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Приложение № 3 към т. 3

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА V КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по български език в V клас на прогимназиалния етап е насочено 
към овладяване на базисни знания, умения и отношения, които са предпоставка 
за запознаване на учениците със системата на съвременния български книжо-
вен език и за развиване на техните комуникативни компетентности.

Учебната програма включва два модула: 1. Български език като втори;  
2. Български език като роден. В първия модул учениците овладяват прагматич-
ния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни 
навици и умения в четирите речеви дейности: слушане, говорене, четене и пи-
сане за ниво А2+ по Общоевропейската езикова рамка. Лингвистичният терми-
нологичен апарат се овладява във втория модул.

Във връзка с развиване на социокултурните компетентности тази учебна 
програма представя теми и дейности, насочени към запознаване с елементите 
на речевата ситуация и усвояване на умения за ориентиране в нея; към осмис-
ляне на разликата между официално и неофициално общуване; към овладяване 
на знания за най-общите особености на текста; към прилагане на формули на 
речевия етикет.

По отношение на развиваните езикови компетентности учебната програма 
предлага теми и дейности, насочени към изучаване на основни езикови едини-
ци, което е предпоставка за овладяване на правоговорни, правописни и пункту-
ационни правила и за формиране на умения за тяхното прилагане.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят ком-
петентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове.

По отношение на комуникативните компетентности в устното и в писменото 
общуване в V клас се предвижда усъвършенстване на уменията за уместно из-
ползване на формулите на речевия етикет, за представяне и самопредставяне. 
Развиват се уменията за разбиране на смисъла на текст при слушане и при че-
тене с определена комуникативна цел, за създаване на текст: текст за предста-
вяне и текст за самопредставяне, план на текст, отговор на въпрос по житейски 
проблем.



5

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ 
НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1 2

СОЦИО-
КУЛТУРНИ 
КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация 
и ги използва в съответствие с нея.
Разпознава особеностите на официалното и на неофициалното об-
щуване. 
Владее речевия етикет при публично общуване.
Задава въпроси и дава отговори по поставена от него или по избра-
на от друг тема.

ЕЗИКОВИ 
КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Разсъждава, формулира твърдения по житейски въпрос и ги аргу-
ментира.
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видо-
ве текст и от различни информационни източници за решаване на 
комуникативни задачи.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в из-
вънучилищна среда. 
Познава видовете текст – описание, повествование, разсъждение.
Разпознава разговорния, художествения и официално-деловия текст.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, 
със синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в 
речевата практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и синонимни 
варианти според целта на общуване.

КОМУНИ-
КАТИВНИ 
КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Слушане
Разбира, когато се говори на познати теми.
Следи основния смисъл в аудиотекстове със или без визуален сти-
мул, ако темата е позната.
Умее да изслушва събеседника и да сравнява различни гледни точки.
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с опре-
делена комуникативна задача.
Четене
Разбира писмен материал с различна дължина (50 – 80 думи), ако 
думите са познати.
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене с опреде-
лена комуникативна задача.
Говорене
Води сравнително дълъг разговор на позната тема. Излага кратко 
своята гледна точка, идеи и планове.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена ко-
муникативна цел.
Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от своето, като 
проявява толерантност и учтивост.
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Създава в устна форма:
– текст за представяне и текст за самопредставяне;
– отговор на житейски въпрос.
Писане
Описва места, предмети или събития с пълни и свързани изречения. 
Пише описания на личните си преживявания.
Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който 
създава. 
Спазва изучените книжовни езикови правила.
Има правописни навици по отношение на често употребявани думи 
и на думи от терминологичната лексика.
Редактира текст.
Създава в писмена форма:
– текст за представяне и текст за самопредставяне;
– план на текст;
– отговор на житейски въпрос, включително на електронни носи-
тели.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови  
понятия

1 2 3

Български език като втори  (ниво А2+)

Относител
ни и показа
телни мес
тоимения

Различава въпросителните и относителните мес-
тоимения (кой – който, какъв – какъвто).
Познава и използва относителни местоимения 
(който, какъвто).
Познава и използва показателни местоимения 
(този, онзи, такъв).
Осмисля приликите/разликите между формите 
и упот ребата на относителните и показателните 
местоимения в българския език и в езика на съот-
ветната страна.

Относител
ни и показа
телни наре
чия

Различава въпросителните и относителните наре-
чия (къде – където, кога – когато, как – както).
Познава и използва относителни наречия (къде
то, когато, както, колкото).
Познава и използва показателни наречия (така, 
тогава, толкова).
Осмисля приликите/разликите между формите и 
употребата на относителните и показателните на-
речия в българския език и в езика на съответната 
страна.
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Изразяване 
на предход
ност и сле
дходност на 
глаголното 
действие

Разпознава различни съюзи за предходност и 
след ходност (когато, като, след като, щом, 
преди да). 
Употребява необходимата форма за вид на глаго-
ла в зависимост от съюза.
Съставя изречения с изучаваните съюзи.
Осмисля приликите/разликите между формите 
и употребата на съюзите за време в българския 
език и в езика на съответната страна.

Употреба на 
местоимения 
като съюзни 
думи

Съгласува местоимението със съответната дума 
от изречението (детето, което... жената, която...)
Създава изречения със съюзна дума – местоиме-
ние. 
Осмисля приликите/разликите между структура-
та и употребата на сложните изречения със съ-
юзна дума – местоимение в българския език и в 
езика на съответната страна.

Употреба на 
че, да, какво 
като съюзни 
думи

Създава изречения със съюзи че, да, какво (Раз-
бирам, че той прави грешка. Той каза да идват 
винаги навреме. Тя обяснява какво да носят на 
екскурзията).
Осмисля приликите/разликите между структура-
та и употребата на сложни изречения с аналогич-
ни съюзи в българския език и в езика на съответ-
ната страна.

Употреба на 
наречия като 
съюзни думи

Създава изречения със съюзни думи – наречия 
(мястото, където..., времето, когато...)
Осмисля приликите/разликите между структура-
та и употребата на сложни изречения с аналогич-
ни съюзи в българския език и в езика на съответ-
ната страна.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Официално 
и неофициал-
но общуване

Проявява адекватно речево поведение в публич-
но общуване.
Използва уместно формулите на речевия етикет 
включително и при електронно общуване.
Поставя логическо ударение на подходящо място.

официално и 
неофициално 
общуване 
речев етикет
логическо уда-
рение

2. Речниково 
и граматично 
значение на 
думата

Осмисля думата като единство от речниково и 
граматично значение.
Правилно и целесъобразно използва многознач-
ните думи според конкретния контекст.
Уместно употребява думи в прякото и в пренос-
ното им значение.

граматично 
значение 
многозначност 
на думата 
контекст
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Умее да работи с тълковен речник, речник на 
чуждите думи.

3. Видове 
думи според 
речниковото 
им значение и 
звуковия им 
състав

Разпознава омоними.
Уместно използва в речта си синоними и антони-
ми. 
Коментира употребата на синоними, антоними и 
омоними в текст.

омоними

4. Правопис 
и правоговор 
на думата в 
зависимост от 
нейния мор-
фемен строеж

Определя, правилно изговаря и пише морфемите 
в думата.
Прави морфемен анализ.
Умее да работи с правописен речник.

морфема
словообразу-
вателни мор-
феми и формо-
образувателни 
морфеми 
морфемен ана-
лиз

5. Звукови 
промени.
Подвижно Ъ. 
Непостоян-
но Ъ

Правилно пише и изговаря думи с неударени глас-
ни звукове, със струпване на съгласни звукове.
Правилно изговаря и пише думи с непостоянно Ъ, 
с подвижно Ъ.

подвижно Ъ 
непостоянно Ъ

6. Изменяеми 
части на реч-
та. Местои-
мение

Разпознава изменяемите части на речта.
Прави морфологичен анализ на съществително 
име, на прилагателно име, на числително име, на 
глагол.
Правилно пише и изговаря частите на речта.
Разпознава местоименията като заместващи и 
свър зващи думи в изречението и в текста.

изменяеми 
части на речта 
морфологичен 
анализ

7. Лично мес-
тоимение.
Възвратно 
лично место-
имение

Разпознава личното и възвратно личното местои-
мение и определя граматичните им признаци.
Правилно използва формите на личното и на въз-
вратно личното местоимение.

възвратно 
лично место-
имение

8. Притежа-
телно мес-
тоимение. 
Възвратно 
притежателно 
местоимение

Разпознава притежателното местоимение и въз-
вратно притежателното местоимение и определя 
граматичните им признаци.
Използва местоименията като заместващи и 
свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.
Правилно употребява в речта си притежателните 
и възвратно притежателните местоимения

притежателно 
местоимение 
възвратно 
притежателно 
местоимение



9

1 2 3

9. Време 
на глагола. 
Минало свър-
шено време. 
Минало 
несвършено 
време.

Разпознава основната форма и спрежението на 
глагола (разширява и задълбочава знанията си).
Разпознава и правилно образува формите на ми-
нало свършено и на минало несвършено време на 
глаголи като ходя, нося, говоря, слушам, гледам.
Целесъобразно използва минало свършено време 
при създаване на свой текст.

основна форма 
на глагола 
спрежение на 
глагола 
минало свър-
шено време 
минало 
несвършено 
време

10. Нелични 
глаголни фор-
ми (причас-
тия)

Разпознава неличните глаголни форми в текст. 
Разпознава и образува форми на минало свърше-
но и минало несвършено деятелно причастие.
Спазва особеностите в правописа и в правого-
вора на минало свършено и минало несвършено 
деятелно причастие.

нелични гла-
голни форми 
(причастия) 
минало свър-
шено деятелно 
причастие 
минало 
несвършено 
деятелно при-
частие

11. Неизменя-
еми части на 
речта. Наре-
чие. Предлог

Разпознава наречието и предлога в изречението. 
Правилно и уместно употребява наречието и 
предлога в речевата практика.
Прилага правописните и правоговорните правила 
при употреба на наречие и предлог.

неизменяеми 
части на речта
 наречие
предлог

12. Главни 
части в прос-
тото изрече-
ние

Открива подлога и сказуемото в изречението.
Умее да изразява подлога с различни части на 
речта – съществително име, прилагателно име, 
числително име, местоимение.
Прилага правилото за членуване на подлога в из-
речението в писмен текст, който създава.

13. Второсте-
пенни части 
в  простото 
изречение

Разпознава и осмисля функциите на допълнение-
то, обстоятелственото пояснение и определение-
то като второстепенни части в простото изрече-
ние, владее употребата им.
Прилага правилото за членуване на второстепен-
ните части в изречението в писмен текст, който 
създава.
Прави синтактичен анализ на просто изречение.

допълнение 
обстоятелстве-
но пояснение 
определение
синтактичен 
анализ
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В часовете за развиване на комуникативните компетентности в ком-
понента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвижда работа върху следните теми:

Теми Очаквани резултати Нови понятия

Диалог. Предста-
вяне и самопред-
ставяне

Участва в диалог в официална и в неофи-
циална обстановка, като съобразява свои-
те въпроси и отговори с тези на останалите 
участници в диалога.
Умее да изслушва събеседника си и да 
оспорва мнение, различно от своето, като 
проявява толерантност и учтивост в общу-
ването.
Поставя логическо ударение, като се съоб-
разява с комуникативната цел.
Представя себе си и друг човек (включи-
телно и по електронен път) според прави-
лата на речевия етикет.

Отговор на жи-
тейски въпрос

Създава в устна и в писмена форма текст, в 
който изразява лична позиция по житейски 
проблем и подбира подходящи аргументи. 
Умее да композира текст разсъждение в 
определен обем.
Използва езикови средства, подходящи за 
ситуацията на общуване. 
Редактира и оформя писмения текст в съ-
ответствие с изискванията за писмено об-
щуване (правопис, пунктуация, графично 
оформяне). 
При създаване на устен текст спазва пра-
вилата на правоговора и поставя логиче-
ско ударение, като се съобразява с кому-
никативната цел.

отговор на въп-
рос

План на текст Осмисля плана като средство за ориенти-
ране в съдържанието и в структурата на 
текста.
Умее да прави план на текст.
Редактира и оформя план на текст в съот-
ветствие с изискванията за писмено об-
щуване (правопис, пунктуация, графично 
оформяне).

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в V клас е от 102 до 120 часа. Разпределението на 
часовете между компонентите Български език и Литература, както и между 
модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателите.
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Приложение № 3 към т. 3

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА V КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по литература в V клас е насочено към овладяване на базисни 
знания, умения и отношения, свързани с фолклора и с литературата и с изграж-
дането на литературни и социокултурни компетентности на ученика.

Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са 
свързани с различаването на основните норми и ценности, характерни за тра-
диционната общност, както и разбирането на основни принципи и конфликти на 
фолклорния модел за света, проявени в словесни произведения. Тези културни 
специфики се очаква да бъдат съотнасяни с непосредствения жизнен опит на 
ученика.

Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са насо-
чени към разчитането на изображения на света и човека в различни като кул-
турен произход и жанр текстове – с обяснения на жанрово специфичната им 
структура и с тълкуване на езиково специфичните им послания. Литературните 
компетентности може да се изграждат на базата на посочените в програмата 
творби и на други тематично близки текстове по избор на учителя.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят 
компетентностите на учениците да възприемат и да създават различни тек-
стове.

Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности в 
V клас са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч както откъм 
смисловата, така и откъм действената ѝ страна, а също и с уменията за езиково 
посредничество и с интерактивните умения на ученика за културно изразяване 
и творчество.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ 
НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛ-
ТУРНИ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ

Различава основни ценности и норми на традиционната общ-
ност.
Определя в изучавани текстове проблеми и конфликти, специ-
фични за фолклорния модел за света, съпоставя ги с личния си 
опит и обосновава позиция по тях.
Разпознава по откъс от изучавано произведение неговия автор 
и (заглавието на) самото произведение.
Свързва имена на герои от изучавано произведение с името на 
неговия автор и със заглавието на произведението.
Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра, с 
имена на герои от произведението, със сюжета и мотивите му.

ЛИТЕРАТУРНИ 
КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Различава характерни особености на пространството и времето 
в изучавани фолклорни текстове.
Различава основни за фолклора герои и конфликти. 
Тълкува образи на света в изучавани фолклорни текстове.
Познава значението на следните жанрове на словесността: 
вълшебна (фолклорна) приказка, разпознава техни жанрови 
характеристики и тълкува текстове на вълшебна (фолклорна) 
приказка, народна песен съобразно конкретните проявления на 
жанра.
Познава значението на понятието сюжет.
Обяснява отношения между герои в изучаван текст.
Различава в приказните опозиционни двойки герои различни 
аспекти на фолклорния образ на човека.
Различава в изучаван художествен текст приписване на специ-
фично човешки характеристики на животно, на предметен или 
на природен обект и обяснява значението им за изграждането 
на смисъла на (откъс от) текста.

КОМУНИКА-
ТИВНИ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ

Създава в писмена форма трансформиращ преразказ с опреде-
лена дидактическа задача.
Създава в устна форма разказ по въображение с цел да изрази 
творчески представи, преживявания, чувства.
Анализира и критично оценява сполучливостта на свои или 
чужди (в устна или в писмена форма) според осъществяването 
на комуникативната им задача: разказ по въображение, тран-
сформиращ преразказ.
Спазва книжовни езикови правила.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати 
от обучението

Нови 
понятия

1 2 3
І. Фолклорен 
модел за 
света

Различава основни ценности и норми на традицион-
ната общност, свързани с опозицията свое – чуждо.
Съпоставя отношенията между човека и традицион-
ната общност със своя опит. 
Различава характерни особености на фолклорния 
модел за света.

І.1. „Господ и 
дяволът пра-
вят света“

Разпознава жанрови характеристики на легендата 
„Господ и дяволът правят света“. 
Тълкува легендата „Господ и дяволът правят света“ 
съобразно конкретните проявления на жанра.
Съпоставя библейския разказ за Началото на све-
та и легендата „Господ и дяволът правят света“ и 
обяснява сходства и разлики помежду им.
Определя в „Господ и дяволът правят света“ проб-
леми и конфликти, специфични за фолклорния мо-
дел за света, съпоставя ги с личния си опит и обос-
новава позиция по тях.

І.2. „Тримата 
братя и злат-
ната ябълка“

Познава значението на понятието вълшебна (фол
клорна) приказка и разпознава нейни жанрови ха-
рактеристики, проявени в „Тримата братя и златна-
та ябълка“. 
Тълкува приказката „Тримата братя и златната 
ябълка“ съобразно конкретните проявления на 
жанра.
Определя в „Тримата братя и златната ябълка“ 
проб леми и конфликти, специфични за фолклор-
ния модел за света, съпоставя ги с личния си опит и 
обосновава позиция по тях.
Познава значението на понятието сюжет.
Оценява завършека на приказката „Тримата братя и 
златната ябълка“ във връзка с нейния сюжет.

вълшебна 
(фолклорна) 
приказка 
сюжет

І.3. „Златното 
момиче“

Различава характерни особености на пространство-
то и времето в приказката „Златното момиче“.
Различава в приказните опозиционни двойки герои 
от приказката „Златното момиче“ различни аспекти 
на фолклорния образ на човека.
Тълкува приказката „Златното момиче“ съобразно 
конкретните проявления на жанра.
Определя в „Златното момиче“ проблеми и кон-
фликти, специфични за фолклорния модел за света, 
съпоставя ги с личния си опит и обосновава пози-
ция по тях.

приказни 
опозиционни 
двойки герои
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1 2 3
І.4. Фол-
клорен/
традиционен 
календар

Познава значението на понятието ритуал и на раз-
личаването делник – празник за
фолклорната общност.
Познава основни празници от фолклорния/тради-
ционния календар: Коледа, Великден, Гергьовден и 
други празници по избор на учителя.

ритуал

ІІ. Различни 
разкази за чо-
века и света

ІІ. 1 „Хай-
дути“ (Хр. 
Ботев)

Разпознава основни ценности и норми на тради-
ционната общност и разбира тяхната
трансформация в „Хайдути“.
Различава основни герои в „Хайдути“ и тълкува 
пос тъпките им, съотнасяйки ги с основни ценности 
и норми на традиционната общност, както и с лич-
ния си опит. Разпознава образи на народната песен, 
изграждани в „Хайдути“.
Различава характерни особености на пространство-
то и времето в „Хайдути“.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в ком-
понента ЛИТЕРАТУРА се предвижда работа върху следните теми:

Теми Компетентности като очаквани 
резултати от обучението Нови понятия

Трансформиращ 
преразказ

Създава в писмена форма трансформиращ 
преразказ с определена дидактическа зада-
ча. 
Спазва книжовни езикови правила.

трансформиращ 
преразказ

Разказ по въоб-
ражение

Създава в устна и в писмена форма разказ 
по въображение с цел да изрази творчески 
представи, преживявания, чувства.
Спазва правилата на книжовния изговор, а 
в писмена форма – книжовни езикови пра-
вила. 
Поставя логическо ударение на подходящо 
място.

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в V клас е от 102 до 120 часа. Разпределението на 
часовете между компонентите Български език и Литература, както и между 
модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателите.



15

I. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНОТО 
ПОМАГАЛО

1. СТРУКТУРАТА НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО С ОГЛЕД  
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЛ ЗА 5. КЛАС

Учебното помагало по български език на авторски колектив в състав Весела 
Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов е създадено в 
съответствие с основната цел, която си поставя съвременното българско обра-
зование – да се развиват и усъвършенстват ключовите компетентности на уче-
ника. Съдържанието, заложено в учебното помагало, отговаря на Държавните 
стандарти за учебно съдържание преди всичко със своята целенасоченост към 
формиране на комуникативната компетентност на учениците. В учебната прог-
рама тези компетентности са формулирани по следния начин:

1. Умения за общуване на чужди езици 
2. Дигитална компетентност 
3. Умения за учене 
4. Социални и граждански компетентности
5. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
Както става ясно от текстовете, конкретизиращи всяка от тези компетент-

ности в приложената към програмата таблица, философията на нормативните 
документи, свързани с изучаването на български език, а оттук – и философия-
та в настоящото помагало, издига като приоритет формирането, развиването и 
усъвършенстването на способностите на ученика за учене, мислене, търсене на 
информация, успешна комуникация, адекватно себепредставяне и т.н. 

Компетентностите, които формира обучението по български език, са обвър-
зани най-вече с успешната комуникация на ученика (например създаване на 
цялостно изказване, представяне на собствена гледна точка, защита на лично 
мнение, толерантно изслушване на чуждо мнение, умения за работа в екип, за 
осъществяване на контакти и т.н.). Ето защо учебната програма регламентира 
такъв образователен минимум, който осигурява формирането на зададените от 
целите на обучението компетентности. 

При създаването на учебното помагало авторският екип е воден от раз-
бирането, че основният недостатък на досегашната практика в съвременното 
българско образование като цяло и по отношение на изучаването на учебния 
предмет български език в средното училище в частност е разминаването между 
заявеното желание за прагматизиране на обучението, от една страна, и следва-
нето на традиционния принцип в прогимназиалния етап да се изучават в мини-

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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мизиран вид отделните езиковедски дисциплини, описващи различни равнища 
на езиковата система – фонетика, лексикология, морфология, синтаксис и т.н., 
от друга страна. Именно този подход е причина за недостатъчната функционал-
ност на обучението по български език. Негативно следствие от механичното 
пренасяне на академични знания в средното училище е репродуциране на нау-
ченото без достатъчен практически ефект за речевото развитие на учениците. 

Като се има предвид опитът, натрупан през последните десетилетия, беля-
зани от глобализацията в по-широк план и от методическите търсения в бързо 
променящия се съвременен свят, учебната програма по български език, утвър-
дена през 2016 г., дава възможност за реална положителна промяна на обуче-
нието по български език по посока на неговото прагматизиране. Програмата 
предвижда изучаването на основни езикови единици с акценти върху овладява-
нето на правоговорни, правописни и пунктуационни правила и формиране на 
умения за тяхното прилагане. Заложено е специално внимание да се отдели на 
следните важни с оглед на прагматиката теми:

• Думата като единство от речниково и граматично значение;
• Морфемен строеж на думата;
• Лично, възвратно лично, притежателно и възвратно притежателно место-

имение;
• Минало свършено време и минало несвършено време на глагола;
• Минало свършено деятелно причастие и минало несвършено деятелно 

причастие;
• Предлог и наречие като неизменяеми части на речта;
• Главни и второстепенни части на изречението.
Важна характеристика на учебната програма, с която е съобразено учебното 

помагало, e нейната насоченост към формирането и развиването на комуника-
тивните компетентности на учениците, т.е. предпоставена е практическа рабо-
та, чрез която да се усъвършенстват уменията за възприемане и създаване на 
текстове от различни сфери на общуването.

