоцио-
налното възприемане и съпреживяване на конкретната 
литературна творба. В хода на работата с художестве-
ния текст се включват и дейности, чиято цел е второк-
ласниците да се приучат да откриват повторението. 

Очакван резултат на равнище учебна програма: 
• Ученикът открива повторението като изразно 
средство в конкретно литературно и фолклорно 
произведение.

Система на методическа работа
Преди да се въведе терминът „повторение“, на уче-

ниците се осигурява възможност за ориентация в същ-
ността на това литературно средство на допонятийно 
равнище чрез анализа на стилно-езиковата страна на 
стихотворението „Сбогом“ на Михаил Лъкатник 
(страница 5 от читанката). След като учениците са се 
запознали със стихотворението и могат бързо и лес-
но да отговарят на въпроси за неговото съдържание и 
смисъл, учителят насочва тяхното внимание към пов-
торените думи в текста: … есен ли, есен ли… (в пър-
вия куплет); … далече, далече… (в четвъртия куплет); 
Щъркели бели с черни крила… (в началото на първия и 
на последния куплет). По преценка на учителя може да 
се обърне внимание и на ролята на повторените думи 
– да насочат вниманието на читателя към важното в ли-
тературната творба и да засилят нейното въздействие. 

Основният урок, посветен на това понятие, е уро-
кът за художествено възприемане на стихотворението 
на Асен Босев „Ех, че е весело“. 

Това стихотворение е представителен пример за 
употреба на повторения в литературен текст, тъй като 
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изцяло е изградено върху основата на повторени части 
(два повторени куплета и по три повторени стиха във 
всички куплети). Учителят може да насочи вниманието 
към тях по следния начин:

– Какво е настроението на децата, които играят в 
двора? (весело); 

– В коя част от текста е написано, че в двора е много 
весело? (в първия куплет и в последния куплет); 

– Сравнете думите в първия и в последния куплет. 
Различават ли се те по нещо? (Първият и последният 
куплет са напълно еднакви); 

– Защо авторът повтаря един и същ куплет и в на-
чалото, и в края на стихотворението? (за да ни пока-
же, че най-важното в стихотворението е, че всички 
игри в двора са много весели). Прочетете тези куплети 
с подходящо чувство. 

– Прочетете изразително първия куплет на стихот-
ворението; 

– Колко пъти е написан първият ред? (три пъти); 
– Колко пъти е повторен първият ред във втория 

куплет? (три пъти); 
– Прочетете на глас всеки куплет поотделно. В кои 

части на стихотворението първите три реда са еднак-
ви? (във всички части). 

– Когато авторът повтаря еднакви части от своята 
литературна творба, казваме, че той е използвал пов-
торения. 

– Прочетете стихотворението, без да повтаряте ду-
мите в него.

Ех, че е весело 
в нашия двор. 

Пеем, люлеем се 
тук на простор. 
Крием се, гоним се 
в дружна игра. 
Радостно тропкаме 
кръшни хора. 
Волно спортуваме 
в бодър отбор.
– Добре ли звучи стихотворението по този начин? 

(не, защото историята е разказана, без да са изразе-
ни чувства); 

– Тогава защо авторът е използвал повторение в 
текста? (за да предаде чувствата на децата и да под-
чертае колко весели са всички техни игри в двора). 

След подобна методическа работа, второкласни-
ците без затруднения могат да разберат написаното в 
читанката определение на изразното средство „повто-
рение“. 

Продължение на тази част от методическата работа 
е включено и в учебната тетрадка към читанката. Тре-
тата задача изисква учениците да препишат редове от 
стихотворението, които се повтарят. Отредени са чети-
ри реда за писане, на които второкласниците могат да 
препишат от читанката куплет по свой избор, тъй като 
във всички куплети на стихотворението има повторе-
ние. Петата задача предлага допълнителен материал, 
свързан с повторението. Това е броилка, която децата 
в България използват, за да определят кой ще гони в 
тяхната игра. Учениците може да включат тази броил-
ка в своите игри и тогава те на практика ще разберат, 
че тя се повтаря много пъти в играта, за да се определи 
следващият играч в гоненицата. 

Наблюденията върху повторението като изразно 
средство в литературата се задълбочават и чрез част от 
методическата работа, включена в урока за художест-
вено възприемане на стихотворението „Ти гониш“ на 
Лиляна Стефанова (страница 10 от читанката). 

Наред с обсъждането на текста чрез въпросите към 
него и с писменото изпълнение на задачите в тетрадка-
та, в урока се отделя време и за коментари относно из-
ползваните повторения в текста. Беседата може да се 
осъществи в следния вид:

– На кого казва детето: „Ти гониш!“? (на майка си); 
– Съгласява ли се тя да играе с него? (не, защото е 

заета да вари макарони); 
– Защо детето повтаря отново: „Ти гониш!“? (защо-

то моли и баща си да играят на гоненица); Съгласен 
ли е той? (не, защото той чете вестник); 

– Какво прави раздавачът на писма, когато детето 
му казва: „Ти гониш!“? (много е учуден и от изненада 
не се досеща какво да отговори); 

– Според вас защо раздавачът на писма няма да иг-
рае с детето на гоненица? (защото той е на работа и 
няма време); 

– Какво казва момчето на стола? („Ти гониш!“); 
– Може ли столът да играе с детето на гоненица? 

(не, защото той не може да се движи); 
– Какво предлага момчето на шкафа? (да играят на 

гоненица); 
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– С кои думи го подканя? (То пак повтаря: „Ти го-
ниш!“); 

– Може ли да се сърди детето на стола, че той не 
иска да се гонят? (не, защото столът не може сам 
дори да помръдне); 

– Колко пъти детето повтаря думите „Ти гониш!“ 
(пет пъти); 

– Как се нарича това изразно средство? (повторе-
ние); 

– Защо е използвано то в стихотворението? (за да 
стане ясно колко много иска момчето да играе с ня-
кого на гоненица). 