По отношение на комуникативните компетентности в устното и в писменото 
общуване в 5. клас учебното помагало, следвайки духа на програмата, предлага 
методически възможности за усъвършенстване на уменията за:

• уместно използване на формулите на речевия етикет;
• адекватно представяне и самопредставяне;
• разбиране на смисъла на текст при слушане и при четене с определена 

комуникативна цел;
• създаване на текст с преобладаващ функционално-смислов тип реч – опи-

сание, повествование, разсъждение;
• извличане на план на чужд текст и съставяне на план за създаване на 

собствен текст;
• създаване на отговор на въпрос по житейски проблем.
Учебното помагало следва стремежа на учебната програма по БЕЛ за 5. клас 

в обучението да се поставят основите на системното изучаване на българския 
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език в плана на парадигматиката и на синтагматиката. Този клас е начален за 
новия образователен етап, в който навлизат учениците, и е съвсем естествено 
именно в него да започне изучаването на класическите езиковедски дисципли-
ни – фонетика, лексикология, морфология и синтаксис, както и на относително 
по-новите за българското училище филологически дисциплини, свързани с ези-
ковата комуникация – социолингвистика, текстова лингвистика и т.н.

В учебното помагало са разработени всички посочени в програмата теми. 
В него са реализирани и някои иновационни стъпки, което може да се види 
отчетливо в начина, по който са обособени и вътрешно композирани отделните 
раздели. 

2. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНОТО ПОМАГАЛО  
С ОГЛЕД НА АВТОРСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Водещи идеи

Авторската концепция, заложена в учебното помагало, е подчинена основно 
на разбирането, че в обучението по български език трябва да се развива ко-
муникативната компетентност на учениците. Учебната програма в последните 
десетилетия беше претоварена с теми, свързани със системата на езика – факт, 
който влиза в известно противоречие с идеята за комуникативна насоченост на 
обучението. Това налага търсенето на решения за постигане на ефективност в 
тази посока. За целта при създаването на учебното помагало е: 

– създаден блок от уроци за рецепция и продуциране на текстове в пред-
видените от програмата жанрове (I раздел);

– следван стремежът изучаваните по програма езикови единици и явления да 
бъдат представени през текста като основна комуникативна единица – за 
целта задачите върху всяка тема са обвързани с някакъв основен текст, като 
съзнателно са използвани различни по своите жанрови особености текстове от 
различни комуникативни сфери;

– изработена система от илюстрации, които подкрепят семантично предви-
дената за усвояване лингвистична информация. Това в особено голяма степен 
важи за по-малките ученици, като се има предвид абстрактният характер на 
учебното съдържание. Съществена част от илюстрациите е подчинена на цел-
та да направи по-леснодостъпна лингвистичната информация. Илюстрациите 
с такива функции преобладават в учебното помагало и съпътстват много от 
темите. Чрез тях лесно може да бъдат осмислени например такива понятия като 
морфемен състав на думата, части на речта, изменяеми и неизменяеми части на 
речта, строеж на изречението и т.н.
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Основни раздели в учебника

Учебното съдържание е разработено в 23 урока, разпределени в четири раз-
дела:

–  I раздел: ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО
–  II раздел: ДУМИТЕ – СТРОЕЖ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРАВОПИС
–  III раздел: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА
–  IV раздел: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

В I раздел съзнателно са включени темите от учебната програма, които пря-
ко кореспондират с основната цел на обучението по български език – форми-
ране и развиване на умения за възприемане и създаване на текст. В този 
раздел се изясняват такива ключови понятия като речево общуване, официално 
и неофициално общуване, текст, повествование, описание и разсъждение, план 
на текст и т.н. 

В духа на стандартите и на програмата в този раздел са представени теми, 
чрез които се цели да се усъвършенстват уменията на учениците да извличат 
информация от текстове с различни стилови характеристики, както и сами да 
продуцират текстове по зададени параметри. В уроците, посветени на изясня-
ването на особеностите на повествованието, описанието и разсъждението като 
функционално-смислови типове реч; на отговора на житейски въпрос; на диало-
га, представянето и самопредставянето, включени в раздела, се поставя акцент 
не върху традиционните общи препоръки, а върху алгоритми за работа – стъп-
ка по стъпка се проследява какво трябва да направи ученикът, за да анализира 
пълноценно даден текст и сам да създаде успешен текст. Казано с други думи, 
уроците от този раздел са структурирани така, че да развиват и аналитичните, и 
креативните способности на учениците.

II, III и IV раздел разработват темите от системноезиковия курс.
Във II раздел са съчетани теми от фонетиката, морфологията и лексиколо-

гията. Този избор е обусловен от разбирането, че в 5. клас учениците са във 
възраст та, когато трябва да се затвърдят правописните им умения и навици, а 
тъй като основен принцип в българския правопис е морфемният принцип, целе-
съобразно е звуковите промени да се разглеждат на равнище морфема и дума. 
В този раздел са включени и темите по лексикология, чрез които на учениците 
се дава възможност да осмислят по практически път двойствената същност на 
думата като знак, който може да се разглежда в плана на изразяването и в плана 
на значението.

В III раздел са обединени предвидените по програма теми по морфология, 
свързани с различни класове думи и техни граматични характеристики: лично, 
възвратно лично, притежателно, възвратно притежателно местоимение; 
минало свършено и минало несвършено време на глагола; нелични глаголни 
форми (минало свършено и минало несвършено деятелно причастие); наре
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чие; предлог. Подходът при разработването на тези теми подготвя възможност-
та в следващия, IV раздел темите по синтаксис да обединят знанията за раз-
личните синтактични позиции и за класовете думи с оглед взаимната връзка и 
зависимостите помежду им.

В IV раздел е поставен акцент върху предвидените от програмата понятия, 
свързани с изучаването на синтаксис на простото изречения, като тези понятия 
в голяма степен са обвързани с изучаването по морфология в рамките на всеки 
урок от раздела. Съображенията за това обединяване са подсказани от логиката 
на самата езикова система, в която синтактичните позиции се запълват с думи 
от определени класове, притежаващи точно определен набор от граматични 
признаци.

II. СТРУКТУРА НА УРОКА В УЧЕБНОТО 
ПОМАГАЛО

Структурно-композиционното изграждане на отделните уроци в учебното 
помагало е функционално. Авторите изхождат от разбирането, че в съвремен-
ния свят все повече доминира визуалната информация, кодирана в разнообраз-
ни формати, различни от традиционния прав текст. Наред с това основание за 
избрания подход е и убеждението, че четивната грамотност на съвременния 
човек е свързана с извличане, обобщаване, осмисляне и оценяване на визуално 
поднесена информация, което предполага целенасочено обучение. В подкрепа 
на казаното ще приведем дефиницията на четивната грамотност, използвана в 
изследването по четене от 2012 г., проведено от ЦКОКО, в което се приема, че 
четивната грамотност е „мрежа от умения, придобити в резултат на системно 
формално обучение, но и в резултат от неформално учене, които позволяват на 
индивида да борави с информацията от писмени текстове в различни графич-
ни разновидности, за да взема информирани решения, да формира собствено 
независимо мнение и да развива креативността си в личен и обществен план“. 
Основно предимство на избрания подход при поднасянето на научното съдър-
жание и свързаните с него задачи е това, че:

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

•  са търсени възможности да бъдат избегнати абстрактните и в много слу-
чаи неясни и противоречиви традиционни дефиниции и вместо тях уче-
ниците да получат лесни за прилагане инструкции, които да подпомогнат 
осмислянето на предвидените от програмата знания и овладяването на 
умения за разпознаване на различни езикови единици, за езиков анализ 
и прилагане на получените знания и умения при решаването на задачи, 
изискващи проява на креативност;
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•  е последователно проведен принципът да бъде демонстрирано проявле-
нието в текст на изучаваните езикови единици и явления, като за целта 
към всеки урок е включен текст за четене; 

•  графичният дизайн и системата от илюстрации са семантично обуслове-
ни и подпомагат възприемането на информацията.

Всеки урок започва с кратък преговор на изучени понятия, чието актуализи-
ране е важно за осмислянето на новата информация. Преговорът, новите зна-
ния, както и допълнителната информация, съпътстваща всяка от темите, са об-
означени със съответните иконки, включени в една обща система и представени 
в Пътеводителя в началото на учебното помагало. Това позволява учениците 
лесно да се ориентират в съдържанието на урока. Принципите на разполагането 
на информацията във всеки раздел ще бъдат по-подробно обяснени при пред-
ставянето на отделните уроци.

В урочните статии е изведена и най-вече полезна за практическите умения 
на учениците информация, която е представена в рубриките Важно, Допълни
телна информация и Любопитно. 

Към всеки урок има рубрика Задачи, в която са включени:
•  тестови задачи с изборен отговор;
•  задачи с отворен отговор.
Задачите предвиждат: 
•  упражнения за анализ и разпознаване – при всеки урок с оглед на за-

ложените в него понятия (обикновено се анализират текстове, в които се 
разпознават понятията, изучени в съответния урок);

•  упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри (ситуа-
тивни или езикови);

•  упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на ця-
лостни текстове. 

III. СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ РАЗДЕЛИТЕ

I РАЗДЕЛ: ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО

СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩИ 
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Отправна точка за избора на структурата на раздела е преди всичко опитът 
в учебната практика. В нея през последните няколко десетилетия се говори за 
текст и дискурс (за речева ситуация с нейните елементи – участници в общу-
ването, предмет и тема на общуването, цел на общуването и т.н.). Това обаче в 
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повечето случаи се прави твърде самоцелно и формално. Разчита се най-вече на 
опита и интуицията на детето и задачите, които се поставят, са свързани преди 
всичко с това да се разпознаят сферите на употреба на един текст и най-общо 
да се назове стилът, в който е изграден той. Практически ефект обаче този под-
ход няма, защото при него се омаловажава функционирането на езика при из-
граждането на текста съобразно съответната речева ситуация. Не се отработват 
конкретни умения по посока на повишаването на езиковата компетентност на 
учениците. Казано с други думи, не се достига до отговора на въпроса с какви 
езикови средства се постига успешното общуване.

Положени са усилия в учебното помагало да се постави акцент тъкмо върху 
езиковата реализация на текста в комуникацията. Именно това намерение опре-
деля логиката на структурно-композиционното оформяне на урочните статии. 
Принцип, който неотменно се следва в раздела, е във всеки урок да бъдат пред-
ставени както социокултурните аспекти на конкретните теми, така и езиковите 
особености при означаване на съответните елементи на текста, на участниците 
в общуването и т.н. 

Този раздел в най-голяма степен е насочен към предвидените в стандартите 
компетентности, свързани с устната и писмената реч на учениците. Със силна 
практическа насоченост са разработени всички теми, залегнали в програмата. 
Новото в този дял е ориентацията на уроците към технологичните умения на 
учениците при възприемане и създаване на текстове. Стъпка по стъпка тези 
умения се отработват във всеки урок. Работата с алгоритми – инструкции за 
изпълняване на последователни стъпки, се налага с оглед възрастовите осо-
бености на децата и е в зависимост от типа текст, върху който се работи в 
отделните уроци. Инструкциите за създаване на текстове са съпътствани от 
богат илюстративен материал, най-важната част от който са текстове образци 
за съответните жанрове. Прицел на вниманието в целия раздел са езиковите 
особености на ученическите текстове за рецепция и продуциране. Уроците от 
този раздел, както се вижда в примерното разпределение на часовете, трябва да 
се вместват между останалите уроци през цялата учебна година. Именно това 
е причината разделът да бъде в началото, а не в края на учебника. Учителят 
неизбежно ще трябва да повтаря някои от тях опресняващо, когато учениците 
отново трябва да създават съответния по жанр текст.

За постигането на предвидените по програмата резултати ще допринесе и 
подборът на автентични текстове, написани от деца на възрастта на петоклас-
ниците. Решението на авторите да включат в уроците такива текстове, е про-
диктувано от разбирането, че те отразяват мисленето и по-общо – психичния 
живот на децата. Тези текстове са отворени към съвремието и към непосред-
ствената житейска практика на учениците и приближават училището към реал-
ното общуване на петокласниците.



22

Ур о к  1
ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ

Лингвистична информация и методически насоки
В урока се дава информация за официалното и неофициалното общуване, 

като тези два типа общуване се свързват с различните роли, които всеки в ка-
чеството си на говорещ или слушащ приема в различни случаи. В таблицата на 
с. 6 са представени някои типични ситуации, в които протича всеки от двата 
типа общуване. Включена e и важна за реалната речева практика на учениците 
информация, чието усвояване би гарантирало тяхното успешно самопредставя-
не чрез писмени текстове, присъщи за деловото общуване.

Таблицата на с. 7 представя най-съществените езикови особености на тек-
стовете, които възникват съответно при официално и при неофициално общу-
ване. Изяснено е понятието логическо ударение. 

Информацията на с. 8 и 9 е изцяло посветена на формулите на речевия ети-
кет. 

Опитът показва, че най-ефективно уроците, свързани с усвояването на ре-
чевия етикет, протичат, ако учениците бъдат активно включени в работата в 
клас като участници в етюди, подготвени по предварително зададени парамет-
ри. Така петокласниците ще имат възможност да се превъплъщават в различни 
роли и да приложат на практика знанията и уменията си да общуват уместно в 
различни ситуации.

Решения на задачите
1. Общуването, представено в текста, е официално – протича в голямата 

зала, участник в общуването е професор Дъмбълдор, който произнася реч пред 
притихналата публика.

2. В текст А етикетът не е спазен, тъй като официалното общуване не допус-
ка обръщението здрасти, използването на силно разговорни изрази от типа на 
сори, ама не успях, формулата при раздяла чао. Вместо тях момчето би трябва-
ло да използва например Добър ден/Здравейте; Извинете/Моля да ме извини
те/Простете, но не успях; Довиждане/Доскоро.

3. Таблицата трябва да се попълни така:

Отношение Официално общуване Неофициално общуване

Задоволство много се радвам, истински 
съм щастлив 

на седмото небе съм, 
чувствам се супер

Разочарование много съжалявам, искрено 
съжалявам

ще се спукам от яд, много 
ме е яд
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Извинение моля да ме извините, 
приемете моите 
извинения, простете

извинявай, не ми се сърди

Подтик към 
действие

заповядайте в залата, 
бихте ли влезли в залата

влизайте в залата

4. Преди представянето на диалозите може да се уточни как самите ученици 
да отсъдят коя от групите се е справила най-добре, като предварително бъдат 
избрани критерии, по които да бъде осъществено журирането.

Ур о к  2
ДИАЛОГ. ПРЕДСТАВЯНЕ И САМОПРЕДСТАВЯНЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът е разработен изцяло в практически план – дадени са конкретни пре-

поръки, важни за успешното участие в диалог (на с. 32) и за доброто пред-
ставяне и самопредставяне (на с. 33). В тесните колони са поместени полезни 
съвети, които гарантират успешната комуникация в различни типове ситуации 
и най-вече – при официално общуване. Полезните съвети засягат начина, по 
който може да се изрази съгласие или несъгласие, като специално се отбелязва 
неефективността на нагрубяването и надсмиването. Вниманието се насочва и 
към може би най-важното за един диалог – разбирането на смисъла от страна 
на слушащия. Учителят трябва да изтъкне важността на умението да се обясни 
неясното за събеседника чрез синонимна замяна или пък чрез описване на зна-
чението на непознатите за него изрази.

При разгръщането на темата в клас е важно да се изхожда от основните ко-
муникативни практики: задаване на въпроси и отговаряне на въпроси, съ-
общаване на факти и възприемане на факти, представяне на свое мнение 
и изслушване на чуждо мнение, изразяване на отношение и възприемане 
на отношение на друг.

Интересен акцент в урока е информацията за визитката като разпространен 
съвременен начин да се осъществи контакт между хора с общи интереси, като 
едновременно с това се обмени и информацията за човека, който се представя 
чрез своята визитка.

Решения на задачите
1. Общуването предвид условията на общуването, в които протича речевата 

ситуация, е официално.
2. Учителят и ученикът не се разбират, защото всеки от тях има различна 

цел: ученикът – да излезе час по-скоро от класната стая, а учителят – да накара 
ученика да изрече молбата си правилно.

3. Задачата дава повод при обсъждането на преразказите да бъдат отбеля-
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зани разликите, породени от различните гледни точки, от които се представя 
епизодът. При поправката трябва да се обърне внимание на преразказването на 
пряката реч.

Ур о к  3
ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът поставя началото на работата на учениците, насочена към създава-

нето на аргументативен текст. В таблицата на с. 36 са представени структур-
но-композиционните особености на този тип текст, като напълно съзнателно 
са откроени композиционните части – начало, същинска част и край, както и 
структурните елементи, макар че не всички са представени със съответните 
термини: 

– теза;
– аргументи за доказване на тезата – разсъждения, примери от живота, изводи. 
Важно за осмислянето на особеностите на аргументативния текст е те да 

бъдат представени достъпно – чрез примери от житейската практика на учени-
ците. Учениците трябва да стигнат до разбирането, че в живота непрекъснато 
се налага да се отговаря на въпроси или да се задават въпроси, които изискват 
аргументиран отговор.

Предвидени са и тренировъчни задачи, които да подготвят успешното на-
писване на самостоятелен отговор на въпрос. Полезна информация, свързана 
със същността на отговора на житейски въпрос и с особеностите на езиковия 
изказ в него, се съдържа на с. 17.

Учителят може да обогати тази информация, като насочи вниманието на 
учениците към специфичния език на аргументативния текст, в който чести са 
изрази като:

– защото, поради което, тъй като, ето защо, в резултат на това и др., 
чрез които се означават причинно-следствените връзки при разсъждаването;

– именно затова, ясно е, че, както се вижда, несъмнено, безспорно, които 
служат за поставяне на смислови акценти в хода на аргументацията. В урока е 
предвиден проект, който ще даде възможност на учениците за лична и екипна 
изява и ще стимулира креативността им.

Решения на задачите
1. Изречението, в което е пряко формулирана позицията по поставения въп-

рос, е: Да се прави добро, не е толкова лесно, колкото си мислят възрастните.

2. Доказателствената част е разгърната във втория, третия и четвъртия аб-
зац. Примерите, с които е подкрепена тезата, са:

– бягството от детската градина;
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– прибирането на малкото коте;
– подсказването по време на теста.

3. Учениците трябва да стигнат до заключението, че човек трябва да отсто-
ява позицията си и да не се отказва да прави добро, както и да осъзнаят, че 
доброто е нещо много относително – различно е за хората с различен опит и 
разбирания.

4. Задачата трябва да се изпълни в хода на дискусия, в която учителят да 
провокира учениците да представят различни тези, които да аргументират кол-
кото може по-убедително.

5. Най-важно за качественто изпълнение на тази задача е учениците за избе-
рат въпрос, който за тях е интересен, и да следват препоръчаните стъпки.

Ур о к  4
ПЛАН НА ТЕКСТА

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът има висока практическа стойност, доколкото планирането на собст-

вен текст и умението да се извлече плана на чужд текст, гарантират и успеш-
ното продуциране, и пълноценната рецепция на текст. И в този урок е даден 
алгоритъм за съставяне на план на чужд текст. Представени са възможностите 
за формулиране на точките в плана:

– чрез словосъчетания, ключови за съответните смислови части думи;
– чрез цели съобщителни изречения, които синтезират подтемата на съот-

ветните смислови части;
– чрез въпросителни по форма изречения, които насочват към синтезирания 

смисъл на съответните смислови части.
Именно поради практическата насоченост на урока акцент при разработва-

нето му е поставен върху решаването на конкретни практически задачи. Важно 
е в хода на работата учениците да бъдат приучени да търсят езикови сигнали 
за край на дадена смислова част от текста и начало на следваща смислова част. 
Нап ример, ако се работи с художествени текстове, такива сигнали са появата 
на означения на нов предмет, за който се заговаря; смяната на глаголното вре-
ме; смяната на обстановката, на времето и мястото на действието; използването 
на наречия или словосъчетания, означаващи време и място, от типа на извед
нъж, внезапно, на другия ден и т.н.

Решения на задачите
1. Темата на текста е Използването на телефон 112. Заглавията на текста 

може да са: Телефон 112; Как да използваме телефон 112; Телефонът за 
спешни повиквания и др.
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2. Текстът може да се раздели на следните смислови части:
I. В кои случаи се използва телефон 112 и какъв е достъпът до него
Ключови думи и изрази: телефон 112, единен европейски номер, спешни и 

аварийни повиквания, пожари, наводнения, земетресения, спешна медицин
ска помощ, промишлени аварии, замърсявания на въздуха, автомобилни ка
тастрофи, денонощно, директно, безплатни.

II. Как се проверява дали сигналът при дадено обаждане е истинен
Ключови думи и изрази: операторите, истинността, фалшиво обаждане, 

полицията, се санкционират.

III. Как се действа, ако сигналът е истинен
Ключови думи и изрази: реален инцидент, електронен картон, видът на 

инцидента, брой на пострадалите, кратки уточняващи въпроси, институ
ция, екип, мястото на инцидента.

3. Резултатите, получени от работата по групи, може да се представят в таб-
лица:

Подтеми, 
формулирани 
чрез 
словосъчетания

Подтеми, формулирани 
чрез съобщителни 
изречения

Подтеми, формулирани 
чрез въпросителни 
изречения

I. Използването на 
телефон 112

Телефон 112 се използва 
денонощно в случаи на 
аварии и бедствия.

В кои случаи се използва 
телефон 112 и какъв е 
достъпът до него?

II. Проверка на 
истинността на 
сигнала

Сигналите, получени 
на телефон 112, 
се проверяват за 
достоверност.

Как се проверява дали 
сигналът при дадено 
обаждане е истинен?

III. Действия при 
истинен сигнал

При истинен сигнал 
се действа по точно 
установен ред.

Как се действа, ако 
сигналът е истинен?

4. Задачата насочва към създаване на теза по въпроса. Добре е преди изпъл-
нението ѝ чрез дискусия учениците да стигнат до следните подтези:

– Фалшивият сигнал на телефон 112 е злоупотреба с усилията на много хора;
– Фалшивият сигнал на телефон 112 води до ненужно изразходване на сред-

ства, които може да се употребят разумно за нещо друго;
– Фалшивият сигнал на телефон 112 може да доведе до пораждане на излиш-

на паника и др.
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Ур о к  5
ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО (Обобщение)

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът следва модела, който е използван при изработването на всички об-

общителни уроци – максимално кратко са представени всички ключови за раз-
дела понятия и йерархизирани по степен на трудност задачи, чрез решаването 
на които може да се провери в каква степен учениците са усвоили знания за 
строежа на текста и умения за пълноценна рецепция и адекватен анализ на чуж-
ди текстове от различни сфери на общуването, от една страна, и умения за ус-
пешно продуциране на свои текстове по зададени параметри – от друга страна.

Напълно съзнателно задачите са съставени във връзка с три различни тек-
ста, които обаче имат общо помежду си – първите два са художествени: кратък 
разказ и стихотворение от Петя Дубарова и откъс от критически текст за ней-
ното творчество. Така учениците ще имат възможност да осмислят езиковите 
различия между текстове, породени в различни сфери на общуването и създа-
дени с различна цел.

Решения на задачите
1. Задачата е насочена към умението на учениците да изразят разбирането си 

на текстовете чрез начина, по който ги четат. Акцент при изпълнението трябва 
да се постави върху понятието логическо ударение. Целта е петокласниците да 
разберат, че правилната интонация и ясната артикулация са важни условия да 
бъдат постигнати комуникативните намерения на говорещия. 

2. Целта на първия и втория текст е да въздействат върху въображението 
и чувствата на читателя, да го накарат да се почувства част от художествения 
свят, изграден в краткия разказ и в стихотворението. Третият текст има за цел 
да изрази оценка за творчеството на Петя Дубарова и за езика на поезията 
въобще.

3. Темите на трите текста и възможни заглавия на първите два са съответно:
• Тъгата на момичето, изгубило своята рибка
Възможни заглавия: Случка на улицата (това е оригиналното заглавие на 

разказа), Сълзи, Една несбъдната мечта
• Тъгата на откъснатото есенно листо
Възможни други заглавия: Есенно листо, Есен, Едно самотно листо, Сбо

гуване
• Петя Дубарова и езикът на поезията
4. План на текста:
I. Новата рибка на момичето
II. Появата на кученцето
III. Счупването на буркана с рибката
IV. Мъката на момичето
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5. Примерно решение:
Примери за описание: кученце – малко, пухкаво, с червени като пламъчета 

очички; червените ѝ блестящи хриле, подвижните ѝ като ветрила хриле
Примери за повествование: Изведнъж пред мен изскочи кученце... Затичах 

към него; Водата плъзва към нозете ми и ги близва.
6. Третият текст е разсъждение, защото в него има:
– теза: Творчеството на Петя Дубарова е обичано и четено от деца и от 

възрастни, защото разказва за познати и близки неща.
– аргументи: Малките случки от всекидневието подсещат за големите 

промени в човешкия живот, в природата и в света; езикът на поета говори 
различно от езика на природата.

7. Промяната в настроението на героинята в първия текст се дължи на пре-
живяното от нея разочарование. Тя много иска да има нова рибка в аквариума 
си и от сърце се радва на червената красавица, поради което, когато бурканът 
се счупва и рибката пада на тротоара, се чувства истински нещастна. Допълни-
телно я натъжава равнодушието на хората наоколо. 

8. Вторият текст е озаглавен „Последен танц“, защото падането на есенното 
листо прилича на танц. Този танц е последен, защото есента си отива, а заедно 
с нея „танцуват“ своите последни танци падащите листа. С идването на зимата 
клоните на дърветата оголяват.

9. Езикът на текста говори различно от езика на природата, защото кръгов-
ратът в природата е нещо обичайно, което се случва независимо от чувствата 
на хората. Затова отминаването на един сезон и идването на друг в природата 
е събитие, лишено от емоции. Човекът е този, който придава емоционалност на 
случващото се. В поетическите творби намира отражение именно човешката 
гледна точка към света и затова в едно стихотворение листото може да тъгува, 
вятърът – да пее тъжна песен, а месечината – да е бездушна.

10. При обсъждането на съчиненията е важно да се коментират структур-
но-композиционното му изграждане и езиковият изказ.

II РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ – СТРОЕЖ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРАВОПИС

СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ  
И ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

В този раздел са съчетани теми от морфематиката, фонетиката, лексико-
логията и правописната норма. Основания за това дава същността на дума-
та като двустранна знакова единица. Акцентът в уроците пада върху двете 
страни на думата – морфематичната и лексикосемантичната. Избраният ком-
плексен подход, обединяващ знания по фонетика, морфематика и лексико-
логия, както и знания за звуковите промени в думите и произтичащите от 
това правописни проблеми, има добра практическа приложимост с оглед на 



29

програмата и позволява по-пълноценното и леко осмисляне на понятия като 
дума и форма на думата; сродни думи; синоними, омоними, антоними, 
многозначност и т.н.

Уроците в раздела са разработени с оглед на разбирането, че в 5. клас уче-
ниците са във възрастта, когато трябва да затвърдят правописните си умения и 
навици. Като се има предвид, че основен принцип в българския правопис е мор-
фематичният, целесъобразно е звуковите промени да се разглеждат на равнище 
морфема и дума. Важно е учениците по практически път да стигнат до извода, 
че правописните проблеми в българските думи най-често се появяват на мор-
фемна граница (при съгласните) и в слаба позиция – когато гласните звукове не 
са под ударение. Това би ги мотивирало да прилагат уменията си за морфемен 
анализ с цел проверка на правописа.

При овладяването на умения за морфемен анализ е важно учениците да бъдат 
приучени да следват предложения в учебника алгоритъм, т.е. да откриват после-
дователно, правейки съответните проверки, корена, представката (или представ-
ките), определителния член и окончанието (ако ги има) и едва накрая – наставката 
(или наставките). Откриването и определянето на наставките в думите в най-го-
ляма степен затруднява учениците, тъй като в много случаи вследствие на исто-
рическия развой на езика наставките се проявяват в различни варианти. Ето защо 
на този етап от обучението им от петокласниците не бива да се изисква стриктно 
разчленяване на наставките в думи, в които те са повече от една. 

В хода на осъществяването на морфемен анализ вероятно учениците ще се 
натъкнат и на случаи, в които корен на думата се проявява в различни варианти 
в нейни форми или в други сродни думи. Добре е учителят да подпомогне уче-
ниците при морфемния анализ на думи с такива корени (например: -пир-, -пор-, 
-пр- в сродните думи спирам, опора, подпра или -град- и -гражд- в сродните 
думи градски и гражданин), за да преодолеят те своята несигурност, когато 
самостоятелно решават подобни задачи.

Известни затруднения учениците може да изпитат и при осмислянето и раз-
граничаването на явленията омонимия и многозначност. Препоръчително е в 
процеса на работата учителят да използва максимално чисти и ясни примери, за 
да се избегнат колебания и грешки.

Ур о к  6
РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът е важен от гледна точка на осмислянето на думата като езикова еди-

ница с две страни и респективно – като носител на два типа значения – лек-
сикално и граматично.

Урокът започва с преговор на частите на речта, познати на петокласниците 
от обучението им в началния етап: съществителни имена, прилагателни имена, 
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числителни имена, местоимения и глаголи, тъй като осмислянето на разликата 
между тях ще е отправна точка за разбирането на понятието граматично зна
чение, което е представено в началото на урока. Най-същественото при изясня-
ването на това понятие е учениците да разберат, че думите се определят като 
различни части на речта по специфичния набор от граматични признаци, които 
ги обединяват в множества.

По-нататък в хода на урока думата е представена като носител на определено 
речниково значение и са обяснени такива ключови понятия от лексикологията, 
като многозначност на думата и контекст на думата. Важно е учениците да 
осмислят това, че повечето думи в езика имат повече от едно речниково значение, 
но контекстът – лексикалното обкръжение на думата, снема многозначността и 
думата в текста „отключва“ само едно точно определено лексикално значение. 
Препоръчително е, за да добият учениците нагледна представа за това, че множес-
твото думи в речника имат повече от едно значение, да се разгледат речникови 
статии от тълковен речник и още в този урок учениците да добият представа за 
принципите, по които се организира речниковата статия в такъв речник.

В урока се съдържа и информация, която допринася да се осмисли същност-
та на явлението многозначност. Разбира се, учителят може да предпочете да 
допълни обясненията за това езиково явление с още примери. Подходящи думи, 
които проявяват различни, лесно разграничими значения, са например глава, 
мост, ключ и т.н. 

Решения на задачите
1. Съществителните имена от първия абзац и техните граматични признаци са:
ден – същ. нар. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
Имо – същ. собств. име
риба – същ. нар. име, ж. р. ед. ч., нечл. форма
море – същ. нар. име, ср. р. ед. ч., нечл. форма
ръцете – същ. нар. име, ж. р. мн. ч., чл. форма
душите – същ. нар. име, ж. р. мн. ч., чл. форма
делфина – същ. нар. име, м. р. ед. ч., чл. форма
глина – същ. нар. име, ж. р. ед. ч., нечл. форма
шепите – същ. нар. име, ж. р. мн. ч., чл. форма
формата – същ. нар. име, ж. р. ед. ч., чл. форма
хора – същ. нар. име, мн. ч., нечл. форма
огъня – същ. нар. име, м. р. ед. ч., чл. форма
лагер – същ. нар. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
сушата – същ. нар. име, ж. р. ед. ч., чл. форма

2. Общият граматичен признак на изброените глаголни форми е лицето, а 
признаците, по които те се различават, са числото и времето – част от тях са за 
единствено, а друга част – за множествено число; някои са за минало свършено, 
а други – за минало несвършено време.
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3. Възможно решение:
Слънцето е звезда (космическо тяло) в Слънчевата система.
На върха на елхата поставиха звезда (украшение, което по форма прилича 

на звезда).
Тя е родена под щастлива звезда (съдба).
Талантът ѝ е гаранция, че тя ще стане звезда (много известна) на сцената.

4. В теста съществителното име „свят“ е употребено в общ контекст със 
следните прилагателни имена: грешен, подобър, смъртен, посредствен, съ
вършен, нов. Основните значения на тези прилагателни в тълковния речник са 
съответно:

грешен, прил.
1.  Който съдържа грешка; неточен, неправилен, сбъркан. 
2.  Който има грехове, който е вършил грехове; греховен. 

съвършен, прил.
1.  Който притежава само положителни качества; върховен, превъзходен. 

Съвършена красота. 
2.  Който се проявява в крайна степен; пълен. Съвършено копие на родите-

лите си. Съвършен глупак.

добър, прил.
1.  Който прави добро, който проявява отзивчивост, разбиране към другите. 

Добър човек.
2.  Който е израз, проява на добро, на отзивчивост към хората. Добра усмив

ка. Добър поглед. Добри думи.
3.  Който носи добро; благоприятен. Добри новини.
4.  За предмети – ценен, подходящ, хубав. Добра книга. Добра специал

ност.
5.  Който се съобразява, отговаря на определени изисквания. Добра подго

товка. Добър зъботехник. Добро поведение.
6.  Близък; с когото се разбираме добре. Добър познат. Добър приятел.
7.  Благополучен, охолен. Добър живот.
8.  За количество, обем – достатъчно голям. Добри пари.
9.  Като същ. Оценка четири в шестобалната система.

смъртен, прил.
1.  Който се отнася до смърт. Смъртен час. Смъртен удар.
2.  Като същ. – Който не е безсмъртен, вечен, който завършва живота си със 

смърт. Всички хора са смъртни. 
 • Смъртен враг. Опасен враг. 
 • На смъртно легло/одър. В много тежко състояние, малко преди смъртта. 
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 • Смъртна присъда. Присъда, която постановява умъртвяване на лицето 
като наказание за извършено тежко престъпление.

посредствен, прил. Който не се отличава с особени качества от средното 
ниво; лишен от ценни качества.

нов, прил.
1.  Който е от неотдавна. Нова къща. Нова чанта.
2.  Следващ друг обект от същия вид, пореден. Ново писмо. Нов ученик.
3.  Който се отнася към настоящето. Нова литература.
4.  Неизвестен, непознат. Ще посети нови градове и ще се срещне с нови 

хора. 
 • Нова година. Първият ден на годината (1 януари). 
 • Новия свят. Америка. 
 • Ново двайсет. Разг. Възклицание за изразяване на силна изненада.

5. Ако са работили правилно, след написването на преразказа учениците 
трябва да установят, че глаголните форми, които са използвали, са за 1 л. ед. ч. 
за разлика от глаголните форми в оригинала, които са за 3 л. ед. ч.

6. Изреченията трябва да се групират така:
Изречения с думата море в пряко значение:
Морето беше спокойно като езеро.
Той не знаеше как да стигне до брега на морето.

Изречения с думата море в преносно значение:
Пред очите ѝ се простираше цяло море от цветя.
Погледът ѝ потъваше в море от непознати лица.

7. Важно е преди изпълнението на задачата учителят да провокира дискусия, 
снързана с идеите на учениците за един по-добър свят. Това ще ги подпомогне 
да планират по-успешно работата си и да напишат по-интересни съчинения.

8. Значенията на думата фантастичен са:

фантастичен, прил.
1.  Който е плод на фантазия; измислен, невероятен, недействителен. 
 Астронавтите попаднаха в едит фантастичен град.
2.  Който се отнася към фантастика (във 2. знач.). 
 Алф от популярния сериал е фантастичен герой.
3.  Разг. Който предизвиква възхищение; превъзходен, отличен. 
 За рождения си ден получих фантастичен подарък.



33

Ур о к  7
ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД РЕЧНИКОВОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ  
И ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът започва с актуализиране на понятията речниково значение, контекст, 

синоними, антоними. Това е наложително, тъй като те са в основата на осмисля-
нето на признаците, по които се разграничават трите типа лексеми – синоними, 
омоними и антоними. Групирането на думите в тези три типа е основано на съ-
отношението между звуков състав и речниково значение на думите. Различията 
между синоними, антоними, омоними и пароними са изведени в таблица и еднов-
ременното им представяне дава възможност лесно да бъде разбрана същината им.

Най-напред в урока е представено понятието омоними, с което се означават 
групи думи с еднакъв звуков състав и различно лексикално значение. Важно е 
учениците да осмислят разликата между омоними и многозначни думи, като за 
целта може да бъдат използвани примерите от учебника или пък други, пред-
варително избрани от учителя думи, които да илюстрират ярко двете явления. 
Осмислянето на понятията омоними и многозначни думи може да бъде подпо-
могнато от забавните илюстрации. 

По-нататък в урока се разглеждат понятията синоними и антоними, познати 
на учениците от началните класове. Трите групи думи са представени в таблица 
в края на урока. Ако учителят разполага с възможност да ползва електронния 
вариант на учебника, може да насочи вниманието към тази таблица специално 
и да открои добре диференциалните белези на всяка от изучаваните групи думи.

Решения на задачите
1. Имената на героините от преказката са образувани от прилагателните 

имена прав и крив. Лексикалното им значение е:

прав, прил.
1.  Който наподобява опънат конец без отклонения и гънки. Права дъска.
2.  Който заема вертикална позиция; отвесен, ненаклонен. Права бутилка.
3.  Който стои; изправен. Прав оратор. 
4. Който има право; казва истината. Прав си.
5.  Верен, правдив, правилен. 

крив, прил.
1.  Който не е прав, а извит, с извивки. Крива линия. Крива улица. Криво 

дърво.
2.  Който е наклонен; несиметричен. Крив шкаф. Крива къща. Крива бутил

ка.
3.  Прен. Разг. Който е виновен, който е сгрешил. Все тя му е крива. Аз съм 

си крива, трябваше да отида навреме.
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4.  Който е погрешен, грешен. Крива сметка. Тръгнали сме по крив път, 
тук няма такава улица.

Според лексикалното си значение думите са антоними. 

2. Решението може да се представи и в следната таблица:
Синоними Антоними

Правда – истина, реши – отсъди, мирно 
– кротко, рекъл – казала

лъжа – истина, печели – губи, ден – 
нощ, ослепяла – прогледнала, влезли – 
излизат, силно – тихо

3. Лексикалното значение на думите бас и пръст в контекста на руската 
приказка е:

бас – обзалагане, облог. Хващам се на бас. Бас държа.
пръст – почва, земя. Пръстта беше влажна и рохка.

Омонимията на тези думи може да се докаже например със следните изре-
чения:

Тази ария от операта се изпълнява от един много известен бас.
Хванах се на бас, че съм прав.

Порязах малкия пръст на дясната си ръка.
Изпод снега се показваше черна пръст.

4. Таблицата може да се попълни така:
Герои: Правдата Кривдата

в българската 
приказка

упорита, непреклонна, 
честна, справедлива, добра

упорита, непреклонна, 
коварна, жестока, лоша

в руската приказка кротка, примирена, мекушава, 
нерешителна, продажна

безчестна, лъжлива, 
нахална

5. Думите от таблицата в задача 4 може да се прегрупират така:
Синоними Антоними

• упорита, непреклонна
• честна, справедлива
• мекушава, нерешителна
• кротка, примирена
• безчестна, лъжлива
• коварна, лоша, жестока

• добра – лоша
• непреклонна – нерешителна
• справедлива – безчестна
• кротка – нахална

6. Омонимията може да се докаже например чрез следните изречения:
Имат вила недалече от София.
Баба събра сеното с вила.
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Тази раничка на крака ми скоро ще заздравее.
Купих на малката ми сестричка червена раничка.

Делото ще се гледа в районния съд.
Ще съхраня брашното в този съд.

Билетът струва една лира.
Богинята е изобразена как свири на лира.

Майка ми носи обувки на висок ток.
България изнася електрически ток в някои съседни страни.

7. Такива синонимни гнезда са например:
• желание, копнеж, жажда, въжделение, воля, охота, мерак
• карам се, хокам, ругая, гълча, мъмря, кастря
• разумен, умен, благоразумен, разсъдлив, здравомислещ, паметлив

8. Примерно решение:
Имам желание да отидем на море.
Героят е воден от копнеж по красивото и доброто.
Изгаря я жаждата за приключения и слава.
Да служи на истината, е неговото съкровено въжделение.
Вдъхновява го волята да продължи напред.
Царят нямал охота да говори.
Дядото имал мерак да предаде на внука си своя занаят.

Учениците трябва да стигнат до извода, че някои от синонимите са неутрал-
ни, т.е. може да се използват във всякакви ситуации, а други са силно разго-
ворни или пък прекалено книжни и са уместни само за определен тип речеви 
ситуации.

9. Примерно решение:
Време: бързо – бавно
Трамваят се движи бавно, а автобусът – бързо.

Размер: малък – голям
Баба и дядо живеят в малък град, а аз и родителите ми – в голям.

Температура: студен – топъл
Сокът се консумира студен, а чаят – топъл.

Място: близо – далече
Училището ми е близо, но офисът на майка ми е далече.
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Ур о к  8
ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА В ЗАВИСИМОСТ  
ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът започва с актуализиране на важни за темата понятия, изучени в на-

чалния етап: корен, представка, наставка, окончание, определителен член. 
Припомня се и понятието сродни думи. В урока се въвеждат родовото понятие 
морфема и видовете морфеми, конституиращи модела на българската дума. 
Нови за учениците са и понятията словообразуващи морфеми. Направен е опит 
достъпно да бъде представена морфемата като много важна за смисъла на ду-
мата езикова единица.

В този урок е въведен морфемният модел на думата, който се използва в 
целия раздел. Използването на електронния вариант на учебника би позволило 
вниманието да се концентрира върху различни важни детайли от информаци-
ята и върху включените в урока примери. И в този урок е следван принципът, 
приложен в целия учебник – морфемният анализ да бъде представен чрез ал-
горитъм – като набор от последователни стъпки. Неслучайно се препоръчва 
морфемният анализ да започва с откриване на корена, а след това – и на пред-
ставката – тези морфеми учениците откриват най-лесно. В следващите стъпки 
се препоръчва морфемният анализ да продължи от дясно наляво, т.е. с откри-
ването на формообразуващите морфеми – определителния член и окончанието 
(ако ги има в думата). Едва в последната стъпка се открива наставката (една или 
повече), като, ако в думата се съдържа повече от една наставка, не е задължи-
телно учителят да изисква от учениците да ги отделят, защото в много случаи 
това би ги затруднило. 

Важно е още в началото на часа, в който се преподава урокът, учителят да 
мотивира учениците да работят активно, като обоснове важността на изуча-
вания материал, обяснявайки същността на морфемния правописен принцип, 
приет като основен за българския правопис. Може да се провокира и кратка 
дискусия по въпроса защо е важно човек да пише грамотно. По-нататък в хода 
на урока вниманието може отново да се насочи към правописа и правоговора, 
като се използва информацията от тясната колона на с. 49. 

 
Решения на задачите
1. Представките в думите са: представлявало, обточени, изключително, 

състояло се, ушито, пристягала се, отдавало се, омъжените, оставали, от
крити, описаната.

2. Възможно решение:
Думи с представка пред-: предлог, предговор, предсказвам, предсказание, 

предричам, предводител, предначертавам, предназначение, предвиждам, 
предвиждане, предлагам, предложение, предположение, предполагам, пред
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поставка, предпоставям, предмишница, предумишлен, предупреждавам, 
предупреждение, предписание, предписвам, предчувствам, предчувствие, 
предтеча, предистория и др.

Думи с представка из-: избор, избухвам, избавление, избутвам, избуявам, 
избягам, известен, извор, извирам, извлечение, извличам, изваждам, извод, 
извеждам, изглед, изглеждам, изгубвам, изгрев, изгрявам, изделие, издавам, 
издател, издишам, издъхвам, издухвам, изкарвам, изкуство, изкалвам, из
ключвам, излетя, излет, изловя, излягам се, изморявам, измета, износ, изна
сям, изнеса и др.

Думи с представка от-: отбор, отбягвам, отвод, отглеждам, отделям, 
отдих, отдъхвам, отдясно, отключвам, откарвам, открадвам, откровен, 
откровение, откъсвам, отлитам, отляво, отличавам, отмятам, отмора, 
отминавам, отнасям, относителен, отнякъде, отпуск, отпускам и др.

3. Съществителните, които се състоят само от корен, са мъж (мъжът/а, 
мъже, мъжете), вид (видът/а, видове, видовете) и плат (платът/а, платове, 
платовете). И трите думи са съществителни имена от м. р., поради което в 
единствено число нямат окончания.

4. Възможно решение: 
Сродни думи на мъж: мъжки, мъжествен, омъжвам (се), възмъжавам, 

мъжество.
Сродни думи на плат: платно, подплата, платнен, платноход, платнен

ки, подплатявам

5. Сложната дума в първия абзац е пъстроцветни.
Сродни думи с корен -пъстр-/-пъстър-: пъстър, пъстърва, изпъстрям, пъс

трота, пъстропер, пъстроок.
Сродни думи с корен -цвят-/цвет-: цвете, цветен, оцветявам, цветист, 

обезцветявам, разноцветен, Цветан, Цветелина, Цветозар, Цветница.

6. Сродните думи в първия абзац са: 

у ч  -  и л  -  и щ  -  е   
корен наст. наст. оконч. 

и з  -  у ч  -  а  -  в а  -  л  -  и 
предст. корен наст. наст. наст. оконч. 

н а  -  у к  -  и
предст. корен оконч.

У ч  -  е б  -  н  -  и  -  т е
корен наст. наст. оконч. опр. чл.
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7. Морфемният анализ на думите може да се представи така:

Корен Наставка Окончание

чет ен е

пис ан е

пе ен е

бяг ан е

скач ан е

8. След попълването думите трябва да са написани така: безстрашен (пред-
ставка без и корен страш), подтиквам (представка под и корен тик, из
сипвам (представка из и корен сип), разстояние (представка раз и корен 
сто), искреност (корен искр).

Ур о к  9
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ. ПОДВИЖНО Ъ. НЕПОСТОЯННО Ъ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът е с изцяло практическа насоченост. Най-напред е представено явле-

нието подвижно Ъ. Изведени са случаите, когато ъ е пред и когато е след съг-
ласни в различни форми на една дума и в сродни думи. Илюстрацията отлично 
визуализира явлението и би било много подходящо при работа с електронния 
вариант на учебника да се покаже да цял екран и да се коментира преди пред-
ставянето на различните случаи на съчетаване на ъ с р и л. В тясната колона са 
посочени често употребявани думи, които са изключение от правилото и трябва 
да бъдат запомнени.

Представено е и явлението непостоянно Ъ, като чрез примери е демонстри-
рано лесно правило за проверка кога при редукция в думата се пише ъ и кога – 
а. Важно е учениците да запомнят изключенията – всички съществителни имена 
от мъжки род, които завършват на ък и при които ъ не изпада във формите за 
множествено число. Полезна е таблицата в края на с. 53, съдържаща примери, 
чрез които се демонстрира, че непостоянно Ъ може да се прояви в думи от раз-
лични части на речта – съществителни имена, прилагателни имена и глаголни 
форми (минали свършени деятелни причастия).