Второкласниците се упражняват да откриват повто-
рението като изразно средство и в урока за стихотво-
рението „Зимен пейзаж“ на Валери Петров (страни-
ца 16 от читанката). 

При обсъждането на стихотворението учениците 
коментират не само неговото съдържание, но и начи-
на, по който авторът е изразил своите мисли и настро-
ения. Това би могло да се осъществи чрез беседа от 
типа:

– Колко пъти е употребена в стихотворението ду-
мата бели? (пет пъти); 

– Кое е бяло в описаната от автора зимна картина? 
(бели са комините, градините, дърветата);

– Прочетете тази част от стихотворението, в която 
се казва, че всичко е бяло (…всичко е бяло и всичко 
така в белота се е сляло, че ако вземем рисувателен 
лист и го оставим почти целия чист, би могло да се 
каже: Това зимен пейзаж е!); 

– С какъв цвят ще нарисувате вие тази зимна карти-
на? (с бял цвят); 

– Какво ще изобразите на нея? (бели дървета, бели 
къщи с бели покриви и прозорчета; бели снежинки, 
бели снежни човеци и т.н.); 

– Когато рисуваме само с бяла боя, как изглежда 
този рисувателен лист? (целият лист е бял и нищо не 
се вижда на него); 

– Тогава можем ли да оставим белия лист чист, 
без да изобразяваме нищо на него? (да, няма разли-
ка между един чист лист и лист, в който рисуваме 
всичко само с бяла боя); 

– А това зимен пейзаж ли е? (да, според автора на 
стихотворението това е зимен пейзаж);

– За какво служи повторението в стихотворението 
„Зимен пейзаж“ (за да покаже, че през зимата всичко 
е бяло и много красиво). 

След тази беседа на учениците се предлага да из-
пълнят първата задача в учебната тетрадка (страница 
17), която изисква да допълнят думи в откъс от стихот-
ворението, в който се повтаря два пъти стихът: 

… са станали бели,
са станали бели!

Знанията и уменията на второкласниците да откри-
ват повторения в литературен текст се задълбочават и 
в урока за стихотворението „По пътечките на дъга-
та“ на Леда Милева (страница 44 от читанката).

Разбира се, основната част на този урок е свързана 
с: 

1. Многократно четене на текста с цел децата да за-
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помнят части от него или да научат цялото стихотворе-
ние наизуст;

2. Обсъждане на разказаното в стихотворението 
чрез беседа по въпросите:

– Какво е времето навън? (вали дъжд);
– За какво мечтае детето? (да се появи дъга);
– Как изглежда дъгата? (тя е със седем цвята);
– На какво прилича дъгата? (на седем весели пъ-

течки);
– Какво му се иска да направи детето, когато се по-

яви дъгата? (да тръгне нагоре по пътечките на дъга-
та); Защо? (за да стигне до върха на небето);

– Защо момичето иска да се качи на небето? (за да 
се спуска оттам по дъгата като по пързалка);

– А защо то не иска да остане горе в небесата? (за-
щото иска да се върне у дома).

3. Изпълнение на първите три задачи в учебната 
тетрадка;

4. Коментар върху използваните в текста повторе-
ния, който може да се проведе в следния план:

– Кое изречение е повторено два пъти в стихотво-
рението? (Вали дъжд. Вали дъжд); 

– Как се нарича това изразно средство? (повторение);
– Защо го е използвала авторката? (за да покаже 

колко дълго вали дъждът и за да ни стане ясно, че 
дъга се появява само след дъжд);

– Коя дума е повторена във втората част на сти-
хотворението? (нагоре); Колко пъти е употребена тя? 
(три пъти);

– Защо според вас е повторена тази дума? (за да се 
покаже колко нависоко ще се изкачи момичето);

– Прочетете изразително тази част от стихотворе-
нието;

– Кое е повторението в третата част? (думата на-
долу е използвана три пъти);

– Какво ли иска да ни каже авторката по този на-
чин? (че пързалката от дъга е много висока и детето 
дълго трябва да се спуска по нея, за да стигне до своя 
дом). 

5. Изпълнение на последната задача от учебната 
тетрадка към читанката, в която на второкласниците се 
предлага да нарисуват дъгата със седем цвята: червено, 
оранжево, жълто, зелено, синьо, тъмносиньо и виоле-
тово.

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „литературен герой“

Въвеждането на това понятие не затруднява учени-
ците, тъй като често го употребяват още в първи клас 
при обсъждане на художествен текст от буквара или 
от читанката. Във втори клас обаче те трябва да се 
приучат да правят разлика между герой от история и 
герой от литературно произведение. Това може да се 
осъществи като част от методическата работа за худо-
жествено възприемане на текста „Кучешка колиба“ 
на Николай Райнов (страница 17 от читанката).

Коментирайки поведението на мързеливото куче, 
учителят може да добави в анализа и следните въпроси:

– Може ли куче да говори с езика на хората? (не, 
кучетата само лаят);

– Истинска ли е тази случка, или авторът си я из-
мислил? (измислена е от автора);

9. Книга за учителя по български език и литература за обучението в чужбина за 2. клас – Р. Танкова
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– Тогава хайде и ние да си измислим подобна исто-
рия, но с друг герой – зайче. 

За да се справят с тази задача, най-добре е ученици-
те да прочетат текста на Николай Райнов, но щом като 
стигнат до думата кучето, вместо нея да изговарят ду-
мата зайчето (Зайчето започнало да си говори… Зай-
чето се изтегнало под лозата… Всяка зима зайчето 
се кани…). 

Следващата стъпка е учениците с опора на илюс-
трацията със зайчето да се опитат да разкажат същата 
история, но със заглавие „Заешка колиба“. При съста-
вянето на своята приказка учениците може да бъдат 
насочвани с въпросите:

– Къде живеело зайчето? (в гората);
– Къде се криело то през зимата? (под храстите);
– Как се чувствало зайчето в снега? (треперело от 

студ);
– За какво мечтаело? (да си има дом);
– Какво обещало то за лятото? (да си направи къ-

щичка);
– С какво се занимавало зайчето през лятото? (иг-

раело си и лежало на сянка);
– Защо не си направило колибка? (защото било 

мързеливо); 
– Какво се случило със зайчето през следващата 

зима? (то пак треперело от студ, защото си нямало 
дом).

Добре би било, ако някой от учениците може да 
разкаже новата приказка за зайчето като продължение 
на предложено от учителя начало (например: „През зи-
мата едно бездомно зайче треперело от студ под един 

храст в гората. То си мечтаело…“). 
По този начин второкласниците разбират, че герой 

от приказка може да бъде заменен с друг герой. 

Въвеждането на понятието „литературен герой“ е 
предвидено да се осъществи чрез методическата рабо-
та в урока за разказа „Отмъщението на поточето“ 
от Петя Йорданова (страница 24 от читанката).

В този урок учениците си припомнят героя от „Ку-
чешка колиба“, разказват и за герои от други познати 
им приказки. След обсъждането учителят обобщава, че 
всички те са „герои от приказки“, а приказките са лите-
ратурни текстове. Така се прави подготовка за въвеж-
дането на термина „литературни герои“. 

Организацията на урока за разказа „Отмъщението 
на поточето“ обхваща основните компоненти:

1. Запознаване с текста чрез прочит от учителя;
2. Четене на текста по части с беседа по тяхното съ-

държание (За какво се разказва в тази част на разказа);
3. Подборно четене като отговори на въпроси от 

учителя (Например: Намерете в текста думите на ба-
щата и ги прочетете на глас); 

4. Коментар върху поведението на героя? (Как спо-
ред вас е трябвало да постъпи детето?);

5. Устен преразказ по въпросите от картинния план 
на текста;

6. Изпълнение на задачите от тетрадката към читан-
ката (страница 24). 

Към тези дейности се добавя и методическа работа 
за въвеждане на понятието „литературен герой“. То е 
представено чрез определение в полето за знание след 
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текста. След като учениците го прочетат, се опитват да 
го изкажат със свои думи. 

Не е редно учениците да учат наизуст подобни оп-
ределения, тъй като те са само ориентир, по който де-
цата изграждат своите представи за съответното ези-
ково или литературно явление. Важното е второклас-
ниците да се справят с практически дейности, свързани 
с това определение. В случая може да се изиска от тях 
да определят кои са литературните герои в изучавания 
текст. Към това може да се добави и беседа за други 
литературни герои от изучени произведения на българ-
ски автори. 

Терминът „литературен герой“ трябва да се използ-
ва често в следващите уроци по литература, за да може 
учениците да се приучат да го употребяват в собстве-
ната реч, когато обсъждат и други художествени тек-
стове – стихотворения, разкази, приказки и т.н.

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „народна песен“

Очакван резултат на равнище учебна програма:
• Ученикът разграничава изучавани или самостоя-
телно прочетени текстове като литературни или 
фолклорни произведения;
• Ученикът осмисля текста на народната песен като 
фолклорно произведение.

Система на методическа работа
Основа за постигането на посочените очаквани ре-

зултати е урокът за българската народна приказка 
„Защо да ти се покланям?“ и българската народна 

песен „Надпяване“ (страница 27 от читанката). Те-
мата дава възможност и за актуализация на знанията, 
свързани с вече въведеното понятие „литературен ге-
рой“.

В този урок се оформят два компонента, всеки от 
които се отнася до двете произведения.

Първият компонент обхваща дейностите, свързани 
с българската народна приказка „Защо да ти се покла-
ням?“. След първоначалния прочит на текста се про-
вежда беседа по неговото съдържание с помощта на 
въпроси като: 

– Кои са литературните герои в приказката? (Хитър 
Петър и един богат човек); 

– Защо ли героят се нарича Хитър Петър? С какво 
ли е известен той? (със своя ум и хитрост); 

– Защо богаташът иска да му се покланят? (защото 
има хиляда златни монети); 

– Какво ще се случи, ако той даде половината от 
тях на Хитър Петър? (тогава двамата ще бъдат ед-
накво богати и Хитър Петър пак няма защо да му се 
покланя); 

– Ще се поклони ли Хитър Петър, ако получи от 
богатия човек всичките му златни монети? (не, защото 
тогава той ще стане по-богат от него); 

– Успява ли богаташът да накара Хитър Петър да 
му се покланя? (не); 

– Какво мисли богатият човек за уважението? (че хо-
рата трябва да го уважават заради богатството му); 

– Според вас това правилно ли е? (не, защото хора-
та трябва да се уважават заради техните качества 
и заради добрините, които правят).

Следващата стъпка е учениците да изпълнят първи-
те две задачи от тетрадката към читанката (страница 
26). 