В урока е предвидено да се преговорят и други основни правописни правила, 
изучавани в началния етап – правилото за писане на двойно н (нн), правилото 
за писане на двойно т (тт) и на щт при членувани съществителни имена 
от женски род.
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Решения на задачите
1. Думите с подвижно Ъ са нетърпение, първото, повърхност, нащърбени

ят, напълно.

2. Обясненията на правописа на думите, представени като потвърждение на пра-
вописа на съчетанията на ъ с р и л, трябва да се основават на правилата от урока.

3. Думите с непостоянно Ъ от последните два абзаца на текста са:
• могъл – могла, могло, могли;
• гладък – гладка, гладко, гладки;
• всякакъв – всякаква, всякакво, всякакви.

На учениците може да се обърне внимание (особено ако изучават руски 
език), че в българския език думата камък, която също е употребена в предпо-
следния абзац, спада към съществителните имена на ък, при които по изключе-
ние ъ в наставката не изпада в множествено число, но в други славянски езици 
гласният звук от наставката изпада във формите за множествено число. Може 
да се добави, че в старобългарски език тя също е била дума с непостоянно Ъ.

4. В първия абзац сродните думи с ъ в корена са пътниците, пътешествие 
и пътуването. Ъ е под ударение в думата пътниците, а правописът на другите 
две думи може да се провери с думи като път, пътник, пътен, където съмни-
телният звук е под ударение.

5. Думите, които при членуване се пишат с двойно т (тт), са: новост, 
повърхност, шестдесет. 

Всички бяха доволни от новостта в програмата.
Новостта беше посрещната с одобрение.

Повърхността на езерото беше гладка като огледало.
По повърхността имаше следи от дъжда.

Такава е модата през шестдесетте години.
Той е прехвърлил шестдесетте си години.

6. и 7. Дават възможност на учениците да проявят въображението си и спо-
собността си да описват. Много е важно да бъдат мотивирани да влязат в ролята 
на учители, да извършат съвестно проверката на текстовете си и да обосноват 
всяка от корекциите си.

8. След корекциите сгрешените думи трябва да се напишат така: рождения, 
подариха, малък, часовник, фина, скъпоценни, камъчета, търпение.
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Ур о к  10
ДУМИТЕ – СТРОЕЖ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРАВОПИС (Обобщение)

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът има за цел да обобщи наученото за морфемния състав на думата и за 

правописа. Информацията, включена в предходните уроци от раздела, е пред-
ставена в обобщен вид, така че в процеса на решаването на задачите учениците 
да имат възможност да направят бърза справка за всичко онова, което трябва да 
знаят и да могат, за да се справят успешно. Спазен е принципът задачите да бъдат 
обвързани с текст, да са градирани по степен на трудност и да проверяват знани-
ята и уменията на учениците на различни когнитивни равнища.

Решения на задачите
1. Морфемният анализ на посочените думи трябва да се направи така:
п р и  -  р о д  -  а  -  т а   в ъ з  -  р а с т  -  т а  
предст. корен  оконч.  опр. чл.   предст.   корен      опр. чл.

г р а д  - и н  - а р  - и   п р е  -  в о д
корен       наст.         наст.    оконч.  предст.    корен

в р ъ з  -  к  -  а  -  т а   п о д  -  н о с  -  и
корен          наст.   оконч.  опр. чл.   предст.       корен     оконч.

2. Примерно решение:
Думи с представка из-: избор, изблик, израз, изгрев, извод, износ, издържам, 

изваждам, използвам, изпадам, извличам, изпит, изговор, изкарвам, издавам, 
избликвам, изпробвам.

Думи с представка пред-: предлагам, предвиждам, предсказвам, преднаме
рен, предписание, предговор, преддверие, предводител, предизвиквам, пред
вестник, предварителен.

Думи с представка от-: отбележа, отблагодарявам се, отблизо, отблъск
вам, отбор, отбрана, отброявам, отведнъж, отвивам (се), отварям, отвът
ре, отговор, отдавна, отдавам, отдалече.

3. Примерно решение: 
Синоними на думите:
малък – дребен, ситен, миниатюрен.
• стар – възрастен, вехт, старинен, предишен, немощен, древен, износен, 

негоден, използван, употребяван.
• красив – хубав, напет, гиздав, красен, прелестен, очарователен, ненаг

леден, изящен, строен, прекрасен, грациозен, разкрасен, живописен, худо
жествен, чуден.
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4. Примерно решение:
• дървета – дръвче, дръвник;
• пълни – плънка, подплънка;
• продълговати – длъгнест, длъжък;
• връзката – вържа, завържа, превържа.

5. Примерно решение:
• малък – голям;
• стар – млад, нов;
• красив – грозен.

В този магазин има голям избор.
В хотела влезе млад мъж с черна брада.
На фасадата имаше грозен надпис с разкривени букви.

6. Примерно решение:

Малкото дете ровеше в пясъка с оплезен език.
От тази година ще изучаваме немски език.

Пред магьосника имаше странен съд с прозрачна течност.
Злият владетел изправил момъка на съд.

Над морето са надвиснали стръмни скали.
При проверката на различни изпити се прилагат различни скали за оценяване.

7. Примерно решение:

Имам достатъчно време да си напиша домашните.
Навън е типично зимно време – с много сняг и минусови температури.

Съществителното име „врата“ е от женски род.
На сватбата се събрал целият род на младоженеца.

Балонът летеше високо в небето.
В стаята влезе високо синеоко момче.

8. След поправката думите с правописни грешки трябва да са написани така:
Отбелязван, родилната, помощ, се състои, съпровожда се, благословии, 

мед, даряване, гостуване, израждала, обичаят, разпространен, откарват, 
отделни, изкъпване.

9. Таблицата трябва да се попълни така:
Думи с А Думи с Ъ

палав, казал, пъргав, жилав малък, топъл, крехък, топъл, влязъл, крехък, рекъл
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III. РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА

СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ  
И ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Уроците в този раздел са разработени така, че като отправна точка към ос-
мислянето на отделните класове думи, които по силата на десетилетна училищ-
на традиция се наричат части на речта, се пристъпва на основата на познанията 
и опита на учениците, формирани в началния етап на образованието. Би трябва-
ло в този етап у тях да е формирано понятие за основните части на речта и те да 
са приучени да разпознават съществителни, прилагателни и числителни имена, 
глаголи, форми на личното местоимение и наречия. 

Не е изключено обаче поради възрастовите особености на малките учени-
ци и недостатъчната степен на развитост на абстрактното им мислене, както 
и поради буквалното възприемане на смисъла на дефиниции, които по тради-
ция битуват в българското учелище, немалко от тях да се колебаят при опреде-
лянето на принадлежността на някои пълнозначни думи към съответния клас. 
Така например, ако учениците са приучени да определят глагола като име на 
действие, твърде възможно е да причислят бягане, скачане, рисуване и т.н. към 
глаголите. Това е грешка, която може да бъде допусната спрямо всички от-
глаголни съществителни имена. По същите причини петокласниците може да 
се затруднят да класифицират правилно абстрактните съществителни имена, 
които не назовават предмети в буквалния смисъл на думата (например любов, 
страх, чувство, сила и т.н.). 

Ето защо е необходимо изучаването на частите на речта в 5. клас да започ-
не с преговор, като акцентът при припомнянето на изучените в началния етап 
части на речта се постави не върху повтарянето на запаметените дефиниции, 
а върху осмислянето на факта, че думите, принадлежащи към един клас, имат 
общ набор от граматични признаци, по който се отличават от думите от другите 
класове. В този смисъл е добре учениците да се приучат да разпознават думите 
като части на речта не по семантични, а по формални белези, например:

•  съществително име – дума, която има постоянен род (т.е. не се изменя по 
род), изменя се по число и може да се членува;

•  прилагателно име – дума, която се изменя по род и число и може да се 
членува;

•  глагол – дума, която се изменя по лице, число и време.
Промяната на перспективата от дефинитивно представяне на езиковите еди-

ници към проследяване на техни проявяващи се в речевата практика белези ще 
подпомогне не само осмислянето на същността им и уменията на учениците да 
ги разпознават, но и формирането на умения от по-високи когнитивни равнища. 

Ключови теми по морфология в програмата за 5. клас са:
•  минало свършено и минало несвършено време на глагола;
•  лично и възвратно лично местоимение;
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•  притежателно и възвратно притежателно местоимение;
•  причастие; минало свършено и минало несвършено деятелно причастие;
•  наречие;
•  предлог.
Подборът на тези теми позволява към усвояването им да се приложи функ-

ционален подход, т.е. изучаването им да бъде не самоцелно, а с оглед на кон-
кретната речева практика на учениците и на стремежа да се постави началото 
на осъзнато овладяване на граматичната норма. 

Ур о к  11
ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. МЕСТОИМЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Този урок в голяма степен е преговорен, тъй като учениците трябва да ак-

туализират знанията си за изучените в една или друга степен в началния етап 
части на речта – съществително име, прилагателно име, числително име, место-
имение, глагол, наречие. Акцент в урока трябва да бъде не толкова граматична-
та характеристика на всеки от тези класове думи, колкото това, което е общо за 
всички тях с изключение на наречието – че са изменяеми части на речта, защото 
имат по повече от една форма. Именно осъзнаването на понятието „форма на 
думата“ е най-важното, към което трябва да са насочени усилията на учителя. 

С цел знанията за класовете на думите да бъдат не хаотични, а системни, е 
препоръчително още преди да започне преговорът на изученото по морфология 
в предходните години, учителят да представи в схема (налице са възможности 
за използване на електронния вариант на учебника, може да се използва и схе-
мата от учебника) десетте части на речта, като предпостави тяхната подялба на 
изменяеми и неизменяеми. Учениците лесно запомнят, че тези две групи съдър-
жат по пет части на речта. 

В първата част на урока вниманието трябва да се насочи към изменяемите 
части на речта. Запомнянето на термините, с които се означават те, може да се 
улесни, като вниманието на учениците се насочи към това, че в названията на 
първите четири от тях са съдържа думата (коренът) име:

•  съществително
•  прилагателно  ИМЕ
•  числително
•  местоИМЕние
Към имената в края на поредицата от изменяеми части на речта трябва да се 

добави и глаголът. Учителят може да провокира учениците да помислят защо 
всички тези думи се наричат изменяеми. Така вниманието естествено ще се на-
сочи към понятието форма на думата. Осмислянето на това понятие може да 
стане чрез обяснения и търсене на съпоставки с примери от живота, разби-
раеми за учениците. Такава съпоставка е например да бъдат накарани да си 
представят себе си или друг човек в различни ситуации, изискващи различно 
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облекло – например в час по физкултура и спорт, на концерт, на плажа, като 
се направи изводът, че във всички тези ситуации участникът е един и същ, но 
видът му (формата му) ще е различен. Такъв извод може да се направи и чрез 
наблюдения върху илюстрацията от учебника, която е семантична и отново ме-
тафорично представя същността на понятието форма на думата. 

Учениците може да бъдат провокирани и да отговорят на въпроса по колко 
форми имат съществителните, прилагателните, глаголите. По практически път 
може да се стигне до извода, че съществителните имена имат по четири форми 
(за единствено и множествено число + две членувани форми за единствено и 
множествено число); прилагателните – по 8 форми (без формите за степену-
ване) – нечленувани форми за мъжки, женски и среден род в единствено число 
и за множествено число + членувани форми за мъжки, женски и среден род в 
единствено число и за множествено число.

Би било добре, ако учителят разполага с възможност да използва електрон-
ния учебник, да бъдат представени таблиците от с. 52 и 53 в учебника.

За глагола учителят изпреварващо може да каже, че е определен от един от 
нашите най-големи езиковеди Александър Теодоров – Балан като „слонът на 
българската граматика“, защото има повече от сто форми.

Акцент в урока трябва да бъде изясняването на функциите на местоименията. 
Може да се изходи от самата етимология на термина местоимение, защото тя 
ясно подсказва, че основното предназначение на местоименията е да се употребя-
ват в текста „вместо“ имена. Още в този урок може да се включи и допълнителна 
информация за разновидностите на местоименията, като се направи уговорката, 
че отделните видове местоимения ще бъдат изучавани в 5., в 6. и в 7. клас.

В този урок трябва да се открои още един ключов момент – да се въведе и 
разясни понятието морфологичен анализ. За учениците самото понятие анализ 
е твърде абстрактно и затова е добре то да се обясни с примери от житейския 
им опит. Учителят може да подчертае, че всяко нещо от заобикалящия ни свят 
подлежи на анализ, т.е. на дефрагментиране, разчленяване на съставящите го 
елементи и обясняване на функцията на всеки от тези елементи. Да се анали-
зира един часовник например, означава да се разглоби и да се разбере за какво 
служи всеки от съставящите го елементи. Да се анализира текст пък, означава 
да се открият границите на смисловите му части и да се разбере каква специ-
фична информация носи всяка от тези смислови части. След такова обяснение 
може да се пристъпи и към изясняването на понятието морфологичен анализ 
– определяне на принадлежността на дадена дума към някоя от частите на речта 
и на граматичните ѝ признаци – число, род, лице, време и т.н.

Както и в инструкциите за морфемен анализ, дадени в предходния раздел, 
така и тук морфологичният анализ е описан като последователност от стъпки – 
част от един алгоритъм.
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Решения на задачите
1. Решението може да се представи и в следната таблица: 

Съществителни нарицателни имена Съществителни собствени 
имена

карти – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
плочки – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
години – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
век – същ. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
карта  същ. име, ж. р. ед. ч., нечл. форма
света – същ. име, м. р. ед. ч., чл. форма
част – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
повърхност – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
части – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
земи – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
авторът – същ. име, м. р. мн. ч., чл. форма
година – същ. име, ж. р. ед. ч., нечл. форма
глобус – същ. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
дело – същ. име, ср. р. ед. ч., нечл. форма
учител – същ. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
книжовник – същ. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
музея – същ. име, м. р. ед. ч., чл. форма
манастир – същ. име, м. р. ед. ч., нечл. форма
атлас – същ. име, м. р. мн. ч., нечл. форма
карти – същ. име, ж. р. мн. ч., нечл. форма
континентите – същ. име, м. р. мн. ч., чл. форма

Клавдий Птолемей
Европа
Африка
Азия
Лександър (Хаджирусев)
Русе
Страсбург
Неофит (Рилски)
Христо (Г. Данов)
Сърбия
България

2. Съществителните собствени имена от текста не могат да се променят по 
форма. Учениците трябва да стигнат до извода, че това е така, защото означават 
точно определени единични неща, в случая – личности и географски обекти.

3. Личните местоимения заместват съответно:
те – вавилонски глинени плочки;
тя – първата карта на света;
я – първата българска географска карта;
той – първият български глобус;
го – първия български атлас с карти.

4. 
са – спом. глагол, 3 л. мн. ч., сег. вр.
прави – глагол, 3 л. ед. ч., сег. вр.
изобразява – глагол, 3 л. ед. ч., сег. вр.
обхваща – глагол, 3 л. ед. ч., сег. вр.
е (нарисувана) – спом. глагол, 3 л. мн. ч., сег. вр.
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отпечатва – глагол, 3 л. ед. ч., сег. вр.
се съхранява – глагол, 3 л. ед. ч., сег. вр.
обикаля – глагол, 3 л. ед. ч., сег. вр.
Изводът, до който учениците трябва да стигнат, е, че глаголите в текста са 

в сегашно време, тъй като събитията в него, макар да са се случили отдавна, се 
представят като ставащи в момента (в сегашно историческо време) – така, както 
е прието в исторически текстове.

5. Формите на числителното редно име са: 
първата – числ. редно, ж. р. ед. ч., чл. форма 
първият – числ. редно, м. р. ед. ч., чл. форма с пълен член
първия – числ. редно, м. р. ед. ч., чл. форма с кратък член

6. Формите може да се разпределят по следния начин:
Съществителни имена Прилагателни имена Глаголи

мъжество
доброта
радост
милост
пъстърва
далечина
хубост
живот

мъжествен
добър
радостен
мил
пъстър
далечен
хубав

възмъжавам
одобрявам
радвам
милвам
изпъстрям
отдалечавам
разхубавявам се
живея
съживявам се

7. 
Корен -ход-:
•  съществителни имена: вход, изход, подход, преход, проход, разход, ходе

не, пешеходец, ходило, находка, походка
•  глаголи: ходя, проходя, прохождам, разходя, разхождам, разходя се, 

разхождам се, преходя, прехождам, подходя, подхождам
Корен -глед-:
•  съществителни имена: поглед, преглед, изглед, гледка, гледане, гледач

ка, гледище, нагледност, прегледност, огледало
•  глаголи: гледам, погледна, поглеждам, прегледам, преглеждам, разгле

дам, разглеждам, нагледам, наглеждам, огледам, оглеждам, огледам 
се, оглеждам се, изгледам, изглеждам

Корен -път-:
•  съществителни имена: път, пътник, пътека, пътуване, пътешествие, 

пътешественик, пътеводител, безпътица
•  глаголи: пътувам, пътешествам, пропътувам, отпътувам
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8. 
изтече – 3 л. ед. ч., мин. св. вр.
пих – 1 л. ед. ч., мин. св. вр.
пеят – 3 л. ед. ч., сег. вр.
тръгнаха – 3 л. ед. ч., мин. св. вр.
върна – 1 л. ед. ч., сег. вр.
плаче – 3 л. ед. ч., сег. вр.
моли – 3 л. ед. ч., сег. вр.
прегърна – 1 л. ед. ч., сег. вр.
не мога – 1 л. ед. ч., сег. вр.
ще чакам – 1 л. ед. ч., бъд. вр.
ще помня – 1 л. ед. ч., бъд. вр.
ще дойде – 3 л. ед. ч., бъд. вр.
ще парне – 3 л. ед. ч., бъд. вр.

9. Решението може да се представи в следната таблица:
Форми на личното местоимение, 
означаващи момичето

Форми на личното местоимение, 
означаващи лятото

ми, ме, аз, ме него, го, му, то

Текстът дава повод предварително да се открои омонимията на кратките фор-
ми на личното местоимение за дателен падеж и на форми на притежателното мес-
тоимение. Учениците трябва да бъдат подпомогнати да ги разграничат по смисъл.

10. Задачата дава възможност учениците да разгърнат въображението си и 
да изявят способността си да изграждат текст, който най-вероятно ще носи бе-
лезите на художественост. Учителят трябва да поощри добрите им находки по 
отношение на постигнатата в съчиненията образност и да подтикне учениците 
да обяснят кой тип текст преобладава в текстовете им.

Ур о к  12
ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ. ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
В урока се припомня същността на личните местоимения като заместващ 

клас думи и се поставя акцент върху функцията им на конек тори (свързващи 
думи) в текста. Специално внимание е отделено на предназначението им да оз-
начават участниците в общуването и предмета на общуването. Учителят може 
да допълни информацията, вложена в урока, като подчертае това, че в 1 и във 2 
лице единствено число формите на личното местоимение не се изменят по род, 
защото означават ясни по своя род лица и предмети за разлика от формите за 
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3 лице, които може да се отнасят за различни по род лица и предмети. В дясната 
колона на с. 58 са представени правила, свързани с правописа и правоговора на 
формите на личното местоимение, както и граматичното правило за съвмест-
ната употреба на неговите пълни и кратки форми. На с. 65 в таблица са пред-
ставени всички форми на личното местоимение, като са разграничени според 
функцията им в изречението – в лявата колона на схемата са изброени формите 
на личното местоимение, подходящи да запълват позицията на подлог (това са 
всъщност формите за именителен падеж), а в дясната колона са изброени фор-
мите, подходящи да запълват други синтактични позиции (това са формите за 
винителен и за дателен падеж). Към пълноценното осмисляне на двата типа 
форми, т.е. на категорията падеж, учениците отново трябва да бъдат подтикна-
ти при изучаването на уроците по синтаксис, където по практически път (без да 
се назовават с термини) са обвързани понятията именителен падеж и позиция 
на подлог, винителен падеж и позиция на допълнение, дателен падеж и пози
ция на непряко допълнение с предлог на.

На с. 58 са представени и формите на възвратното лично местоимение, чиято 
същност напълно съзнателно е обяснена традиционно и по възможно най-кра-
тък начин. 

Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Глаголни форми, 
придружени от се, си, 
себе си

Глаголни форми, 
придружени от 
възвратни лични 
местоимения

Глаголни форми, в 
които се и си са част от 
глагола

уважаваш себе си
се критикувах
се стремях
се уважавам
си вярвам
се опитам
се харесвам
се случи
се отнасят
се държат
се постарай
се критикуваш
се отразява
спомни си
се обадило

уважаваш себе си
се критикувах
се уважавам
си вярвам
се харесвам
се критикуваш

се стремях
се опитам
се случи
се отнасят
се държат
се постарай
се отразява
спомни си
се обадило

2. Формите на личното местоимение, с които е означен говорещият, са: аз, 
ми, мен.
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3. Формите на личното местоимение, с които е означен слушащият, са: ти, 
теб.

4.
себе си – възвратно лично мест., пълна форма
го – лично мест., 3 л. ед. ч., кратка форма
аз – лично мест., 1 л. ед. ч.
се – възвратно лично мест., кратка форма
ми – лично мест., 1 л. ед. ч., кратка форма
се – възвратно лично мест., кратка форма
си – възвратно лично мест., кратка форма

5. Примерно решение:
Иван уважава себе си за търпението, което има.
Тя вярва в себе си и в своите приятели.
Той не харесва себе си в моменти, когато изпитва страх.

Иван го уважава за търпението, което има.
Тя вярва в нея и в своите приятели.
Той не го харсва в моменти, когато изпитва страх.

Учениците трябва да стигнат до извода, че формите на възвратното при-
тежателно местоимение означават, че говорещият извършва действие, свърза-
но със самия него, а формите на притежателното местоимение означават, че 
действието е свързано с трето лице. 

6. Примерно решение:
Знаеш ли, че когато уважаваш себе си, другите го забелязват.
Реших да последвам съвета ѝ...

Учениците трябва да стигнат до извода, че формите на личното местоимение 
аз и ти може да се изпуснат, защото се подразбират от глаголните окончания. 
Ако бъдат добавени местоименията, смисълът на изреченията няма да се про-
мени.

7. 
... мисли само за себе си.
... да купя тази картичка на себе си.
... стана ясно от само себе си.
... потърсете причината у себе си.

8. Трябва да се открият и поправят грешките в следните думи:
сърце, рождения, бъдете, радост, слушат, учениците ù, усмивки, вкъщи
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9. 
Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак. 
(Хора с еднакви недостатъци, които се намират.)

Пратиха го за зелен хайвер.
(Излъгаха го, измамиха го, изиграха го.)

Храни куче, да те лае.
(Когато някой, за когото си направил много, проявява неблагодарност и се 

обръща срещу теб.)

Широко му е около врата.
(Безгрижен е.)

Ур о к  13
ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът започва с изясняването на същността на притежателното местоиме-

ние – с това какво е значението му, какви форми има и какви са граматичните 
му признаци. Важно е учениците да стигнат до извода, че притежателните мес-
тоимения са граматични синоними на прилагателни и съществителни имена, 
поясняващи съществителни имена, и означават принадлежност. 