В тази част от урока е добре да се коментира и раз-
ликата между литературно и фолклорно произведение. 
Това може да се постигне чрез беседа от типа: 

Кой е написал този текст? (не се знае, защото не е 
написано името на автора); 

– Името на автора не се знае, защото той е измис-
лил приказката и я разказал на други хора. Те пък я 
разказвали на други и всеки път променяли историята. 
Така приказката се разказвала от много хора и всеки 
път по различен начин. Ето защо тя се нарича народна, 
тоест създадена от народа. Кои други народни приказ-
ки знаете вие? Разкажете някоя от тях.

Тези разсъждения са свързващо звено със следния 
компонент на урока, отнасящ се до българската народ-
на песен „Надпяване“.

Въвеждащите думи на учителя може да са следните: 
В стари времена хората са си разказвали не само при-
казки, но и са създавали песни, които пеели, докато се 
трудят или докато празнуват. Тези песни се запявали 
всеки път по различен начин и затова една и съща пе-
сен се среща в различни варианти в различните краища 
на България. Ето защо тези песни също се наричат на-
родни. Една от тях е песента „Надпяване“. Хайде да я 
прочетем и да я обсъдим!

След прочита на текста първоначално учениците 
коментират нейното съдържание:
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– Кои са литературните герои? (девойка и славей);
– Какво е славей? (птица, която пее много хубаво); 
– Какво предлага момичето на птичката? (да се над-

пяват);
– Какво означава думата „надпяване“ според вас? 

(състезание по пеене)
– Какво ще направи девойката, ако славеят пее 

по-хубаво от нея? (ще му подари своята любима гра-
дина с цветя);

А какво иска момичето, ако то спечели състезание-
то? (иска славеят да му даде гората с дърветата).

След обсъждането учениците изпълняват третата 
задача от тетрадката към читанката. Чрез нея се про-
верява дали учениците са осъществили разбирането на 
текста. Правилното решение е, ако учениците свържат 
наградата „градината с цветята“ със славея, а „гората с 
дърветата“ да посочат като желание на девойката.

В края на урока е добре на второкласниците да 
се предложи запис на някой от вариантите на тази 
народна песен или на друга народна песен. По пре-
ценка на учителя може да се използват и ресурси 
от интернет (например: https://www.youtube.com/
watch?v=qLwl4Q2IEMk). Целта е учениците да могат 
да осмислят обяснението за същността на народните 
песни, предложено в полето за знание в читанката. 

Продължение на методическата работа за ориента-
ция в спецификите на народните песни е урокът за ху-
дожествено възприемане на българската народна пе-
сен „Лазарска песен“ (на страница 48 от читанката). 

Темата е свързана с пролетните празници, част от 
които е Лазаровден. Ето защо е добре във въвеждаща-

та част от урока учителят да ориентира учениците в 
някои от традициите за този празник. Особено важно 
е второкласниците да разберат значението на думата 
„лазарки“, която е обяснена в речника към текста. Това 
познание може да се разшири, като се покажат снимки 
на лазарки и се разкаже за техните действия. Напри-
мер:

На Лазаровден младите девойки се обличат в на-
родни носии. Те обикалят по домовете, като танцу-
ват и пеят лазарски песни. Те са желани гости във 
всеки дом. Стопанката на къщата дарява всяка от 
тях със сурово яйце, тъй като се вярвало, че то има 
вълшебна сила в този ден. Счита се, че къща, която 
е посетена от лазарки, е щастлива и благословена, 
каквото пожелават и те самите чрез своите песни.

Според друг обичай стопаните на къщата по-
сипват лазарките с жито, докато те танцуват и 
пожелават на домакините да имат голямо плодоро-
дие – много жито на нивата, много пчели в пчелина, 
много агнета в кошарите, много здраве и радости.

Препоръчително е преди прочитането на текста 
учениците да чуят музикално изпълнение на тази пе-
сен (например чрез следния ресурс от интернет: https://
www.youtube.com/watch?v=fdpcGsL5i_c). Това ще им 
помогне да приложат наученото от предишния урок, 
като обяснят какво е народна песен. Звученето на пе-
сента ще въведе второкласниците и във веселото и 
жизнерадостно настроение на народната песен. 

Следващата стъпка е за изясняване на непознатите 
думи в песента. Част от тях са изяснени в речника към 
текста, а останалите думи, които учениците не разби-
рат, се обясняват от учителя по време на първия про-
чит на текста. 

При обсъждането на съдържанието учителят може 
да използва въпроси като:

– Къде е детето? (на зелена ливада / поляна);
– С кое цвете е сравнено то? (с лале);
– На какво приличат неговите очи? (на малки звез-

дички); А лицето му? (на красива роза);
– Какво правело детето на поляната? (играело си, 

но се уморило от игрите и заспало);
– Защо го буди неговата майка? (за да види как ла-

зарките играят и пеят);
– Как са облечени лазарките? (с поли и с жълти 

чехли).
След обсъждане учениците решават задачите в тет-

радката по четене.
Методическата работа в този урок продължава чрез 

четене и обсъждане на стихотворението „Цветница“ на 
Иван Цанев. 

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „изброяване“

Очакван резултат на равнище учебна програма:
• Ученикът открива изброяването като изразно 
средство в конкретно литературно и фолклорно 
произведение;
• Ученикът открива значението на непознати думи 
в контекста на изучаваното произведение.
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Система на методическа работа
С този очакван резултат са свързани няколко уро-

ка по четене с литературно-естетически характер, чрез 
които у второкласниците се изграждат умения за прак-
тически действия с текстове, съдържащи изброяване. 
Основният урок е за стихотворението „Цирк“ от 
Атанас Душков (страница 33 от читанката). 

Това стихотворение е типичен пример за изброя-
ване в литературен текст, в който са изброени хора и 
животни, които обикновено участват в цирково пред-
ставление. 

Вероятно не всички ученици са посещавали цирк 
и затова е добре, преди да се пристъпи към четене на 
стихотворението, на учениците да се представят ре-
сурси от интернет с кратки видеа с акробатика или с 
животни в цирк. Това ще помогне на второкласниците 
да се ориентират в изпълнителите на циркови номера, 
които са изброени в стихотворението. 

Основната част от методическата работа по стихот-
ворението е коментар на думите, които са непознати 
за децата. За част от тях второкласниците могат да се 
досетят от контекста, като учителят им помага чрез на-
сочващи въпроси като: 

– Как се наричат хората, които правят гимнастика? 
(гимнастици); 

– Как са облечени смешниците, изобразени на 
илюстрацията? (с шарени дрехи); 

– Защо тези хора се наричат така? (защото са 
смешни и правят неща, на които зрителите се сме-
ят); 

– Как изглеждат джуджетата? (те са малки хора); 

– Кои животни са изброени в стихотворението? 
(папагали, мишлета, слонове, шимпанзета, кученца 
и мечета); 

– Кои от тях сте виждали в зоопарка? (слон, меч-
ка…); 

– Какво означава думата шимпанзе? (вид маймуна); 
– Как са облечени мечетата? (с панталони); Какво 

имат в устата си кученцата? (биберони); 
– Какво могат да правят животните в цирка, за да 

забавляват децата? (скачат, танцуват, правят смеш-
ки); 

– Според вас весело ли е в този цирк? (да, защото 
в него има забавни хора и животни).

След обсъждането на стихотворението се прочитат 
и двете гатанки, предложени на страницата. Учениците 
се опитват да се досетят за тези животни и определят 
дали те участват в стихотворението. 

В резултат от тези дейности учениците могат са-
мостоятелно да изброят всички животни, за които се 
говори в стихотворението. Учителят обяснява, че в 
съставеното от тях изречение има изброяване, след 
което им предлага да прочетат написаното в полето за 
знание.

Важна част от урока е писменото изпълнение на за-
дачите в тетрадката към читанката (страница 31). 

Първата задача е за проверка на разбирането (Къде 
отиват децата? (на цирк); Какво ще правят те в цирка? 
(ще се посмеят от сърце).

Втората задача е свързана с изброяване на живот-
ните, участници в цирка, представен в стихотворение-
то.

Третата задача изисква децата да напишат обява 
за цирк, в която може да предложат и други животни, 
които да участват в цирково представление (например: 
коне, камили, лъвове и др.). По този начин второклас-
ниците правят своите първи опити за употреба на из-
брояване в собствената си реч. 

В читанката е предвиден и урок за упражняване на 
наученото за изброяване. Той е свързан със стихотво-
рението „Внучка фотографка“ на Лиана Даскалова 
(страница 39 от читанката).

Въвеждащата част към това стихотворение следва 
да е свързана с роднинските връзки в едно голямо се-
мейство. Повечето от децата знаят названията само на 
роднините си от своето най-близко обкръжение – май-
ка, баща (татко), баба, дядо, брат, сестра. Учителят би 
могъл да използва следните въпроси: Кои са вашите 
роднини?; С кого живеете в едно семейство?; Как се 
казват вашите родители?; Имате ли баба и дядо?; Къде 
живеят те?; Имате ли брат или сестра?; Те по-големи 
ли са от вас? и т.н.

В стихотворението на Лиана Даскалова са споме-
нати и други названия на роднини, които е добре да се 
обсъдят преди прочита на текста. Например:

– Какви сте вие на вашите баба и дядо – внуци или 
внучки? 

– Имате ли прабаба? Знаете ли кого наричаме така? 
(майката на нашата баба);

– Вашите майки имат ли брат? Как вие се обръщате 
към него – батко или вуйчо? Какво означава думата 
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вуйчо? (с нея детето се обръща към брата на своята 
майка); 

– Вашите бащи имат ли брат? Как го наричате вие 
– батко или чичо? (чичо); Той женен ли е? Неговата 
жена наричаме стринка.

По този начин ориентираме учениците в непознати-
те за тях думи, които са използвани в стихотворението.

За да навлязат второкласниците в темата на текста, 
добре е да им се предложи да разкажат за свой рож-
ден ден, който са празнували със свои роднини (Къде 
посрещнахте гостите си?; Кои роднини поканихте?; 
Кои от тях дойдоха?; Какво ви подариха?; Напра-
вихте ли си обща снимка? и т.н.). 

След прочита на стихотворението се провежда 
беседа по неговото съдържание, в която водещи са 
въпросите: Какво означава семейна снимка? (снимка 
на всички в семейството); Защо са се събрали род-
нините на момичето? (за да пият кафе); В кой ден е 
това? (в неделя, когато всички почиват); Кой снима? 
(момичето); С кои думи в стихотворението се разказ-
ва, че снимката е добре направена? (Снимката е тъй 
изкусна, че се вижда…); Къде ще постави детето тази 
снимка? (в албума на семейството); Защо се пазят 
снимките в семейния албум? (за да може след време 
хората да ги разглеждат и да си спомнят за своите 
близки хора). 

След обсъждането учениците изпълняват задачата 
от читанката, която изисква да открият изброяването в 
текста. При необходимост учителят може да ги насочи 
по следния начин: Кои роднини е заснело момичето? 
Избройте всички, които са на семейната снимка. 

Важна част от методическата работа в този урок са 
и писмените дейности, включени в тетрадката по че-
тене. 

Първата задача е за проверка на разбирането. Уче-
ниците четат въпросите и търсят в текста техните от-
говори (Какво ще открие след време момиченцето на 
снимката? („скъпи хора ще намира“); Какво място ще 
заеме снимката след време? („Тази снимка подир вре-
ме видно място ще заеме“). 