Проблем при решаването на задачи за морфологичен анализ на притежа-
телното местоимение създава определянето на числото, за което е дадена не-
гова форма, тъй като, от една страна, един или повече от един може да бъдат 
притежателите, но един или много може да бъдат и притежаваните предме-
ти, означени с него. На учениците трябва да се разясни, че пълните форми на 
притежателното местоимение се съгласуват по род и число с поясняваното 
съществително име (в израза неговите цветове формата неговите е за мно
жествено число, макар че притежателят, означен с нея, е един; в израза 
нашият клас нашият е форма за единствено число, независимо че притежате-
лите са много). За разлика от пълните форми, които се съгласуват по число с 
поясняваните съществителни имена, кратките форми се прилагат към тях, без 
да се съгласуват по род и число (цветовете му; класът ни).

Урокът дава повод да се демонстрира същността на граматичната омо-
нимия между някои от кратките форми на личното местоимение за дателен 
падеж и кратките форми на притежателното местоимение: ми, ти, му, ѝ, ни, 
ви, им.

В урока е препоръчано лесно практическо правило за разпознаването на 
вида на тези форми. 

На с. 62 и 63 са представени парадигмите с форми на двете местоимения. 
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Най-важните прагматични акценти, поставени в урока, са свързани с проб-
лемните от правописна (и правоговорна) гледна точка форми на притежателно-
то и на възвратното притежателно местоимение, както и с граматичното пра-
вило за задължителната употреба на форми на възвратно притежателно место-
имение, когато говорещият означава принадлежност на подлога в изречението. 
Вниманието на учениците трябва да се насочи именно върху тези практически 
аспекти, а не толкова върху парадигмите.

Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Форми на притежателното 
местоимение

Форми на възвратното 
притежателно местоимение

Пълни форми Кратки форми Пълни форми Кратки форми

неговата, моето му, му, му, му, ѝ, му своя си

2. Трансформациите трябва да се осъществят така:
Неговата найголяма забележителност представляваше тривърхата му 

брада...
Найголямата му забележителност представляваше тривърхата му 

брада...

Първата сутрин след моето пристигане консулът ме прие...
Първата сутрин след пристигането ми консулът ме прие...

Той приемаше своя ангажимент много сериозно...
Той приемаше ангажимента си много сериозно...

3. 
Словосъчетания с притежателни 
местоимения

Притежател

моето пристигане
тривърхата му брада
намазаните му с помада мустаци
тоалета му
облеклото му
стените ѝ 
работната му маса
краищата ѝ

разказвачът
белгийският консул
белгийският консул
белгийският консул
белгийският консул
всекидневната на белгийския консул
белгийският консул
кадифената драперия на масата

4. Най-често в ролята на притежател в текста е означен белгийският консул. 
Преобладава описанието.
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5. Резултатите от морфологичния анализ са:
ни – прит. мест., 1 л., за много прит., кратка форма
кооперацията ни ——> нашата кооперация

ми – прит. мест., 1 л., за един прит., кратка форма (формата е употребена 2 пъти)
лампата ми ——> моята лампа

нашия – прит. мест., 1 л. ед. ч., за много прит., пълна форма

ги – лично местоимение, 3 л. мн. ч., кратка форма (формата е употребена 2 пъти)
нарязвам ги ——> нарязвам тях; пускам ги ——> пускам тях

им – прит. мест., 3 л., за много прит., кратка форма
денят им ——> техният ден

6. Правилните форми са:
... правят за малките си...
... след смъртта си хората се преселват...
... времето било подходящо за плаванията им.
По своето поведение гръцките богове приличали...
Скоро след пристигането си групата ни тръгна...

7. Задачата дава възможност да се упражни умението на учениците да из-
граждат текст в устна форма, като спазват граматичните правила и правилата 
за книжовен изговор.

Ур о к  14
ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА. МИНАЛО СВЪРШЕНО И МИНАЛО 
НЕСВЪРШЕНО ВРЕМЕ

Лингвистична информация и методически насоки
По силата на традиционното разпределяне на лингвистичната информация 

категорията време на глагола се изучава в раздела „Думите като части на реч-
та“. Урокът започва с припомняне на онова, което учениците вече знаят за 
глагола от предходните класове. Ключови понятия с основополагащо значе-
ние за осмислянето на глаголните категории, които учениците ще изучават 
в прогимназиалния етап и които са кратко и недвусмислено представени в 
урока, са:

•  основна форма на глагола;
•  спрежение;
•  лице на глагола;
•  прости и сложни форми на глагола;
•  момент на говоренето;
•  време на глагола.
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Именно защото тези понятия са много на брой и много важни, а учениците 
трудно разграничават формите за минало свършено и за минало несвършено 
време, урокът е разработен не в два разтвора, както е обичайно, а в три разтво-
ра, като преговорът и новите знания заемат първите два разтвора. 

И в този урок акцентите са прагматично поставени – не върху парадигмите, 
а върху онова, което би имало практическа полза за повишаване на равнището 
на езиковата и на комуникативната компетентност на учениците. Разгледани са:

•  проблемни ситуации от гледна точка на правописа – например условният 
правопис, правописът на гласни в глаголни форми, когато са в слаба по-
зиция;

•  правоговорни грешки, които може да доведат и до грешки при писане;
•  употребите на минало свършено и минало несвършено време в текст;
•  практически правила за разграничаване на формите за минало свършено 

и за минало несвършено време при морфологичен анализ.
Всички тези важни акценти може отлично да се откроят и визуализират, ако 

учителят разполага с възможност да използва електронния вариант на учебното 
помагало, което би позволило да се наблюдават отделните фрагменти от урока, 
част от които представят полезен илюстративен материал.

Решения на задачите
1. Анализът на формите трябва да се направи така:
оставахме  –  1 л. мн. ч., мин. несв. вр.
пускахме  –  1 л. мн. ч., мин. несв. вр.
заключвахме  –  1 л. мн. ч., мин. несв. вр.
се превръщаше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
ставаха  –  3 л. мн. ч., мин. несв. вр.
плуваше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
движеше се  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
пееше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
събираше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
придобиваше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
огряваше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
не можех  –  1 л. ед. ч., мин. несв. вр.
откъсна  –  3 л. ед. ч., сег. вр.
реши  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
почисти  –  3 л. ед. ч., сег. вр.
се хипнотизира  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
се взираше  –  3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
се появи  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
затаих  –  1 л. ед. ч., мин. св. вр.
се изпълни  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
Започнаха  –  3 л. мн. ч., мин. св. вр.
пълзят  –  3 л. мн. ч., сег. вр.
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се прилепват  –  3 л. мн. ч., сег. вр.
извиках  –  1 л. ед. ч., мин. св. вр.
не откъсваше  –  3  л. ед. ч., мин. несв. вр.
остана  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
не пропълзя  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
не щипна  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
извади  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
изригна  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
прогони  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
остави  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
забеляза  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
се прибра  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
се разтревожи  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр
намери  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
видя  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
избухна  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.
не се почувствах  –  3 л. ед. ч., мин. св. вр.

2. Текстът в първия абзац е описание и в него преобладават глаголните фор-
ми за минало несвършено време.

Текстът в третия абзац е повествование и в него преобладават глаголните 
форми за минало свършено време.

3. Основните форми на глаголите от първия абзац са:
оставахме  –  оставам
пускахме  –  пускам
заключвахме  –  заключвам
се превръщаше  –  се превръщам
ставаха  –  ставам
плуваше  –  плувам
движеше се  –  движа се
пееше  –  пея
събираше  –  събирам
придобиваше  –  придобивам
огряваше  –  огрявам
не можех  –  мога
откъсна  –  откъсна

4. Трансформираните варианти са:
А.
Когато оставаме сами у дома, пускаме пердетата и заключваме вратата, 

мама се превръща в напълно различен човек. Движенията ѝ стават уверени, а не 
трескави и хаотични. Понякога сякаш плува във въздуха. Движи се из къщата, 
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пее и събира препарирани животни и книги, лицето ѝ бавно придобива неземна 
красота. Магията я огрява отвътре, не мога да откъсна очи от нея.

Б.
Когато останахме сами у дома, пуснахме пердетата и заключихме вратата, 

мама се превърна в напълно различен човек. Движенията ѝ станаха уверени, 
а не трескави и хаотични. Сякаш заплува във въздуха. Задвижи се из къщата, 
запя и засъбира препарирани животни и книги, лицето ѝ придоби неземна кра-
сота. Магията я огря отвътре, не можех да откъсна очи от нея.

Учениците трябва да стигнат до извода, че в първия вариант се създава впе-
чатление за повтарящи се действия, които се извършват многократно  –  всеки 
път в определена ситуация, а във втория вариант са представени еднократно 
случили се, завършени във времето действия.

5. и 6. След като учениците изпълнят задачата и представят своите тек-
стове, трябва да се стигне до извода, че учениците от групата, която е разка-
зала за събитията от втория ден, са използвали предимно глаголни форми за 
минало свършено време, а учениците, които са представили случващото се 
всеки ден, са използвали преди всичко глаголни форми за минало несвършено 
време.

7. Примерно решение:
Децата първо рисуваха (мин. св. вр.), а после отидоха на кино.
Децата от сутрин до вечер рисуваха (мин. несв. вр.)

Те вече скачаха (мин. св. вр.) на въже и играха щафетни игри.
Докато скачаха (мин. несв. вр.) на въже, не усещаха умора.

Моите приятели пътуваха (мин. св. вр.) до Франция неотдавна.
Моите приятели всеки ден пътуваха (мин. несв. вр.) до големия град.

Те вече слушаха (мин. св. вр.) тази песен.
Децата слушаха (мин. несв. вр.) думите му в захлас.

Вчера гледаха (мин. св. вр.) филма и много им хареса.
Те често гледаха (мин. несв. вр.) към хоризонта.

8. При обсъждането на написаните текстове ще се стигне до извода, че в 
тези части от тях, в които преобладва повествование, са използвани предимно 
глаголни форми за минало свършено време, а в частите, в които преобладава 
описание – глаголни форми за минало несвършено време.
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Ур о к  15
ПРИЧАСТИЯ. МИНАЛО СВЪРШЕНО И МИНАЛО  
НЕСВЪРШЕНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът започва с кратко и ясно дефиниране на понятието причастия. Чрез 

схема с примери, придружена от семантична илюстрация, са представени ви-
довете причастия в българския език. Отделна схема е посветена на миналите 
деятелни причастия.

В урока са откроени най-съществените особености на причастията – прили-
ката им с глаголите, чиято разновидност са, по това, че се характеризират по 
време и се изменят по число, и приликата им с прилагателните имена по това, 
че се изменят по род и число и може да се членуват.

На с. 73 са представени алгоритми за образуването на минали свършени и 
на минали несвършени деятелни причастия, които може да послужат за разпоз-
наването на думи от двата вида при морфологичен анализ. Акцент е поставен и 
върху функцията на причастията в изречението. Важно е учениците да осмис-
лят, че в някои ситуации те назовават признак на предмет и посняват съществи-
телното име, с което този предмет е назован, а в други случаи изпълняват роля 
на сказуемо в изречението. Трябва да се подчертае, че миналото несвършено 
деятелно причастие в изречението може да бъде единствено сказуемо.

С най-голяма практическа стойност са правописните акценти, свързани с 
причастията. В тесните колони са представени правила за писането на отрица-
телната частица не с причастни форми, за непостоянното Ъ в минали свършени 
деятелни причастия, както и някои особени случаи, свързани с отделни групи 
причастия.

Решения на задачите
1. 
квичащия – от квича, м. р. ед. ч., чл. форма
ужасеното – от ужася (се), м. р. ед. ч., чл. форма
пушещата – от пуша, ж. р. ед. ч., чл. форма
останалата – от остана, ж. р. ед. ч., чл. форма
избегналото – от избегна, ср. р. ед. ч., чл. форма
скрит – от скрия, м. р. ед. ч.
завързания – от завържа, м. р. ед. ч., чл. форма
взетата – от взема, ж. р. ед. ч., чл. форма
правещ – от правя, м. р. ед. ч.
прекарвал – от прекарвам, м. р. ед. ч.
вълнуващ – от вълнувам (се), м. р. ед. ч.
повълнуваща – степенувана форма
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2. Част от сказуемото не е прекарвал е миналото свършено деятелно при-
частие прекарвал. 

Примерно изречение, в което причастието пояснява съществително име:

Прекарвалата дните си в труд жена се чувстваше уморена.

3. 
Огромен пламък изтръгнал... и запратил... От това разстояние ужасено

то извънземно видяло, че Уили, Кейт, Лин и Брайън... наблюдавали как пуше
щата каравана пламнала и... експлодирала.

Учениците трабва да стигнат до извода, че след промяната разказът зазву-
чава несвидетелски. 

4. Причастията от текста, превърнати в лични глаголни форми след тран-
сформацията, са: съществуваше, носеше, възникна, произлезе, даде, роди, се 
разстла, се извисиха, се разля.

Учениците трябва да стигнат до извода, че миналите свършени деятелни 
причастия се трансформират в глаголни форми за минало свършено време, 
а миналите несвършени деятелни причастия – в глаголни форми за минало 
несвършено време.

5. Таблицата трябва да се попълни така:
Минали свършени деятелни причастия Минали несвършени деятелни 

причастия

възникнал, произлязла, дала, родила, 
се разстлало, се извисили, се разлял

съществувал, носел

6. и 7. Текстът на мита е повествование, защото в него се разказва за после-
дователно извършващи се действия. Вследствие на това и причастията, с които 
са означени тези действия, са предимно минали свършени деятелни причастия. 
Миналото свършено време по принцип преобладава в текстовете повествова-
ние, а миналото несвършено време – в текстовете описание.

8. Формите за множествено число са следните:
произлязъл – произлезли
разлял – разлели
разлетял – разлетели
По практически път учениците трябва да усвоят правоговора и правописа на 

думи с променливо Я.
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9. Примерно решение:
Децата видели непознатия на пътя.
Всички спрели край чешмата на пътя.
Алпинистите успели да стигнат до върха.
Момичетата дълго се смели.
След дългия преход момчетата много огладнели.
Победителите в състезанието се възгордели.
При пожара изгорели няколко дървета.

Ур о к  16
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. НАРЕЧИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът започва с таблица, която вече е била представена, с цел припомняне 

на класовете думи (частите на речта), разпределени в две групи – изменяеми и 
неизменяеми. Наречието, което е прицел на вниманието, в схемата е цветово от-
кроено сред останалите класове думи. Схемата е съпътствана от шеговита семан-
тична илюстрация, която може да стане обект на кратка дискусия, като учениците 
бъдат попитани защо двете октоподчета са изобразени по различен начин. 

По съвсем естествен начин е въведено понятието наречие, като чрез въпро-
сите кога, къде, как и колко вниманието се насочва към неговите разновидно-
сти. Във връзка с разграничаването на изменяемите и неизменяемите части на 
речта, на с. 80 се актуализира и понятието форма на думата, като се уточнява, 
че думите, които принадлежат към изменяемите части на речта, имат по повече 
от една форма, а думите, които принадлежат към неизменяемите части на речта, 
имат само по една форма. Дадена е и информация за произхода на наречията, 
голяма част от които са образувани от съществителни имена, от прилагателни 
имена, от числителни имена и от глаголи. Тази информация съдържа и крас-
норечиви примери, които илюстрират връзката между наречията и думите, от 
които те са образувани.

На с. 78 в таблица са представени видовете наречия. Включена е и информа-
ция за степенуваните форми на някои от тях. Важен е акцентът върху функци-
ите на наречието в изречението, който подготвя възприемането на информаци-
ята за обстоятелственото пояснение в следващия раздел. 

В урока е разгледана и граматичната омонимия между някои наречия за 
начин и сродните им прилагателни имена в среден род единствено число, като 
на с. 80 е представено лесно приложимо практическо правило за разгранича-
ването им.

Чрез примери и лесни за прилагане практически инструкции на с. 80 са пред-
ставени някои правописни особености на наречията.
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Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Наречия за 
време

Наречия за 
място

Наречия за начин Наречия за 
количество

сега отвън, горе, долу, 
нагоре

леко, уверено, еднообразно, 
изведнъж, неуловимо, 
ниско, внезапно, бързо, 
тревожно, отново

малко

2. Морфемният анализ е:
о т  -  в ъ н   н а  -  г о р  -  е
предст. корен   предст. корен наставка

Сродни думи:
•  навън (наречие), външен (прил. име), външност (същ. име)
•  горе (наречие), догоре (наречие), горен (прил. име), горнище (същ. име)

3. Примерно решение:
• наречия с представка от-: отгоре, отдолу, отпред, отзад, отстрани, 

отляво, отдясно, отвън, отвътре;
• наречия с представка на-: нагоре, надолу, напред, назад, настрани, наля

во, надясно, навън, навътре.

4. Примерно решение:
Сродни думи: наляво, вляво, отляво, левак, левичар
Погледнах наляво и видях колата, спряла пред училището.
Магазинът се намира вляво от пощата.
Отляво се намира къщата музей на писателя.
Брат ми е левак/левичар и трудно пише с дясната ръка. 

5. Примерно решение:
монотонния   ——>  монотонно
тържествените  ——>  тържествено

В стихналата колиба тържествено нахлуват звуците на оркестъра, а навън 
тропическият дъжд продължава монотонно да вали.

6. Примерно решение:
Дъждът внезапно (наречие) спря.
Такова беше неговото внезапно (прил. име) решение.

Той бързо (наречие) тръгна.
Той направи бързо (прил. име) движение с дясната си ръка.
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Викът проехтя тревожно (наречие) в нощта.
Настана тревожно (прил. име) време.

7. Трябва да се изберат следните варианти: надалеч, поотделно, наум, от 
тук до там, докрай, до край, токущо, от време на време, наляво, лекаполе
ка, токущо, от начало до край

Ур о к  17
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. ПРЕДЛОГ

Лингвистична информация и методически насоки
И този урок започва с познатата вече таблица, представяща изменяемите и 

неизменяемите части на речта, като този път цветово отличен е предлогът. На  
с. 82 той е дефиниран като неизменяема част на речта, която означава отноше-
ния между нещата, за които се обменя информация. Нагледно неговата функция 
може да се представи чрез семантичната илюстрация на същата страница, която 
представя котката, намираща се на различни места спрямо масата. Още на тази 
първа страница от урока в тясната колона са представени важни правописни 
особености на предлозите, както и на наречия, образувани от предлози и други 
думи. На следващата страница прицел на вниманието е една често допускана 
под влияние на диалектни говори лексикална грешка – неправомерната замяна 
на един предлог с друг.

Чрез красноречиви примери са демонстрирани функциите на предлозите да 
свързват:

•  глагол и съществително име;
•  съществително име с друго съществително име.
Изброени са най-често употребяваните предлози, като е поставен акцент 

върху това, че не всички са „къси“ думи, както по традиция те биват наричани 
в началния етап. Включена е и допълнителна информация за видовете предло-
зи – прости и сложни. В случая терминологичното оразличаване на двата вида 
предлози има смисъл, защото косвено може да подпомогне учениците при ус-
вояването на правописа на сложните предлози, които се пишат слято, макар че 
са образувани от сливането на предлози с други думи.

Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Брой на 
появява ния-
та в текста

11 6 5 4 3 2 2 1 1 1

Предлог на в от с/със към като край върху до за
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2. Предлогът е край, а негов омоним е съществителното име край.

3. Може да се направи следната синонимна замяна:
Георги приседнал край / до езерото.
Една сълза капнала върху / на лицето на момъка.
Легендата за свети Георги, който убива змей, е известна в / из целия 

християнски свят.

4. Наречията в текста са: 
много – за количество
сега – за време
напразно – за начин
накрая – за време
изведнъж – за време
порано – за време

5. Празните места трябва да се попълнят със следните предлози:
Паметта на свети Георги се чества от почти всички християни на Из

ток и на Запад. В много страни, като Грузия и Великобритания, св. Георги 
се почита като национален светец. В Грузия например съществуват точно 
365 храма, посветени на св. Георги, колкото са и дните на годината. Не 
помалко популярен е светецът и на Балканите – в България, Сърбия, Гърция 
и т.н. У нас св. Георги е патрон на Българската армия. Един от найдревни
те храмове в християнския свят, посветени на мъченика, е ротондата „Св. 
Георги“, построена през 4. в. в нашата столица. Този факт говори много – 
само няколко десетилетия след мъченическата смърт на светеца в Сердика 
е издигнат храм с неговото име. 

6. Примерно решение:

Изречения с предлози Думи с представки

Ще изляза без чанта.
Живеят в София.
Мислят за утрешния ден.
Скитат из полето.
Спрях край къщата им.
Тръгвам от училище.
Говори с Ани.

безсилен, безчувствен, безсърдечен, безразборен, 
безхарактерен
вкъщи, вход, вразумявам, влизам, вкарвам, вплитам, 
внос, вкус
запис, заповед, залез, запад, задух, зараза, забрана, 
захват
извод, изход, изток, изблик, изстрел, изваждам, 
изпитвам, износ
крайбрежен, крайбрежие, крайградски, крайморски
отпуск, отбор, отглеждам, отговор, отписвам, 
отнасям, отзвук
сбор, сдобрявам, свързвам (се), сходен, спор, сделка, 
скарвам (се)
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7. Примерно решение:
с / със – без: 
Справих се с неговата помощ.  Справих се без неговата помощ.
над – под: 
Движи се над земята.   Движи се под земята.
пред – зад:  
Стоя пред него.    Стоя зад него.
от – до: 
Ще прочета книгата от началото ѝ. Ще прочета книгата до края ѝ. 

Ур о к  18
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА (Обобщение)

Лингвистична информация и методически насоки
Препоръчително е в началото на урока да се систематизират новите знания, 

които са представени в предходните уроци от раздела, като се следва предвиде-
ната в тесните колони на разтвора последователност. Разбира се, най-добре би 
било това да стане, като се изходи от конкретни примери. За целта може да се 
работи или с текста от с. 88, или с текст, в който да има достатъчно красноречи-
ви примери, на които учителят и учениците да се позоват при актуализирането 
на наученото от уроците в раздела. 

Решаването на задачите в този урок трябва да бъде насочено както към усъ-
вършенстването на уменията за морфологичен анализ, така и към практичес-
ките аспекти, свързани с употребата, правописа и правоговора на думите от 
изучаваните части на речта. 

Решения на задачите
1. Формите на личното местоимение в първия абзац и техните граматични 

признаци са:
той – л. м., 3 л. ед. ч.
ви – л. м., 2 л. мн. ч.
те – л. м., 3 л. мн. ч.
ме – л. м., 1 л. ед. ч.
аз – л. м., 1 л. ед. ч.

2. Възвратни местоимения са употребени в третия абзац. И като възвратно 
лично, и като възвратно притежателно местоимение е употребена думата си: 

Милиони години нашата майка Земя и небесната царица – Луната – си   
(= на себе си – възвратно лично местоимение) пращат...

... стрелкат с проницателните си (= своите – възвратно притежателно мес-
тоимение) мъртви очи.

Учениците трябва да бъдат подтикнати да направят проверка на вида на место-
именията, като ги заместят в съответните контексти с пълните им съответствия.
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3. Местоименните форми за 1 л. са:
моите – прит. м., 1 л. ед. ч.
ме – л. м., 1 л. ед. ч.
аз – л. м., 1 л. ед. ч.
нас – л. м., 1 л. мн. ч.
ми – л. м., 1 л. ед. ч.
мое – прит. м., 1 л. ед. ч.

4. В речта на Ян Бибиян преобладават глаголни форми за сегашно време, 
например: зная, изглеждат, тръгвам, предприема, пращат.

5. Решението може да се представи в следната таблица:

Глаголни форми за мин. св. вр. Глаголни форми за бъд. вр.

започна, проявихте, даде ще остане, ще се увенчае, ще получите

6. Миналите свършени деятелни причастия са събрал и открили. Проверка: 
събрал ——>  събрах, събра∅, събра∅
открили  ——>  открих, откри∅, откри∅

7. Таблицата трябва да се попълни така:

Глаголни форми за минало 
свършено време

Глаголни форми за минало 
несвършено време

изчезнаха, излезе летяха, не светеше, приличаше, 
изглаждаха

8. След трансформацията глаголните форми ще бъдат: летели, изчезнали, 
излязла, не светело, приличало, изглеждали.

9. Предлозите в първия абзац на текста от задача 7 са: със, към, из.
Наречията в този абзац са: надолу – за място, скоро – за време, право – за 

начин.

10. 
Наречия с представка в-: вляво, вдясно, вкъщи, встрани, вкупом.
Наречия с представка до-: доскоро, догоре, досега, догодина, довечера.

11. Морфемният анализ на думите е:
връх    върх - ов - ен     върх - ов - н - о     върх - у      връх - лит - а - м
корен       корен наст. наст.      корен наст. наст. ок.    корен наст.      корен наст. наст. ок.
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IV. РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО 

СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ  
И ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Специфика на лингвистичната информация
Уроците в този раздел са насочени към формирането на представата на уче-

ниците за строежа на простото изречение. Авторският колектив се ръководи от 
следните ключови постановки:

•  Конструкцията на изречението представлява набор от синтактични пози-
ции, които в потока на речта се запълват с думи от различни класове (с 
различни части на речта).

•  Синтактичните позиции (частите на изречението) в основната кон-
струкция на изречението са за сказуемо, подлог, пряко и непряко допъл
нение, обстоятелствено пояснение.

•  Определението, независимо от това как е свързано с определяемото – 
чрез съгласуване, чрез предлог или чрез прилагане, няма собствена син-
тактична позиция в основната конструкция на изречението, а запълва 
някоя от снитактичните позиции на подлог, допълнение или обстоятел
ствено пояснение заедно с определяемото, което пояснява. В този сми-
съл определението (и приложението) е второстепенна част на изречение-
то от по-нисш порядък в сравнение с допълнението и обстоятелственото 
пояснение, които са приглаголни членове. 

•  Колко и какви по вид ще бъдат синтактичните позиции в изречението, 
зависи от глагола, който заема позицията на сказуемо. Именно глаго-
лът, проявявайки в потока на речта своята валентност, т.е. способност-
та си да „отваря“ или да „не отваря“ определени синтактични позиции, 
предопределя какво ще бъде по строеж изречението. Ако например гла-
голът е безличен, тогава в изречението, в което той запълва мястото на 
сказуемото, ще останат „блокирани“ позициите за подлог и допълнения 
и ще е възможно запълването единствено на позиции на обстоятелстве-
но пояснение.

•  Всяка синтактична позиция се запълва с думи от определени кла-
сове в зависимост от техния набор от граматични признаци. Това прави 
възможно граматичното свързване на думите в речта. Така например по-
зицията на сказуемо се запълва от глагол, който участва в изречение-
то с конкретна форма за число (а при сложните глаголни форми – и за 
род), съответстваща на числото (и рода) на съществителното име подлог. 
Позициите на подлог, допълнение и обстоятелствено пояснение пък се 
запълват със съществително име (местоимение или субстантивирано 
прилагателно име, числително име или причастие), т.е. с дума, която, 
метафорично казано, в потока на речта проявява поведение на съществи-
телно име и може да бъде заменена със съществително име. Това на свой 
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ред обуславя възможността думите в позициите на подлог, допълнение, а 
в някои случаи – и на обстоятелствено пояснение, да бъдат пояснени от 
определение.

Общи методически насоки

Преподаването на синтаксис в духа на посочените по-горе основни положе-
ния позволява на учениците постепенно да осмислят речта си, да усъвършенст-
ват уменията си да строят граматично правилни изречения и да усвоят с леко-
та предвидени за изучаване по-нататък езикови единици и явления, като залог 
на глагола (който по своята същност е резултат от действието на синтактичен 
механизъм), сложно съчинено, сложно съставно и сложно смесено изречение, 
както и да овладеят синтактичната синонимия. 

В съгласие с идеята, че водеща трябва да е прагматиката и че всяка двусмис-
лена дефиниция или инструкция може да доведе до неразбиране или обърква-
не от страна на учениците, НЕ е препоръчително в процеса на изучаването на 
строежа на простото изречение:

•  да се въвеждат понятията група на подлога и група на сказуемото (до-
колкото това може да доведе до неправилното разбиране, че определе-
нието може да се отнася само към съществително име в позицията на 
подлог);

•  при осъществяването на синтактичен анализ на просто изречение негови-
те части да бъдат откривани с въпроси (доколкото задаването например 
на въпроса „Какво?“ може да изглежда напълно логично и правилно и 
към подлог, и към допълнение, и към определение – ако то е изразено 
с име в среден род единствено число. Това на свой ред може да накара 
учениците да се колебаят и да допуснат грешки при определянето на син-
тактичната функция на дадена част от изречението);

•  да се изисква да се прави анализ на сложни изречения или на прости из-
речения, в които има съставно сказуемо, сказуемно определение, едно-
родни части, обособени и вметнати части, тъй като това би довело до 
необходимост от допълнителни разяснения от страна на учителя и до за-
труднения и несигурност от страна на учениците дали това, което правят, 
е вярно.

В хода на конкретната работа по синтаксис от изключително важно значе-
ние е да се работи с изречения с максимално изчистена и недвусмислено ясна 
структура. Именно това разбиране е било водещо при подбора на изречения 
за синтактичен анализ, включени в задачите към уроците от този раздел. Най-
важ ното условие за формирането на умения за правилен синтактичен анализ е 
учениците да бъдат приучени да следват препоръчания и в отделните уроци по 
синтаксис алгоритъм за работа:
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•  1. стъпка – откриване на сказуемото (глагола в изречението);
•  2. стъпка – откриване на подлога (съществителното име, което, ако бъде 

променено по число, се променя и числото на глагола сказуемо);
•  4. стъпка – откриване на допълнение (пряко или непряко);
•  5. стъпка – откриване на обстоятелствено пояснение (едно или повече);
•  6. стъпка – откриване на определение (едно или повече).

Следването на този алгоритъм дава възможност да бъдат осмислени няколко 
съществени особености, свързани със строежа на простото изречение, а имен-
но, че:

•  не е задължително в едно конкретно просто изречение да бъдат запълне-
ни всички синтактични позиции;

•  позицията на подлога в българския език може да остане незапълнена и въ-
преки това подлогът да се подразбира от окончанието на глагола сказуемо;

•  сказуемото, подлогът и допълненията оформят „скелета“ на изречението, 
защото думите, с които се запълват техните позиции, означават най-съ-
ществената информация, която се предава с изречението: това, за което 
се говори в него (думата подлог), актуалния признак на това, за което се 
говори – това, което се случва с него (глагола сказуемо) и обекта/обекти-
те на действието (думите допълнения);

•  обстоятелствените пояснения в изречението може да са повече от едно 
(но според някои изследвания по психолингвистика – не повече от девет) 
в рамките на едно просто изречение, тъй като характеризират действие-
то, означено с глагола сказуемо в различни аспекти. 

Ур о к  19
ГЛАВНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът има основополагащо значение не само за този раздел, но и за ця-

лостния курс на обучението по български език, защото с него се поставят 
основите на знанието за граматиката на езика. Изречението и думите се ха-
рактеризират на основата на това, което учениците вече знаят от обучението 
си по български език в предходните класове. Съществен акцент в началото на 
урока е да стане ясно, че всяка от думите в потока на речта има две стра-
ни – едната, свързана с граматичните ѝ признаци и с принадлежността ѝ към 
определен клас думи (към определена част на речта), а другата – свързана с 
възможностите ѝ да запълва синтактични позиции в изречението, т.е. да стане 
негова част. За изясняването на тази двойственост може да се използва схе-
мата от началото на урочната статия или пък да бъде изработена аналогична 
схема, като е препоръчително да се работи с изречение, което има максимал-
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но прост строеж (например изградено само от сказуемо и подлог).
Важно е да се актуализира знанието за това кое изречение се определя като 

просто – изречение с едно сказуемо. При задаването на дефиницията на просто 
изречение е добре учителят да бъде терминологично коректен, т.е. да не заменя 
термина „сказуемо“ с термина „глагол“, доколкото по-нататък в хода на своето 
обучение учениците ще изучават сложни глаголни форми за време и за залог и 
съставно глаголно сказуемо и ще се натъкнат на случаи, в които в изречение 
може да има два (или дори повече, макар и рядко) глагола, които запълват мяс-
тото на едно сказуемо. 

В урока по възможно най-краткия и в същото време – коректен от научна 
гледна точка начин, се въвеждат понятията главни и второстепенни части и се 
дефинира понятието синтактичен анализ. Поставя се началото на алгоритми-
зираната работа по осъществяването на синтактичен анализ. В този урок, както 
и в уроците от раздела по-нататък, е запазена традиционната широко разпрос-
транена практика да се прави синтактичен анализ, като се използват приетите 
знаци за подчертаване: на сказуемото – с две успоредни черти, на подлога – с 
една черта, на допълнението – с две успоредни и една пресичаща ги черта, на 
обстоятелственото пояснение – с две успоредни и две пресичащи ги черти, на 
определението – с вълнообразна черта.

От този урок започва серията илюстрации, които метафорично представят 
строежа на изречението. Неслучайно идеята за изречението е обвързана с из-
ображението на влак, в чийто локомотив попадат главните части, а в отделни 
вагони – допълнението и обстоятелственото пояснение. Подобна визуализация 
подпомага разбирането на същността на изучаваните езикови единици.

Урокът позволява да се осъществи връзка между изучените в предходния 
раздел части на речта и синтактичните позиции на сказуемото и подлога. Ин-
формацията от широката колона на с. 93 е с важна практическа насоченост и 
насочва вниманието към:

●  граматичната свързаност между думите, които са съответно сказуемо и 
подлог, и по-точно – зависимостта на глагола сказуемо от съществител-
ното име подлог;

●  функцията на формите за именителен падеж на личното местоимение, 
които са предназначени да запълват позицията на подлог – особеност, 
която дава възможност чрез тези форми да се проверява кое от имената в 
едно изречение е в позиция на подлог.

Ново за петокласниците в този урок е открояването на общата за съществи-
телното име и за глагола категория число, която позволява те да се свързват, 
заемайки съответно позициите на подлог и сказуемо в изречение. Поставя се 
акцент върху това, че съществителното име в позиция на подлог диктува число-
то на глагола сказуемо. За да се подкрепи това знание, в хода на урока може да 
се изпълни задача за трансформиране на съществително подлог по число, което 
води до задължителна промяна и на глагола сказуемо по число:

Детето пее. → Децата пеят.
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За разпознаването на съществителното име и глагола като части на речта 
се препоръчват изпитаните практически правила. При задачи за разпознаване 
на думи от двете части на речта именно прилагането на тези правила е по-целе-
съобразно, отколкото да се следват традиционните дефиниции, които определят 
съществителното като име на предмет, а глагола – като име на действие. Тради-
ционните дефиниции биха могли да подведат при определянето на отглаголни 
съществителни: бягане, къпане, ходене и т.н.

В този урок е необходимо да се отдели внимание и на правилото за чле-
нуване на имена в м. р. ед. ч., като учениците бъдат приучени да пишат пълен 
член, ако думата, за която се съмняват, може да бъде заменена с местоименната 
форма той.

Решения на задачите
1. Сказуемите и подлозите, които учениците трябва да открият, може да се 

представят и в следния табличен вид:
Сказуеми Подлози

гонеше
се изливаше
се притискаха
търсеха
се разливаше

вятърът
дъждът
Къщи
те
светлина

Тъй като част от глаголите в първия абзац са възвратни, а учениците в  
5. клас не са изучавали този тип глаголи, преди да започне извършването на 
синтактичния анализ, е добре учителят да направи уточнението, че когато към 
глаголната форма се включва частицата се, тя е неразделна част от формата и 
се подчертава като част от сказуемото.

2. Целта на задачата е да се стигне до извода, че всяка синтактична позиция 
се запълва с думи, които имат един и същи набор от граматични признаци.

Глаголи в позиция на сказуемо Съществителни имена/местоимения 
в позиция на подлог

гонеше – 3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
се изливаше – 3 л. ед. ч., мин. несв. вр.
се притискаха – 3 л. мн. ч., мин. несв. вр.
търсеха – 3 л. мн. ч., мин. несв. вр.
се разливаше – 3 л. ед. ч., мин. несв. вр.

вятърът – м. р. ед. ч., чл. форма
дъждът – м. р. ед. ч., чл. форма
къщи – ж. р. мн. ч., нечл. форма
те – лично местоимение, 3 л. мн. ч.
светлина – ж. р. ед. ч., нечл. форма

3. Задачата има за цел да подготви учениците, че съществителните имена 
може да имат и други функции в изречението освен функцията на подлог.

част – ж. р. ед. ч., нечл. форма
секунда – ж. р. ед. ч., нечл. форма
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децата – ср. р. мн. ч., чл. форма
сграда – ж. р. ед. ч., нечл. форма
манастир – м. р. ед. ч., нечл. форма

4. Съществителното име подлог е децата. При промяната на формата по 
число ще се наложи промяна по число и на глагола сказуемо: За част от секун
дата детето видя пред себе си мрачната сграда...

5. Сложните изречения, към които насочва условието, са:
То измъкна от джоба си ключ и едва го пъхна в ключалката...

Ким седна на един разклатен стол, извади бележник и химикалка от ко

жената си раница и ги сложи на масата.

Чрез откриването и подчертаването на глаголите сказуеми по практически 
път учениците могат да осмислят същността на сложното изречение, което съ-
държа повече от едно сказуемо.

6. Изречението без сказуемо е Многобройни зали, разклонени коридори, 
скърцащи стълби, хиляди томове по високите дървени рафтове. Ученици-
те може да бъдат насочени към същността на безглаголните изречения – да 
поставят логическото ударение върху нещата, за които се говори, а не върху 
това, което става с тях. Това е причината чрез тези изречения да се постига 
образност в художествените текстове. Чрез тях това, за което се говори, сякаш 
застава пред очите на читателя.

7. Изречението, в което подлогът е прилагателно име, е Любознателните 
(хора) обичаха това място. Учениците трябва да се насочат към извода, че 
чрез изпускането на съществителното име логическото ударение пада върху 
най-съществения за смисъла на текста признак, чрез който хората са характе-
ризирани – тяхната любознателност.

8. След поправката изреченията с коригиран правопис ще изглеждат така:
Вятърът е силен. Целият град е застлан (...) Дъждът вали като из ведро. 

Ураганът връхлита старите къщи. (...) От прозорците (...) се разливаше бля
съкът на мека светлина. (...)

Вихърът ги гони нагоре по хълма. (...) За миг старият манастир се поя
вява (...) 

9. Задачата има творчески характер. Препоръчително е, преди да бъде пос-
тавена за изпълнение, да се проведе дискусия по въпроса от условието. Едва 
след като са споделени различни мнения от страна на учениците, всеки може да 
допише историята по избрания от него начин. 
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Ур о к  20
ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ. 
ДОПЪЛНЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
И в този урок е спазен водещият принцип, приложен както в целия учебник, 

така и в раздела, посветен на синтаксиса – преди да се въведат новите знания, 
да се актуализира онова от вече ученото, което има пряко отношение към тема-
та и би подпомогнало усвояването на предвидените в нея знания не механично, 
а с разбиране. В случая с такава функция е припомнянето на:

•  йерархията на частите на изречението като главни и второстепенни;
•  разграничаването на формите на личното местоимение по функция, т.е. без 

да се назовават с термин, в отделни групи са представени формите за име-
нителен падеж, които са пригодени да запълват синтактичната позиция на 
подлог, и формите за винителен и дателен падеж, които са пригодени да за-
пълват позиция на допълнение. Този акцент е важен с оглед препоръчаното 
по-нататък в урока правило за проверка на членуваните имена в м. р. ед. ч. 

Важно е да продължи въвеждането на алгоритъма за синтактичен анализ, 
като тук е включена и третата стъпка – откриването на допълнение/допълнения. 
Вместо с въпросите „Какво?“, „Кого?“, които често подвеждат учениците, за-
щото биват задавани, без да се свържат с глагола сказуемо, тук се препоръчва 
заместването на думата, за която се предполага, че е допълнение, с формите на 
личното местоимение за винителен и дателен падеж. 

Съзнателно не се използват термините пряко и непряко допълнение, а по 
практически път – чрез примери, се разграничават възможностите думата до-
пълнение да се свърже с глагола сказуемо без предлог и с предлог. Така, от една 
страна, вниманието на учениците по-целенасочено се фокусира към механизма 
на свързване, а от друга страна, се избягва прекаленото натрупване на нови 
термини. Разбирането на същността на допълнението като приглаголен член 
може да бъде подпомогнато и чрез илюстрациите.

И в този урок е поставен акцент върху членуването на имена в м. р. ед. ч. 
Важно е в хода на работата да бъдат откроени приликите и разликите меж-
ду подлога и допълнението – ако учениците в 5. клас осмислят тези разлики, 
по-нататък, при изучаването на категорията залог, те ще използват осъзнато 
страдателнозалоговите форми като възможност логическото ударение в изре-
чението да се премества в зависимост от изборите на говорещия. Полезно в 
това отношение е да се разгледа и обсъди таблицата, с която завършва урокът.

Решения на задачите
1. Резултатите от синтактичния анализ на подчертаните изречения може да 

се обобщят и в таблица.
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Сказуемо Подлог Допълнение без 
предлог

Допълнение с 
предлог

сечал
дошъл
взел
отсякъл
огледал
грабнал
се засилил
доказал

човек
лъвът
човекът
–
човекът
човекът
лъвът
човекът

дърва
–
брадвата
дървото
го
тояга
–
надмощието

– 
при него
–
–
–
–
след него
–

Попълването на резултатите от синтактичния анализ в таблица е полезно, 
защото откроява една особеност на българския език – неговия свободен сло-
воред. Освен това добре се вижда, че синтактичните позиции са потенциално 
налични в изречението, но от избора на говорещия зависи дали всички те ще 
бъдат запълнени, или ще останат незапълнени.

2. Ако учениците попълнят таблицата, показана по-горе, още при решава-
нето на задача 1, ще им бъде лесно да реорганизират информацията от нея по 
следния начин:

Допълнения съществителни имена Допълнения местоимения

дърва
брадвата
дървото
тояга
надмощието

го
(при) него
(след) него

3. След трансформацията изреченията извън контекста няма да бъдат едноз-
начно ясни, а ако вместо съществителните имена допълнения в тях се използват 
пълни форми на личното местоимение, някои от тях ще звучат твърде неестест-
вено заради ненужното в случая преместване на логическото ударение:

Един човек ги сечал./Един човек сечал тях.
Човекът я взел./Човекът взел нея.
Отсякъл го./Отсякъл него.
Човекът я грабнал./Човекът грабнал нея.
Човекът го доказал./Човекът доказал него.

4. Задачата може да се реши например така:
Човекът сече дърва.
Човекът отсича дървото.
Човекът прескача рова.
Човекът побеждава лъва.
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Лъвът идва при човека.
Лъвът предизвиква човека.
Лъвът пада в рова.
Лъвът се удавя.

Учениците трябва да достигнат до извода, че в изреченията, които те са със-
тавили, подлозите и допълненията са означени със съществителни имена, до-
като в изреченията от текста в някои случаи позициите на подлога са останали 
незапълнени, а в други случаи и те, и позициите на допълнението са запълнени 
с местоименни форми. Това е възможно, защото в цялостния текст контекстът 
позволява нещата, за които се говори, да не се назовават, а само да се означават.

5. Задачата цели да се демонстрира възможността едно и също съществител-
но име да запълва различни синтактични позиции. Може да се реши например 
така: 

Човекът надхитрява лъва.

Лъвът подценява човека.

Лъвът предлага на човека облог.

Лъвът пада в рова.

Човекът побеждава лъва.

Човекът предлага на лъва друго.

Възможно е, съставяйки изречения според условието на задачата, някои 
ученици да включат думите вместо в позиция на допълнение с предлог, в по-
зиция на обстоятелствено пояснение, запълнена със съчетание от предлог и 
съществително име. В такива случаи учителят трябва да открои разликата меж-
ду допълнението и обстоятелственото пояснение, като подчертае, че за допъл-
нението не е присъщо да означава време, място, начин на действието, а това с 
какво смислово е свързано действието.

6. Ето как ще изглежда текстът сред отстраняването на грешките:
Лъвът е вторият по големина хищник (...) Черепът на тигъра прилича на 

черепа на котките (...) Коремът му е обаче по-прибран (...) За разлика от ос-
таналите представители на рода тялото на лъва е едноцветно (...) Цветът на 
косъма варира (...) 

Лъвът се среща в Африка. (...) Азиатският лъв се различава от африканския (...)
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Ур о к  21
ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ. 
ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ПОЯСНЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът е построен по модела на предходните два урока от раздела и започва 

с припомнянето на:
•  граматичната характеристика на наречието, тъй като то в изречението 

винаги запълва позицията на обстоятелствено пояснение;
•  подлога и допълнението като синтактични позиции, пряко свързани с гла-

гола сказуемо, тъй като обстоятелственото пояснение също е приглаго-
лен член на изречението, от една страна, а от друга страна – и то може 
да се изрази със съчетание от предлог и съществително име също като 
непрякото допълнение. Учителят, провокирайки учениците да припомнят 
същностните характеристики на допълнението, може изпреварващо да 
подчертае това сходство между допълнението и обстоятелственото пояс-
нение, като изходи от конкретни изречения, например: Иван мечтае за 
морето и Иван тръгна към морето. Във връзка с тези изречения може 
да бъде посочено, че макар в двете да са използвани аналогични пред-
ложни изрази – за морето и към морето, тези изрази запълват различни 
синтактични позиции. Оттук може да се изходи, за да се въведе новото 
понятие – обстоятелствено пояснение.

При представянето на новите знания в урока е следван вече познатият от 
предходните два урока модел, в който особено съществено е да продължи въ-
веждането на алгоритъма за синтактичен анализ със следващата нова стъпка – 
откриването на обстоятелственото пояснение. Важно е учениците да осмислят 
кои са обстоятелствата на протичането на различни действия, за които в изре-
чението може за бъде дадена информация – време, място, количество, начин. 
Това може да стане чрез разиграване на ситуация – например учениците може 
да бъдат провокирани да си представят, че са пътешественици изследователи, 
които търсят съкровище. Съвсем естествено може да се постави въпросът как-
ва информация ще е нужно да се открие: откога е съкровището, къде най-ве-
роятно е скрито, как може да се стигне до него, колко са ценните предмети в 
него, и т.н. Учителят може да приведе и още аналогични житейски примери за 
това колко съществени са обстоятелствата, при които протичат извършваните 
от хората различни дейности, и така да подпомогне извеждането на видовете 
обстоятелствени пояснения – за време, за място, за начин, за количество.