По подобен начин действа ученикът и при изпълне-
нието на втората задача – чете написаното в тетрадка-
та, сравнява го с тази част от стихотворението в читан-
ката и допълва пропуснатите думи (баба, дядко, вуйчо, 
леля).

В третата задача децата трябва да напишат за праз-
ниците в тяхното семейство (например: Нашето се-
мейство празнува заедно на рождени дни, когато 
някой от роднините има бебе или прави сватба, на 
Нова година, на Коледа, на Великден…). 

В помощ на изпълнението на четвъртата задача 
може да се предложи на учениците начало на техния 
текст (например: Аз искам да направя хубава снимка 
на всички мои роднини и приятели. Те са…)

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „епизод“

Очакван резултат на равнище учебна програма:
• Ученикът се ориентира в последователността на 
епизодите в изучавано литературно произведение;
• Ученикът аргументира предпочитания към герои 
и епизоди.

Система на методическа работа
За постигането на този очакван резултат в читан-

ката са включени няколко произведения, които дават 
възможност да се усвоят умения у учениците да раз-
граничават епизодите в литературен текст.

Терминът „епизод“ се въвежда в урока за приказ-
ката „Чичо Пейо“ от Елин Пелин (страница 42 от 
читанката). 

Приказката е кратка и е с много ясен сюжет, за да 
може второкласниците бързо и лесно да се ориентират 
в разказаната история и нейните епизоди. 

С опора на въпросите след текста се провежда бесе-
да по съдържанието на приказката. 

За да се направи проверка на разбирането, може да 
се използва следното:

– предложената в читанката дискусия между учени-
ци по въпроса „Защо конят тръгнал?“. От написаните 
два възможни отговора второкласниците би следвало 
да приемат за правилен отговорът на момичето;

– двата текста в първата задача от тетрадката към 
читанката (страница 40). Първият се отнася до значе-
нието на командата „Дий“ (тръгни), а вторият е за пра-
вилност на четенето (с узрели череши);

– втората задача от тетрадката към читанката, чрез 
която се проверява умението на ученика да интерпре-
тира правилно прочетеното в текста (Чичо Пейо оста-
нал на коня и само се изправил, за да си набере чере-
ши). 
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Основната част от урока е за знания и умения за 
откриване на епизоди в текст. 

За целта вниманието на учениците се насочва към 
полето за знание, за да придобият второкласниците 
представа за същността на понятието „епизод“. За да 
се убеди учителят, че учениците правилно са възприе-
ли значението на думата епизод, им предлага да изпъл-
нят третата задача от тетрадката, която е с диагности-
чен характер. 

За да се приложи това знание в практическа дей-
ност, на учениците се предлага да определят епизодите 
в приказката „Чичо Пейо“. Ако те не могат да се спра-
вят самостоятелно с тази задача, учителят ги насочва 
към облачетата след текста, в които са написани загла-
вията на епизодите. Учениците четат всяко заглавие 
поотделно, откриват за коя част от текста се отнася то, 
и четат съответните изречения. Например: 1. На път 
към града (първото изречение в текста); 2. В черешо-
вата градина (второто изречение); 3. Глупава грешка 
(обхваща третия абзац на текста – Спрял коня си чичо 
Пейо… ще падна да се пребия); 4. На земята (послед-
ните две изречения от последния абзац).

Учителят може да провери дали децата са запомни-
ли правилно заглавията на епизодите чрез изпълнение-
то на четвъртата задача в тетрадката към читанката.

Следващият компонент на урока е свързан с прераз-
казване на всеки от епизодите в приказката. Като опо-
ра на преразказването е картинен план на приказката, 
състоящ се от 4 картини, всяка от които визуализира 
съответния епизод. Преразказването е като отговор на 
въпросите към картинката. Достатъчно е ученикът да 

отговори на тези въпроси и се получава преразказ на 
съответната част от историята. Частите на преразказа 
може да са следните:

Към първата картина: Чичо Пейо се качил на коня 
и тръгнал за града.

Към втората картина: Пътят му минавал през гра-
дините и над главата му имало клони с череши.

Към третата картина: Чичо Пейо започнал да бере 
череши и си мислел какво ще стане, ако кончето му 
тръгне.

Към четвъртата картина: Изведнъж той извикал: 
„Дий!“, конят му тръгнал и чичо Пейо се озовал на 
земята. 

По преценка някои от учениците може да се опитат 
да преразкажат устно цялата приказка.

Усвояване на литературни знания и умения, свърза-
ни с понятието „басня“

Очакван резултат на равнище учебна програма:
• Ученикът разпознава баснята по осмиваните чо-
вешки недостатъци и поуката, свързана с тях.

Система на методическа работа
Въвеждането на това понятие се осъществява в уро-

ка за художествено възприемане на баснята „Еленът 
и неговите рога“ от Езоп (страница 28 от читанката). 

Основните компоненти в структурата на този урок 
са следните:

– Запознаване с художествения текст
Първата среща на второкласниците с тази басня 

може да се осъществи както чрез прочит от учителя, 
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така и чрез самостоятелно четене от учениците. След 
прочитането се дава възможност на учениците да зада-
ват въпроси относно непознати за тях думи от текста. 

– Ориентиране в съдържанието на баснята
Препоръчително е ориентирането в съдържанието 

на текста да се осъществи чрез подборно четене, при 
което учителят задава въпроси, а учениците търсят в 
текста отговорите и четат на глас тази част от баснята. 
Въпросите може да са следните: 

Какво правел еленът до езерото? („Елен пиел вода 
от едно езеро и се оглеждал във водата“); 

Защо еленът харесвал рогата си? („… той се радвал, 
като гледал тяхната големина и красота“);

Защо еленът не бил доволен от краката си? („…смя-
тал, че са много тънки и слаби“);

Какво се случило с елена в гората? („Станало така, 
че рогата му се заплели в клоните на дърветата, и той 
не можел да бяга“);

Какво си казал еленът накрая? („Какво от това, че 
рогата ми са красиви, щом ми пречат в беда!“).