На с. 104 са представени някои интересни случаи, свързани с възможнос-
тите да бъде изразена информация за обстоятелствата на действията/събития-
та/състоянията, за които говорим: 

•  като синтактичната позиция на обстоятелствено пояснение бъде запълнена 
чрез изрази с главна дума съществително име (Цял ден децата играха.);
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•  с две обстоятелствени пояснения, първото от които е за количество (Де-
цата станаха много рано.);

●  с изрази с предлога като (Той говори като професор.).
Всички тези случаи е добре да се осмислят чрез анализ на изречения, ана-

логични на тези в урока, като при устния коментар от страна на учениците от 
тях се изисква да посочват с какви части на речта е изразено обстоятелственото 
пояснение. 

И в този урок има основания да се постави акцент върху членуването на 
имената в м. р. ед. ч.

Решения на задачите
1. Синтактичният анализ на простите изречения в първия абзац на текста 

може да се направи така:
Малко се стреснах.
Внесох го вътре.
Врабецът се свести.
Погледна ме уплашено.
После кацна на полилея.
Нека пренощува там. 
Утре ще го пусна.

2. Учениците трябва да стигнат до извода, че обстоятелствените пояснения 
може да бъдат на различни места в линейната последователност на думите в 
изречението – в началото, в средата и в края. Този извод може да се допълни 
от учителя с допълнителна информация, че словоредът на българското из-
речение е свободен и че подредбата на думите може да се използва, за да се 
открои логическото ударение в изказването. Може да се направи сравнение 
между българския език и чуждия език, който учениците изучават – ако това 
е немски език, ще се открои разликата между строго регламентирания и сво-
бодния словоред.

3. При изпълнението на тази задача може да се получат различни словоредни 
варианти, които ще затвърдят извода, направен във връзка с решението и ко-
ментара на предходната задача. Възможни варианти:

Стреснах се малко.
Вътре го внесох.
Уплашено ме погледна.
Кацна после на полилея.
Кацна на полилея после.
Там нека пренощувам.
Ще го пусна утре.

4. Таблицата трябва да бъде запълнена така:
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Обстоятелствени пояснения – 
наречия

Обстоятелствени пояснения – 
изрази с предлози

малко, вътре, уплашено, после, там, 
утре

на полилея

5. Таблицата трябва да бъде запълнена така:
Обст. поясн. 
за време

Обст. поясн. 
за място

Обст. поясн. 
за начин

Обст. поясн. 
за количество

после, утре вътре, там, 
на полилея

уплашено малко

6. Изреченията с по две обстоятелствени пояснения от втория абзац са:
Врабецът отначало се блъскаше в кафеза.
Вкъщи ме следва навред.

7. Правилните членувани форми са, както следва: стопанинът, (на) селяни
на, (с) коня, (на) пазара, първият, коня, конят, купувачът, вторият, конят, 
горкият, конят, (от) коня, селянина, коня, (с) бича, селянинът, съвета, (на) 
стареца, коня, конят, стопанинът.

Ур о к  22
ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Лингвистична информация и методически насоки
В началото на този урок е важно да бъдат актуализирани частите на речта, 

които в изречението стават пояснения на съществителни имена, т.е.:
●  прилагателни имена;
●  числителни имена; 
●  наречия като много, малко, доста (много/малко/доста участници).
Най-важното, което учениците трябва да разберат, е, че определението се 

различава от всички останали второстепенни части на изречението, които са 
изучени дотук, по това, че за разлика от тях пояснява не глагола сказуемо, а 
съществително име, което може да е запълнило позицията на:

●  подлог (Веселите деца вдигат врява.)
● допълнение (Учителката поздрави веселите деца.)
●  обстоятелствено пояснение (Иван затича към веселите деца.)
След изясняването на функциите на определението трябва да се представят 

възможните начини за неговото изразяване. Може да се използват примерите 
от с. 107 или аналогични на тях примери, като след обсъждането им учителят 
трябва да доведе учениците до обобщението, че ролята на определение може да 
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изпълнява всяка дума, която принадлежи към частите на речта – имена. Струва 
си да се обърне внимание и на случаи, в които определение става причастие, 
като се има предвид, че в предходния раздел учениците са изучили миналото 
свършено деятелно причастие, което може да запълни позицията на сказуе-
мо, но може да бъде и съгласувано определение към съществително име. За да 
илюс трира това, учителят може да си послужи с двойка изречения, например:

Принцът погледнал блесналите върхове.
Върховете блеснали пред очите на принца.

Опитът показва, че учениците лесно определят съгласуваните определения 
в простото изречение, но се затрудняват при откриването на несъгласувани оп-
ределения и на приложения, които в урока са представени като разновидност 
на определенията поради това, че функцията им е същата като тази на съгласу-
ваното и на несъгласуваното определение. Ето защо трябва да се отдели спе-
циално внимание на изясняването на възможните механизми на свързване на 
определяемата дума (този термин е съзнателно въведен поради това, че това 
може да е дума в различни синтактични позиции) и определението:

•  съгласуване по род и число (напр. щъркелово ято);
•  предложно свързване (напр. ято от щъркели);
•  прилагане (напр. ято щъркели).
Съзнателно в допълнителната информация от с. 109 са дадени като при-

ложения само думи и изрази, означаващи роднински връзки, професии и 
длъжности, географски обекти и имена на организации и улици. На този 
етап не е добре учениците да бъдат карани да анализират изрази от типа чаша 
чай, бутилка сок, буркан сладко, защото за тях би било затруднително да опре-
делят коя дума в тези изрази е определяемо и коя – определение.

И в този урок има основания да се постави акцент върху членуването на 
имената в м. р. ед. ч., като той не бива да пада върху връзката между членната 
морфема и синтактичната роля, която изпълнява членуваната форма, а да се 
затвърди навикът на учениците да прилагат правилото за проверка при члену-
ване с местоименните форми той и него.

Решения на задачите
1. Синтактичният анализ трябва да се направи така:
Те спокойно се носеха над безкрайната равнина.
Сънуваше кафяви скали.
Сред тях малко планинско езеро блестеше като синьо око.

Определения 
прилагателни

Определения 
местоимения

Определения изрази с 
предлог и съществително 

безкрайната, кафяви, 
планинско, синьо

тази от стъкло
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2. Синтактичният анализ трябва да се направи така:
Сънуваше в този миг зелено небе с чисти и нежни облаци.

Сънуваше червени покриви сред тъмните клони на боровете.

3. Такива изрази са например:
– тоя миг, зелено небе, нежни облаци, безкрайната равнина, кафяви 

скали, планинско езеро, синьо око, червени покриви, тъмните клони, слад-
кия дъх;

– небе с чисти и нежни облаци, покриви сред (тъмните) клони, клони на 
боровете, дъх на смолата.

Задачата дава възможност учениците да разберат, че определенията може 
да бъдат изразени чрез дума или словосъчетание, като в случаите, когато цял 
израз влиза в ролята на определение, в него се съдържат и определения на оп-
ределенията. Ето защо при синтактичен анализ от учениците е коректно да се 
изисква да откриват и подчертават като определения не отделните думи, а це-
лите словосъчетания, които поясняват дадено определяемо в позицията на 
подлог, допълнение или обстоятелствено пояснение.

4. Синтактичният анализ трябва да се направи така:
Сега се носеше като облаче над степта.

Гледаше пъстрите гърбове на антилопите.

След това внезапно отвори очи.

Видя желязното лице на робота Дирак.

Учениците трябва да направят извода, че с определенията се изразяват 
приз наци на нещата, за които се говори, а с обстоятелствените пояснения 
– признаци (обстоятелства) на означените действия.

5. Учениците трябва да стигнат до следния резултат:

Определяемо Определение

клони
душата
сърцето
съзнанието
биокамерата

на боровете
си
му
му
на кораба
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6. Учениците трябва да стигнат до следния резултат:
боровите клони, своята душа, неговото сърце, неговото съзнание, кораб

ната биокамера

7. Очаква се в текстовете си учениците да са употребили изрази със следни-
те приложения (подчертаните): столицата Плиска (град Плиска), император 
Никифор I, княз Борис I, град Преслав, изследователят Константин Ире
чек, историкът Карел Шкорпил.

Ур о к  23
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО (Обобщение)

Лингвистична информация и методически насоки
Препоръчително е в началото на урока да се систематизират новите знания, 

които са представени в предходните уроци от раздела, като се следва предви-
дената в урока последователност. Разбира се, най-добре би било това да стане, 
като се изходи от конкретен пример. За целта обаче учителят трябва внимател-
но да подбере такова изречение, в което ще са представени всички (или повече-
то) от изучените части на изречението, например:

Вчера Иван срещна новата ученичка от съседния клас на улица „Цар 
Шишман“.

Синтактичният анализ на изречението трябва да се направи така, че да се 
актуализира и изпълни в препоръчаната последователност алгоритъмът за ра-
бота.

Решения на задачите
1. Синтактичният анализ трябва да се направи така:

Юлиян затвори очи.

Една масивна дъга от метал го приковаваше към мястото му.

Ръцете на Юлиян сега се бяха здраво вкопчили в нея.

Вагончето трополеше по някаква неравност.

Вятърът закачливо пилееше косата на момчето.

Юлиян преглътна.

Юлиян отвори очи.

Пред него се простираше увеселителният парк с виенското колело.
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За момент се мярна старият манастир „Свети Бартоломей“.

После видя плувния басейн...

Влакчето внезапно полетя надолу като в бездна.

Юлиян изкрещя.

Уплаши се много от скоростта на влакчето.

То се устреми напред.

Тъй като изреченията за синтактичен анализ са много, учителят може да из-
бере само част от тях или да разпредели работата върху задачата за изпълнение 
в клас и за домашна работа. Изреченията с по-усложнен строеж задължително 
трябва да бъдат подробно обсъдени и обяснени.

2. Изреченията, които отговарят на модела, са:
Юлиян преглътна. 
Юлиян изкрещя.

3. Изреченията, които отговарят на модела, са:
Юлиян затвори очи.
Юлиян отвори очи.

4. Изреченията, които отговарят на модела, са:
Юлиян кимна напрегнато.
То се устреми напред.

5. Таблицата трябва да се попълни така:

Наречия за място Наречия за време Наречия за 
начин

Наречия за 
количество

напред сега, после здраво, 
закачливо, 
внезапно

много

6. Обстоятелствените пояснения от последния абзац, изразени с предложни 
изрази, са: пред него (за място), за момент (за начин), като в бездна (за начин).

7. Изреченията с изпуснат подлог, който се подразбира, от последния абзац са:
После видя плувния басейн.
Уплаши се много от скоростта на влакчето.
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От учениците се очаква да отговорят, че позициите на подлог в двете изрече-
ния са останали незапълнени, за да се избегне повтарянето на съществителното 
собствено име Юлиян.

8. Изразите с по две определения са: масивна (свързано чрез съгласува-
не) дъга от метал (свързано чрез предлог) и увеселителният (свързано чрез 
съгласуване) парк с виенското колело (свързано чрез предлог).

9. Изразите трябва да се трансформират така, че несъгласуваните определе-
ния в тях да станат съгласувани: металната дъга, момчешката коса, Юлия
новите ръце.

10. Изразът с приложение от последния абзац е манастир „Свети Барто-
ломей“.

11. Задачата може да се изпълни например така:
Паркът опустя.

Посетих новия парк.

Всеки ден се разхождам в парка.

Познавам всички алеи в парка.

12. След написването на преразказите учениците могат да проверят дали 
членуваните форми са правилни, като разменят тетрадките си и всеки отбележи 
грешките на другия, а след това обосноват корекциите си. 
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КОНТРОЛНИ РАБОТИ

КОНТРОЛНА РАБОТА – ВХОДНО РАВНИЩЕ

Диктовка (чете се от учителя в началото на контролната работа):

Падаше мразовита нощ. Тайнствената гемия пътуваше безшумно по ук
ротените вълни. На кормилото дежуреше пират на неопределена възраст. 
Той бе вперил поглед в чувствителния компас. Край палубата прелитаха с 
писък чайки и гларуси.

Найпосле се показаха очертанията на далечния град, наричан Зеленият 
изумруд, чиито съкровища бяха несметни.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 – 6)?
1. 
А) далечен 
Б) патека 
В) мълча 
Г) гадая

2. 
А) убида
Б) упреквам
В) умножавам
Г) умора

3. 
А) синът 
Б) крилат 
В) човекът 
Г) мъжат

4. 
А) град 
Б) глад 
В) млад 
Г) оцед

5. 
А) глухарче 
Б) другар
В) смотен 
Г) изморен

6. 
А) потоп 
Б) чорап 
В) сироп 
Г) корап

7. Коя от думите е съществително име?
А) цвете 
Б) цветен 
В) оцветявам  
Г) цветно

8. Коя от думите е прилагателно име?
А) украсявам 
Б) красота
В) красив
Г) красавица

9. Коя от думите е глагол?
А) бегач 
Б) бягане 
В) беглец 
Г) бягам
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10. Коя от думите е числително редно име?
А) първенец 
Б) първи 
В) първенство  
Г) един

11. В кое от изреченията думата бързо е наречие?
А) Това дете е бързо. 
Б) То тича бързо.
В) В гората шумоли бързо поточе. 
Г) Той има най-бързото куче. 

12. Коя от думите НЕ е синоним на останалите?
А) храбър 
Б) смел 
В) добър 
Г) безстрашен

13. Коя от думите е без представка?
А) слънце 
Б) сграда 
В) свързвам 
Г) сбор

14. Коя от думите е без наставка?
А) бързовар 
Б) комар 
В) млекар 
Г) гайдар

15. В кой ред глаголът пея е в минало свършено време:
А) пея 
Б) ще пея 
В) пях 
Г) пеех

16. В кой ред глаголът играя е в минало несвършено време?
А) играят 
Б) ще играя 
В) играх 
Г) играех
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17. Подчертай сказуемите и подлозите във всяко от изреченията.
Слънцето се усмихна приветливо. 

Вятърът разроши косата на детето. 

Момичетата набраха цветя от поляната. 

В гората се чуваха гласовете на децата.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ВХОДНОТО РАВНИЩЕ

1. Б), 2. А), 3. Г), 4. Г), 5. В), 6. Г), 7. А), 8. В), 9. Г), 10. Б), 11. Б), 12. В),    
13. А), 14. Б), 15. В), 16. Г)

17. 
Слънцето се усмихна приветливо.

Вятърът разроши косата на детето. 

Момичетата набраха цветя от поляната. 

В гората се чуваха гласовете на децата.

КОНТРОЛНА РАБОТА – I РАЗДЕЛ

Прочети текста и реши задачите към него.

Алпийският заек е активен призори и по здрач. Храната му е растителна 
и зависи от сезона. През пролетта той яде минзухари и други цветя, които 
изпъстрят алпийските ливади. През цялата година гризе кората, младите 
клонки и летораслите на върбата, трепетликата, хвойната. В менюто му 
влизат още различни житни треви и лишеи.

1. Текстът има за цел:
А) да забавлява 
Б) да информира 
В) да убеждава  
Г) да поучава
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2. Текстът е:
А) приказка 
Б) енциклопедична статия 
В) разказ
Г) басня

3. Предметът на текста е:
А) пролетта 
Б) върбата 
В) алпийският заек
Г) житните треви и лишеи

4. Темата на текста е:
А) пролетта в Алпите
Б) красотата на алпийските ливади 
В) растителният свят в Алпите 
Г) храненето на алпийския заек

5. Глаголните форми в текста са за:
А) минало свършено време 
Б) обобщено сегашно време 
В) сегашно историческо време 
Г) минало несвършено време

6. Коя е основната форма на глагола?
А) ще играя 
Б) играхме 
В) играя 
Г) играе

7. Коя от глаголните форми е за минало свършено време?
А) пеех 
Б) играех 
В) мечтаех 
Г) казах

8. Коя от глаголните форми е за минало несвършено време?
А) пишех 
Б) нарисувах
В) измислих 
Г) показах
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9. Препиши текста, като го преобразуваш в сегашно историческо време.
В Близкия изток бронзовата епоха започнала около 3000 години преди на

шето летоброене. В други области тя започнала покъсно. Бронзовата епоха 
продължила, докато занаятчиите открили как могат да правят желязото 
потвърдо. Изкуството на металообработването постепенно се разпрос
транило из цяла Европа.

10. Как ще се обърнеш към директора на училището, ако е жена?
А) госпожа Директорке 
Б) госпожо Директор
В) госпожа Директор 
Г) госпожо Директорке

11. Кое е правилно?
А) Мерси ти. 
Б) Много мерси.
В) Благодаря. 
Г) Аз ти благодарим.

12. Кое НЕ е правилно?
А) Извинете за безпокойството. 
Б) Прощавайте за безпокойството. 
В) Извинете ме. 
Г) Извинявам се.

13. В преразказа на петокласник има 10 правописни грешки. Огради 
сгрешената буква.

Имало едно време една жена. Тя имала трима сина. В гръдината им рас
тяло чудно красиво ябалково дърво. Всяка година то раждало само по една 
ябалка, но не къква да е, а златна. В ноща, когато ябълката озрявала, доли
тала една хала, откъсвала златната ябълка и я отнасяла със себе си. Една 
година, като дошло време ябълката да озрее, найголемият син рекал на 
майка си, че ще отиде да пази ябълката. Поискал нож и орехи, за да не заспи. 
Седнъл найголемият син под ябълката и захванал да троши орехи. Изневи
делица задухал силен вятар, дърветата се превили доземи.

14. Представи си следната ситуация:
– на екскурзия си с класа си, но си се загубил в гора и не можеш да се ори-

ентираш за пътя към хотела, в който сте отседнали;
– срещу теб приближават двама възрастни – мъж и жена. Как ще ги помолиш 

за помощ? Запиши репликите си.



86

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ КОНТРОЛНА РАБОТА – I РАЗДЕЛ

1. Б), 2. Б), 3. В), 4. Г), 5. Б), 6. В), 7. Г), 8. А), 9: 
В Близкия изток бронзовата епоха започва около 3000 години преди наше

то летоброене. В други области тя започва покъсно. Бронзовата епоха про
дължава, докато занаятчиите откриват как могат да правят желязото 
потвърдо. Изкуството на металообработването постепенно се разпрос
транява из цяла Европа. 

10. Б), 11. В), 12. Г), 13: 
Имало едно време една жена. Тя имала трима сина. В грАдината им рас

тяло чудно красиво ябЪлково дърво. Всяка година то раждало само по една 
ябЪлка, но не кАква да е, а златна. В нощТа, когато ябълката Узрявала, 
долитала една хала, откъсвала златната ябълка и я отнасяла със себе си. 
Една година, като дошло време ябълката да Узрее, найголемият син рекЪл 
на майка си, че ще отиде да пази ябълката. Поискал нож и орехи, за да не 
заспи. СеднАл найголемият син под ябълката и захванал да троши орехи. 
Изневиделица задухал силен вятЪр, дърветата се превили доземи.

КОНТРОЛНА РАБОТА – II РАЗДЕЛ

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 –10)?

1. 
А) юнак 
Б) дивак 
В) малак 
Г) глупак

2.
А) еденица
Б) единствен 
В) единение 
Г) единак

3. 
А) изтривам 
Б) изтъквам 
В) изтеглям 
Г) изтория 

4. 
А) сгрявам 
Б) здрач
В) збор
Г) сгъвам

5. 
А) голям
Б) големина 
В) голями
Г) големец

6. 
А) живеехме 
Б) вървяхме 
В) ловехме
Г) летяхме

7.
А) вървял 
Б) вървяли 
В) вървяла 
Г) вървяло

8. 
А) вяра 
Б) верен 
В) вярвам
Г) вярността

9.
А) вестник
Б) извесност 
В) опасност
Г) прекрасно

10. 
А) белота 
Б) бяли
В) бял
Г) белея
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11. В кой ред всички думи са непроизводни (първични)?
А) влюбен, младост, къщовница 
Б) град, бряг, хляб
В) повест, небе, ръка
Г) милост, крак, мисъл

12. В кой ред всички думи имат представки?
А) преговор, продавам, разглеждам 
Б) радост, препис, залез
В) предписание, надпис, писател 
Г) момък, дреха, водач

13. Коя от думите е с две представки:
А) неискрен
Б) необикновен 
В) недоглеждам 
Г) некачествен

14. В кой ред думите са сродни:
А) нисък, висок
Б) умен, съобразителен 
В) бърз, сръчен 
Г) смел, смелост

15. От всяко от следните прилагателни имена с помощта на представ-
ки и наставки образувай съществително и глагол.

бърз, добър, весел

16. В коя от думите има само корен?
А) къща
Б) дом 
В) сграда 
Г) колиба

17. Коя от думите има окончание:
А) лъв 
Б) бряг 
В) крака 
Г) носът
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18. Коя от думите НЕ се мени по род?
А) нов 
Б) хубост 
В) весел 
Г) пъстър

19. Коя от думите се мени по време?
А) утре 
Б) сега 
В) пея
Г) вечер

20. В кое от изреченията има грешка при членуването?
А) Влакът спря.
Б) Дочаках влакът. 
В) Бързам за влака.
Г) Ще пътувам с влака.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 21 – 24)
21. 
А) рекъл 
Б) казъл 
В) дошъл 
Г) влязъл

22. 
А) тръгнал
Б) оказал 
В) изчакал 
Г) донесал

23. 
А) мъртав 
Б) глупав 
В) къдрав 
Г) пъргав

24. 
А) момък
Б) тромъв
В) пясък 
Г) блясък

25. Коя от следните думи НЕ е многозначна?
А) учебник 
Б) глава 
В) гребен 
Г) мост
 
26. Коя от следните думи е многозначна?
А) теменужка 
Б) очила 
В) връх 
Г) кокиче
 
27. В кой ред са записани синоними?
А) добър – лош 
Б) хубав – красив 
В) горчив – сладък 
Г) радостен – тъжен
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28. В кой ред са записани пароними?
А) експедиция – експозиция 
Б) група – отбор
В) млад – стар
Г) син пуловер – малък син

29. В кой ред са записани антоними?
А) работлив – мързелив 
Б) весел – радостен
В) умен – съобразителен 
Г) богат – заможен

30. В следния текст подчертай думите и изразите в преносна употреба.
Над мойта земя 
напролет лъчите шуртят,
гърмят водопади 
от слънце
над 
мойта 
земя...
  Н. Вапцаров

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ КОНТРОЛНА РАБОТА – II РАЗДЕЛ

1. В), 2. А), 3. Г), 4. В), 5. В), 6. В), 7. Б), 8. Г), 9. Б), 10. Б), 11. Б), 12. А), 
13. В), 14. Г), 15. бърз: бързина, бързам; добър: доброта, подобрявам; весел: 
веселба, развеселявам се, 16. Б), 17. В), 18. Б), 19. В), 20. Б), 21. Б), 22. Г), 23. 
А), 24. Б), 25. А), 26. В), 27. Б), 28. А), 29. А), 30: 

Над мойта земя напролет лъчите
шуртят,
гърмят водопади
от слънце 
над 
мойта 
земя...
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КОНТРОЛНА РАБОТА – III РАЗДЕЛ

В кой от редовете има правописна грешка (задачи 1 – 6)?
 