След като учителят се убеди, че второкласниците се 
ориентират в текста и могат да търсят в него отговори 
на въпроси, им дава възможност да прочетат самостоя-
телно наум още веднъж или два пъти целия текст със 
задача всеки ученик да подготви по един въпрос към 
текста, който да зададе на своите съученици. Децата 
могат да зададат въпроси като: Какво харесва у себе 
си еленът? (рогата си); А какво не харесва? (краката 
си); Кой го нападнал? (един лъв); Кое му попречило да 
бяга в гората? (рогата) и т.н. Разбира се, ако второк-
ласниците не са в състояние сами да формулират въп-

роси към текста, беседата по съдържанието на баснята 
се провежда от учителя.

След нея второкласните изпълняват втората и тре-
тата задача от тетрадката към читанката (страница 27).

– Беседа върху посланието на текста
Тази беседа се съсредоточава към последните две 

изречения в текста, които изразяват авторовата гледна 
точка. Учениците обсъждат както думите на литера-
турния герой – Какво разбира еленът накрая? (че кра-
сивите рога не му помагат в беда), така и авторовия 
коментар – Каква мъдрост е изказал авторът в края на 
текста? (че не трябва да обръщаме внимание само на 
външния вид). Поуката от баснята може да се конкре-
тизира и по следния начин: „Еленът не харесва краката 
си, защото са тънки и слаби. Той не разбира, че по-ва-
жното е те да са здрави, за да го спасяват в беда“. 

За да осмислят това послание през собствения жи-
тейски опит, на учениците се предлага да посочат кое 
харесват у себе си. При обсъждането учителят ги на-
сочва не само към външния вид (например: харесвам 
косата си, защото е къдрава), но и към черти от ха-
рактера (например: харесвам това, че винаги помагам 
на приятелите си). 

В тази част от методическата работа се изпълняват 
четвъртата и петата задача от тетрадката по четене.

– Въвеждане на понятието „басня“
За целта второкласниците четат написаното в поле-

то за знание и се опитват да го изкажат със свои думи 
(например: кратък текст с поучителна история). 

След коментара им се предлага да изпълнят първата 
задача в тетрадката по четене. 
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– Устен преразказ на баснята
В помощ на преразказването е предложеният в чи-

танката картинен план. Достатъчно е второкласниците 
да отговорят на въпросите към всяка от картините, за 
да се получи кратък и смислен устен преразказ. Напри-
мер: 

Към първата картина: Еленът се радвал на рогата 
си, защото били красиви. Той не харесвал краката си, 
защото били тънки и слаби.

Към втората картина: Един лъв подгонил елена.
Към третата картина: Когато бягал през равни-

ната, еленът разбрал колко важно е да има здрави 
крака.

Към четвъртата картина: Когато рогата на елена 
се заплели в клоните, еленът си помислил, че красиви-
те рога му пречат в беда. 

По подобен начин се организира и методическата 
работа в уроците за басните „Фасул и трън“ на Дядо 
Благо и „Петлето, котката и мишлето“ на Лафонтен, 
които са част от методическата система за усвояване 
на начални умения у второкласниците да различават 
баснята от другите литературни жанрове. 

5.2.2. Уроци за книгите
Водещата задача в литературното обучение на уче-

ниците от българските училища в чужбина е изгражда-
нето на детето като читател на детски книги на българ-
ски език. 

От една страна, това ще повлияе благотворно както 
на приобщаването му към българската детска литера-
тура, така и на четивните му умения. От друга страна, 
натрупването на читателски опит с книги на български 
език се отразява и върху езиковото развитие на учени-
ка. В хода на четенето той научава нови думи, което 
обогатява неговия речников запас на български език. 
Добрият читател не изпитва и правописни затрудне-
ния, тъй като при четене запомня думите като цялостен 
графичен образ и при писане не допуска грешки, при 
това без да се замисля върху техния правопис.

Ето защо категорично може да се твърди, че кни-
гата е вълшебното средство, чрез което учителят да 
помогне на своите ученици да усвояват бързо и лесно 
българския език.

С оглед на това от голямо значение е в уроците по 
литература учителят да стимулира читателските инте-
реси на своите ученици и да следи за напредъка им в 
четенето на книги.

За целта в читанката са включени и шест урока, 
чрез които може да се насочи вниманието на учениците 
към детски книги на български език, които е добре де-
цата да потърсят и да прочетат. Това са темите: „При-
казки – Ран Босилек“ (страница 14); „Стихотворения 
– Дора Габе“ (страница 26), „Български народни при-
казки“ (страница 32); „Басни – Лафонтен“ (страница 
34); „Стихотворения – Елисавета Багряна“ (страница 
36); „Стихотворения – Валери Петров“ (страница 40).

Работата на учителят е резултатна, ако е успял да 
провокира у своите ученици интерес към книги от бъл-
гарската детска литература и ако те добавят в своята 

лична библиотека някои от тях. Ето защо в читанката 
уроците за книгите се различават от останалите уроци 
по това, че в края на страницата има рафт, на който се 
подреждат една след друга книгите, които им се препо-
ръчват по време на обучението във втори клас. 

 Комплектът от помагала за втори клас е подготвен 
така, че да осигурява на учителя от българско училище 
зад граница право на избор. 

Разбира се, че ако второкласниците нямат доста-
тъчен опит в употребата на българския език и трудно 
се справят със самостоятелно четене вкъщи на кратки 
текстове от български автори, посочените шест урока 
ще се реализират като всички останали уроци по четене 
с литературно-естетически характер, като се използват 
и писмените упражнения в тетрадката към читанката. 

Ако обаче учителят вярва, че неговите ученици ще 
напреднат в усвояването на българския език чрез че-
тене на малки детски книжки, може да организира тези 
теми като уроци за препоръчване на книга. 

В този случай организацията на методическата ра-
бота е коренно различна. Пример за това е урокът на 
тема „Стихотворения – Дора Габе“.

За провеждането на урок за книга се изисква 
предварителна подготовка на учителя. Той трябва да 
намери една или няколко книги от автора. Много е 
важно тези книги да са специално предназначени за 
деца – с малък обем, с много илюстрации и с голям 
размер на буквите. Целта е тези книги да са достъпни 
за възраст та и едновременно с това да привличат вни-
манието на децата и да предизвикват желание у тях да 
ги разгледат. 
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Ако има възможност, добре е учителят да подгот-
ви и презентация за автора, с която да покаже негови 
снимки и да разкаже накратко за живота му. Например 
за Дора Габе е важно да се каже, че тя е била учителка 
по френски език в град Добрич. Едновременно с това 
е била и преводач на книги. Интересно би било за уче-
ниците да знаят и за детското списание „Прозорче“, на 
което тя е била редактор. Особено важно е, че Дора 
Габе твори и публикува свои произведения още докато 
е ученичка. Това би стимулирало някои от учениците 
да не се притесняват да правят свои първи опити да 
съчиняват кратки приказки, разкази или детски стихо-
творения. Може да се отбележи, че в своите стихотво-
рения за деца Дора Габе представя смешни и забавни 
герои и умело защитава правото на детето да играе. 

Компонентите на урока за книга са следните:
– Разглеждане на книги от автора
Ако учителят е осигурил за урока няколко детски 

книжки от автора, прави изложба от тях (например на-
режда ги на учебната дъска така, че да се виждат от 
всички). Учениците четат написаното на кориците и 
се опитват да открият кой е авторът на тези книги. По 
този начин се въвежда темата на урока „Разглеждаме 
книги от Дора Габе“. 

Основният метод при работа с книги е „четене раз-
глеждане“. Този метод възпроизвежда дейността на 
опитния читател, който, преди да пристъпи към четене, 
разглежда книгата, за да прецени дали тя представлява 
интерес за него. 

Този метод използва и учителят, като предоставя въз-
можност на учениците да разгледат предложените книги 
и да споделят своите впечатления от техните външни 
признаци. Учителят би могъл да ги ръководи с въпроси 
от типа: Коя от тези книжки е с най-хубави илюстрации?; 
Коя от тях ще е най-лесна за четене?; Коя е с най-мал-
ко страници?; Кои от тях са с твърди корици?; Коя книга 
според вас е с най-интересно заглавие? и др.

В случай че учителят разполага само с една детска 
книжка от този автор, се осъществява съвместно раз-
глеждане. Той държи книгата така, че да я виждат всич-
ки, разгръща бавно нейните страници и я коментира 
заедно с учениците си.

– Запознаване с едно от произведенията на автора
Добре е това произведение да е същото, което е 

предложено в читанката (в случая – стихотворението 
„Мъдър“ на Дора Габе). 

Учителят го чете от книгата и проверява разбиране-
то чрез въпроси от най-общ характер (например: Кой 
е литературният герой? (дете); От какво се оплаква 
то? (че непрекъснато трябва да слуша своите роди-
тели); Лесно ли е за едно дете да спазва правилата на 
възрастните? (не, това за него е много трудно) и др.

Следва самостоятелен прочит на текста от читанка-
та. 

– Обсъждане на произведението
Както обикновено, обсъждането на произведение-

то е чрез беседа върху нейното съдържание и смисъл. 
Препоръчително е да се използва подборно четене, при 
което учениците отговарят на въпросите с думи от те-
кста. Например: За какво трябва да внимаваш, когато 
ходиш в тъмното? („да се не удариш“); А когато пиеш 
мляко? („да се не опариш“); Какво трябва да правиш, 
когато е студено? („на студа да бъдеш винаги обле-
чен“); А когато е горещо? („а пък на горещо винаги 
съблечен“); Какво изискват родителите от детето си? 
(„Да гледаш, да помниш и все да внимаваш…“) и т.н.

В тази част от урока може да се предложи на учени-
ците да изпълнят и задачите в учебната тетрадка. 

– Препоръка за четене на книга
Учителят чете част от съдържанието на една от 

книгите от импровизираната библиотека и предлага на 
учениците да изберат кое от тях искат да чуят. В съ-
ответствие с детския избор учителят или добър четец 
от класа четат едно или две други стихотворения от 
книгата. Целта е учениците да преценят дали тези про-
изведения им харесват и дали искат да прочетат сами 
някое от тях.

Добре е след урока тези книжки да се подредят в 
библиотека на класа, за да са непрекъснато на внима-
нието на децата. По този начин когато те се заинтере-
суват от тях, може да разгледат книжките и да се заче-
тат в тях. 

При разговор с родителите на своите ученици учи-
телят следва да им напомня, че е добре да купуват за 
децата си детски книжки на български език. Така той 
ще ги направи свои съмишленици и помощници в 
най-важната дейност от обучението по български език 
и литература – изграждането на децата като читатели. 

По подобие се организират и останалите пет уро-
ка за работа с книгата, включени в читанката за втори 
клас.
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