1. 
А) седем 
Б) осъм
В) единайсет 
Г) четири

2.
А) кой човек 
Б) кои хора
В) кой момичета 
Г) кои деца 

3. 
А) лунна 
Б) есенна 
В) конна
Г) рожденна

4. 
А) госта
Б) пролета 
В) моста
Г) лоста 

5.
А) на пред 
Б) на стола
В) нататък 
Г) нагоре

6. 
А) некрасив 
Б) немога
В) не виждам 
Г) не искам 

7. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
А) Скоро снега покри върха.
Б) Скоро снегът затрупа пътя.
В) Скоро върхът се покри със сняг.
Г) Скоро пътят не се виждаше от снега. 

8. В коя позиция е допусната грешка?
Една сутрин Хитър Петър го заболял зъба (1). Нямал пари да отиде при 

зъбаря (2) да му го извади. Тръгнал да обикаля из улиците, дано го поотболи 
зъбът (3). Спрял се до една фурна, дето били извадили топлия (4) симид.

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4

9. И или Й? Къде е грешката?
А) Вдигнах от пода ключа, който отваря тази врата.
Б) Вдигнах от пода ключовете, с който отварят тези врати. 
В) Спрях пред сградата, чиито прозорци светят.
Г) Спрях пред дома, чийто прозорец светеше.

10. Ученика или ученици? В кое изречение има грешка?
А) Излязоха трима ученици.
Б) Няколко ученика ще представят училището на състезанието. 
В) На двора има много ученици.
Г) В нашето училище има около хиляда ученици.
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11. Кой или кого? В кое изречение има грешка?
А) Чакаш ли някой?
Б) Някой май почука на прозореца. 
В) Ще седна до някого от познатите. 
Г) Някои си мислят, че това е лесно.

12. За всяко изречение избери от:
кой   никой 
кого  никого
Попитах __________ звъни по телефона. 
Попитах __________ търсят по телефона.
__________ не са търсили по телефона.
__________ не е звънял по телефона.

Коя от думите НЕ може да запълни мястото на сказуемо (задачи 13 и 14)?

13. 
А) тичам
Б) бързам
В) съобразявам
Г) ходене

14. 
А) мисля 
Б) досещам се 
В) вървя 
Г) предположение

15. В кое изречение няма и не може да има пoдлог?
А) Съмна се.
Б) Тръгнаха веднага. 
В) Излязоха.
Г) Зарадвах се.

16. Състави изречения по следните модели.

сказуемо

подлог пряко доп. обст. поясн.

сказуемо

подлог доп. с предлог + определение
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17. Направи синтактичен анализ чрез подчертаване и попълни табли-
цата с думите от изреченията.

Добрите приятели помагат с радост. 
Радост огря лицата на децата.
Момичетата дълго вървяха по брега на морето.

Глаголи Съществителни 
имена

Прилагателни 
имена

 Наречия  Предлози

18. В следния текст има пропуснати 9 запетаи. Постави ги.
Дулитъл много обичал животните и отглеждал немалко от тези свои 

любимци. Той имал зайци в килера бели мишки в пианото една катеричка в 
долапа за чаршафи и в шкафа – един таралеж. Имал си още крава с теле 
един стар куц двадесет и пет годишен кон пилета гълъби две агнета и мно
го други животни. Но от всички най обичал гъската ДабДаб кучето Джип 
прасенцето ГъбГъб папагалката Полинезия и бухала ТуТу.

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ КОНТРОЛНА РАБОТА – III РАЗДЕЛ

1. Б), 2. В), 3. Г), 4. Б), 5. А), 6. Б), 7. А), 8. А), 9. Б), 10. Б), 11. А), 12:
Попитах кой звъни по телефона. 
Попитах кого търсят по телефона. 
Никого не са търсили по телефона. 
Никой не е звънял по телефона.
13. Г), 14. Г), 15. А), 16. свободен отговор, 17:

Глаголи Съществителни 
имена

Прилагателни 
имена

 Наречия  Предлози

помагат приятели 
радост

добрите с

огря радост
лица
децата

на

вървяха момичета
брега 
морето

дълго с
по
на
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18.
Дулитъл много обичал животните и отглеждал немалко от тези свои 

любимци. Той имал зайци в килера, бели мишки в пианото, една катеричка 
в долапа за чаршафи и в шкафа – един таралеж. Имал си още крава с теле, 
един стар куц двадесет и пет годишен кон, пилета, гълъби, две агнета и мно
го други животни. Но от всички най обичал гъската ДабДаб, кучето Джип, 
прасенцето ГъбГъб, папагалката Полинезия и бухала ТуТу...

КОНТРОЛНА РАБОТА – ИЗХОДНО РАВНИЩЕ (ЗА ДВА УЧЕБНИ 
ЧАСА)

Прочети началото на вариант на приказката „Златното момиче“. 
Нап рави план на смисловите части. Напиши подробен преразказ.

ПРИКАЗКА ЗА ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ
Имало едно време едно семейство – майка, баща и две деца – момче и 

момиче. Живели те щастливо, но един ден майката се разболяла тежко и 
за беда, умряла. След време бащата решил да се ожени за друга жена. Тя 
въобще не искала заварените си деца и поставила условие – ще се ожени за 
мъжа само ако той се отърве от родните си деца. Бащата мислил, мислил и 
накрая решил да я послуша. Взел двете деца и им рекъл: 

– Хайде да отидем в гората, че трябва да насечем дърва за зимата! 
Момчето взело своя гребен, а момичето – хумата си, и тръгнали. Стигна

ли тримата до гората и бащата казал:
– Хайде, деца, татко ще иде малко понавътре в гората за да сече, а вие 

седнете тук и ме чакайте.
Като се отдалечил малко, бащата завързал една тиква на клоните на 

близко дърво. През този ден имало силен вятър, който, като духал, така 
разклащал клоните на дървото, че тиквата се удряла о тях и се чували звуци, 
подобни на тези, които издава брадвата, когато сече дърво. Така децата си 
мислили, че това е баща им и е наблизо. А през това време бащата тръгнал 
и повече не се върнал.

Минало време, що минало, взело да се свечерява. Захладняло и братчето 
започнало да събира дърва за огън. На сестричката ѝ станало студено и ог
ладняла. Взела тя да плаче. А братчето я успокоявало:

– Почакай, сестричке, почакай! Недей да плачеш, татко ще дойде да ни 
прибере! 

Минало още време, съвсем се стъмнило. Таткото все не идвал. Разбрало 
момчето какво е станало, събрало малко кал, сложило вътре плод, направи
ло питка и я поставило в огъня да се пече:

– Не плачи, сестричке – рекло, – ей сега ще стане питката!



94

Не щеш ли, точно тогава долетяла една гугутка и се появил старец с 
голяма бяла брада. Децата били малки и затова не разбрали, че нито гугут
ката е гугутка, нито старецът – старец. Гугутката била тяхната майчица, 
а старецът – самият Господ.

Взели децата да гонят гугутката, да я плашат, но тя стояла край тях 
и не помръдвала. Хванали я те, помислили си да я изядат, както били глад
ни, но им дожаляло, затова я пуснали. Тогава старецът с брадата попитал 
братчето:

– Какво си сложил в огъня, момко?
– Срам ме е да ти кажа, дядо, но реших да залъжа сестричката, че ѝ 

правя питка за ядене. Тя е гладна, милата, цял ден не сме яли, да можех само 
наистина да я нахраня!

Господ се завъртял три пъти, чукнал с бастуна си и направил голяма ху
бава пита от калта, която била в огъня. Нахранили се децата, а гугутката 
гугукала весело към тях. Тогава Господ попитал:

– Какво ще правите оттук нататък, деца? Как ще спите тук?
– Не знаем, дядо! – отвърнали те.
Той отново се завъртял, чукнал с бастунчето си и в миг се появила една 

палатка. Огънят затоплил палатката, децата заспали. Сутринта, като 
станали, момчето рекло:

– Аз сега, сестричке, ще отида на лов!
Направил си един лък и изчезнал в гората. Върнал се вечерта с много улов 

– зайци, сърни, елени.
И заживели така.

Забележка: За задачите със свободен отговор не е предвиден еднозначен 
отговор.
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I.  СТРУКТУРА И РУБРИКИ НА УЧЕБНОТО 
ПОМАГАЛО ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС 

Новият учебник по литература на издателство „Просвета – София“ из-
цяло отговаря на новата програма на МОН за обучението по литература в 5. 
клас, организирано в чужбина. Структурата и рубриките му са организирани 
така, че да съответстват на съотношенията между нови знания, упражнения 
и преговор, зададени от програмата. Петте урочни единици (в тях не вли-
зат въвеждащите уроци към двата дяла) имат напълно еднаква структура и 
рубрики. След литературния урочен текст следват въпроси и задачи, които 
пряко се отнасят към текста и неговото разбиране. Те са подбрани и фор-
мулирани по начин, подходящ за деца, които нямат специфични интереси в 
сферата на словесността или имат затруднения при усвояването на учебния 
материал, без това да е за сметка на редукция на компоненти от учебното 
съдържание.

Нататък са разработени рубриките в следния ред:

НОВО ЗНАНИЕ
Тази рубрика не е постоянна, а се появява само там, където се въвеждат 

нови понятия, свързани със словесното творчество. В този раздел новите тер-
мини са обяснени достъпно и чрез примери, за да могат учениците пълноценно 
да влязат в света на текстовете в следващите части от урока. Например при 
„Господ и дяволът правят света“ е въведен терминът легенда, като начинът на 
представяне и структуриране на значението на думата и различните видове ле-
генди създава основа за разбирането, а впоследствие – и за уместната употреба 
на термина, заложен в учебната програма.

НАУЧАВАМЕ ПОВЕЧЕ
Това е основната урочна рубрика на учебника, насочена към изискваните от 

програмата литературни компетентности. Разделена е на параграфи – „точки“ с 
вътрешно озаглавяване, които по достъпен за петокласниците начин представят 
най-важните съдържателни и смислови акценти на изучаваната творба: герои, 
характери, сюжет, идеи (а където има автор – и авторовите послания). Там, 
където програмата въвежда нови понятия по теми, те са разработени именно в 
„Научаваме повече“, обикновено като първи параграф (а при „Тримата братя 
и златната ябълка“, където програмата въвежда две нови понятия – фолклорна 
вълшебна приказка и сюжет, като първи и втори параграф). Новите понятия 
са изяснени максимално просто и чрез примери, които улесняват разбирането 

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
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им и ги полагат в по-широк контекст, за да се постигнат без напрежение целите 
на обучението.  

Всички параграфи – „точки“ на рубриката „Научаваме повече“, във всич-
ки уроци са последвани от съответстващи въпроси и задачи, ориентирани към 
постигане на целите на обучението. Например при „Хайдути“ има задача да 
се направят издирване и проучване на песни от хайдушкия фолклор, за да се 
стигне до изводи за начина, по който Ботев е усвоил и развил народнопесенната 
традиция в индивидуалното си творчество.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
Рубриката отговаря на рефренното и системно изискване на програмата за 

правене на съпоставки – както между различни сюжети и жанрове в различни 
теми от учебния материал, така и на равнището на дейностите, свързани с при-
добиването на литературните и комуникативните компетентности.

В учебника рубриката е разработена едновременно като фокус на упраж-
няване и на преговор. По този начин рубриката упражнява съпоставителните 
умения на учениците, изисквани от програмата, и – там, където е възможно и 
уместно – косвено „преговаря“, връща вниманието им към вече изучени теми.

ГАЛЕРИЯ
Рубриката е изцяло свързана с дейностите по междупредметните връзки, 

които програмата изисква – от ученика се очаква да „изразява впечатления, 
чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни ези-
ци – вербален, визуален (в т.ч. изобразителен)“. В нея визуалното престава да 
бъде просто „илюстрация“ – то прави сюжет, тясно свързан с темата на урока, 
въведено е кратко описание на изображението (картината, скулптурата, фотог-
рафията), а въпросите и задачите тласкат учениците към развиването на меж-
дупредметно мислене и сюжетостроене. Освен за междупредметните връзки 
рубриката допринася и за дейностите по социокултурните и комуникативните 
компетентности на учениците.

ОБОБЩЕНИЕ
В тази рубрика с кратки, синтетични и схематични формулировки са из-

редени даденостите на разглежданата в урока творба – автор (ако има такъв), 
сюжет, герои, характери, основна идея. Основната ѝ цел е да осигури за уче-
ниците „прегледност“ и минимум памет за главните характеристики на произ-
ведението. Акцентът е поставен върху нравствените послания и отнасянето на 
дискутираните проблеми към опита на индивида и общността.

Всички рубрики в учебника (с изключение на „Обобщение“) съдържат 
също въпроси и задачи, свързани едновременно с акцента на рубриката и с 
централната тема на урока. Техните формулировки са изцяло съобразени с из-
искванията на програмата.
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АЗ СЪЗДАВАМ ТЕКСТ
Учебникът завършва с приложение, в което са разработени методически 

темите, заложени в раздела „Комуникативни компетентности“ – трансформи-
ращ преразказ и разказ по въображение. Примерните разработки създават въз-
можност на петокласниците да се ориентират по-добре и да усвоят необходи-
мото на практика и без затруднения.

ІІ. ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА ТЕМИТЕ  
ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ  
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС

РАЗДЕЛ I. ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ НА СВЕТА

т е м а 1  
Сътворението на света според „Господ и дяволът правят света“

1. Методически акценти
1.1.  Работата върху тази тема позволява да се съчетае извличането на новата 

информация с актуализация на вече усвоени знания. Очаква се петоклас-
ниците да съпоставят изучените вече митове и българската народна леген-
да „Господ и дяволът правят света“. Те разказват за едно и също събитие 
и учениците трябва да могат да обяснят сходствата и различията между 
представените в учебната програма словесни версии на Сътворението. При 
изпълнението на тази задача учениците трябва да бъдат подпомагани от 
учителя с насочващи въпроси и онагледяване на критериите, по които да се 
извърши сравнението. Например:

Прилики Разлики

•  Последователността на действията 
при Сътворението е сходна в двата 
случая.

•  Само Бог е в състояние да вдъхне 
живот на тварите.

•  Действията са съотнесени към не-
уточнено време в далечното минало.

•  В библейския разказ светът е съз-
даден единствено от Бога, а в на-
родната легенда светът е създаден 
от Бога и дявола.

•  Участието на дявола променя 
действията по сътворяването на 
света.

•  За разлика от библейския разказ в 
българската легенда отношенията 
и действията на двамата сътвори-
тели твърде много приличат на чо-
вешки отношения.
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1.2.  Целите на системата от уроци се свеждат главно до:
•   актуализиране на наличните знания за фолклорната култура, задълбочава-

не на представите на учениците за функциите на народното творчество във 
варианта легенда;

•   открояване на особеностите на действащите лица във фолклорната версия 
на разказа за Сътворението;

•   запознаване със специфичните конфликти, съпътстващи Сътворението в 
българската народна легенда.

2. Вариант за тезиси

		Доброто и злото, въплъщение на които се явяват Богът и Сатаната, не-
изменно присъстват в народните представи и предопределят участието на 
двете противостоящи си сили в Сътворението.

		Във фолклорната легенда Господ носи у себе си градивността, проявява 
способността си да създаде всичко, и по това този образ се доближава до 
образа на Бога от библейския разказ за Сътворението. В същото време 
обаче Господ е много по-близо до представите на фолклорната общност за 
добър стопанин, който полага грижи за това, което е създал.

		Дяволът в народната легенда първоначално проявява желание да бъде по-
лезен, да бъде помощник на Бога при Сътворението на света, но твърде 
бързо е завладян от завист и започва да руши, разбирайки, че не може да 
се съизмерва с Господа. В поведението на Сатаната се открояват редица 
качества, които са вредни за човешката общност и не позволяват на хората 
да просперират. По тази причина резултатите от действията на Божия враг 
са квалифицирани като „дяволска работа“.

		С оглед стабилизиране на наученото е уместно учениците самостоятелно 
да изведат противоположните характеристики на Бога и дявола, за основа 
на което може да послужи следната таблица:

БОГ ДЯВОЛ
ОБЩОПРИЕТИ 
СИНОНИМИ/ 

ЗНАЦИ ЗА 
ПРИСЪСТВИЕ

светлина, добро, небе, 
истина, мир, хармония, 
загриженост за другите, 
ред, духовни ценности

мрак, зло, преизподня, 
лъжа, война, 
неразбирателство, 
егоизъм, хаос, 
материални ценности

КАЧЕСТВА И 
ПРИЗНАЦИ

смирение

милосърдие

кротост

доброжелателство

горделивост

алчност

гняв

завист
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т е м а 2  
„Тримата братя и златната ябълка“

1.  Методически акценти

1.1.   „Тримата братя и златната ябълка“ е българска народна вълшебна приказ-
ка и именно при нейното изучаване се очаква петокласниците да придобият 
знания за особеностите на жанра вълшебна приказка, за термина сюжет 
и за героите, които въплъщават добродетелите във фолклорния свят и слу-
жат като модел за подражание.

1.2.   Доколкото вариантите на приказката са много, предизвикателство за учи-
теля е да помогне на децата да съпоставят версиите, които са им познати, за 
да стигнат сами до извода, че детайлите може и да се разминават в различ-
ните вариации на сюжета, но опорните точки в развитието на действието са 
едни и същи и тъкмо те изграждат представата за света и човека в българ-
ския вълшебен фолклор.

1.3. Целите на системата от уроци се свеждат главно до:
•   познаване на значението на понятието вълшебна (фолклорна) приказка и 

разпознаване на нейни жанрови характеристики, проявени в „Тримата бра-
тя и златната ябълка“;

•   запознаване с понятието сюжет и овладяване на умения за неговата точна 
употреба;

•   осмисляне на някои основни нравствени норми, свързани с дълга към се-
мейството, добротворството и воюването за осъществяването на собстве-
ните мечти; за нарушаването на хармонията и изпитанията при възстановя-
ването на реда;

•   извеждане на преден план на нравствените проблеми, свързани със семей-
ните взаимоотношения и представите за добро и зло в контекста на приказ-
ката, но и на личния опит.

2.  Вариант за тезиси

		Във вълшебните приказки център е борбата на човека със зли сили. Добри-
ят герой преодолява необичайни препятствия, към които никой друг не се 
осмелява да пристъпи, а на финала винаги побеждава. Тези произведения 
се свързани с древните ритуали на инициацията – превръщането на юно-
шата в пълноправен член на обществото след придобиването на нужни-
те знания и умения. За да бъде признат за достигнал зрелостта, младежът 
трябва да премине успешно през множество изпитания. Точно в необикно-
вените приключения и в общуването на главния герой с митични същества 
се разкриват качествата на неговия характер, които до този момент са били 
скрити. Победата води до промяна на отношението към героя, той печели 
всеобщото уважение и се жени за най-желаното момиче.

		Епизодите в приказката:
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•  Начална ситуация на дисхармония;
•  В търсене на изход;
•  Най-хубавата девойка;
•  На долната земя;
•  На път към къщи;
•  Отново у дома, хармоничният свят.
		Символите в приказката:
•  златото – най-висше благо, слънцето;
•  ябълката – младостта, красотата, бракът;
•   числото три – тримата братя, триделната структура на пространството, 

трите изпитания, през които преминава най-малкия брат (победата над ла-
мята и сдобиването с вълшебен пръстен; убиването на ламята; моментът, в 
който най-малкият брат реже месо от стъпалата си, за да нахрани орлица-
та);

•  ламята – въплъщение на злото, разрушителна стихия;
•  пръстенът – единство и завършеност, хармония и вечност;
•  овенът – плодовитост;
•  орелът – царска птица, осъществяваща връзката между световете.
		Посланията на приказката:
•   Приказният сюжет може да бъде сведен до универсален художествен модел 

– преминаване от нещастие към щастие благодарение на целенасочените 
усилия на юнака.

•   Доброто и злото са вътре в човека, а не са само сили във външния свят. 
Всеки би могъл да положи нужните усилия, за да надделява позитивното 
начало.

т е м а 3  
„Златното момиче“

1. Методически акценти

1.1.  Системата от уроци за нови знания, свързани с приказката „Златното мо-
миче“, е насочена към семейните и родовите ценности в живота на отдел-
ния човек и на общността, към нравствените и естетическите стойности и 
категории (добро/зло, справедливо/несправедливо, красиво/грозно) и тех-
ните проявления.

1.2.  Целите на уроците се свеждат главно до:
•   запознаване на учениците с народна приказка, в която доброто и справед-

ливостта побеждават;
•   предизвикване у учениците на образно-емоционални представи при прос-

ледяване на сюжетното действие и отношенията между героите;
•   вникване в същността на конфликта в творбата, за да могат петокласниците 
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да се ориентират в системата от нравствени норми в родовата общност;
•   усъвършенстване на умението за свързване на конкретните постъпки на 

героите с качествата на характерите им;
•   разкриване на същността на нравственото послание, залегнало във фол-

клорната приказка.

2.  Вариант за тезиси

		До успеха стига само този, който е упорит и честен, има добро сърце и 
преодолява трудностите с воля и мисъл за другите.

		Хубостта и добротата са в неразривна връзка. Завареното момиче има ка-
чества на характера, които са положителни – отзивчивост, търпеливост, 
сърдечност, всеотдайност, трудолюбие, стремеж към добротворство и же-
лание светът да стане подреден и чист. Затова и то е „златно“ – ценно е и 
сияе.

		Дъщерята на мащехата притежава отрицателни качества, които са в пълна 
противоположност на тези на златното момиче – тя е груба, неотзивчива, 
безсърдечна и мързелива, затова е и грозна.

		Двете девойки са приказна опозиционна двойка герои. В час децата биха 
могли да направят таблица, в която да опишат качествата на характера на 
двете момичета. 

		Мащехата и бащата не проявяват типичната за родителите всеотдайност и 
са несправедливи в отношението си към двете девойки. Затова те би тряб-
вало да бъдат съотнесени към света на злото, към „черния“ свят. На другия 
полюс е старицата, която се явява въплъщение на справедливостта.

		Приказката „Златното момиче“ е класически пример за структурата на въл-
шебната приказка, свързана с изпитанията пред герой, придобиващ ново 
качество, което му отрежда ново място в обществото и компенсира неспра-
ведливостта, проявена към него. Композицията на текста е много ясна и 
на учениците може да се възложи да направят самостоятелно план на сю-
жетните елементи:

•   отправна точка – описание на семейство, което не е щастливо, защото 
жената обича своето момиче и пренебрегва дъщерята на съпруга си;

•   начало на конфликта – разприте в дома, породени от омразата на маще-
хата към завареничето;

•   извеждането от дома – злата жена изпъжда доведената си дъщеря, като 
принуждава съпруга си да изостави детето си в гората (другото, враждеб-
ното пространство);

•   срещата със старицата вълшебница – изпитание за момичето, което то 
издържа благодарение на своите добродетели;

•   наградата – позлатяването на добрата девойка и добиването на сандъчето 
с жълтици;

•   завръщането вкъщи – край на премеждията, тържество на справедли-
востта; момичето вече е с променено положение, защото е получило цен-
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ните дарове; задълбочаване на омразата на мащехата, която завижда на 
завареничето;

•   извеждането от дома на дъщерята на мащехата – повторение на изпи
танията, с които тя не се справя и съответно не заслужава промяна в поло
жителна посока и встъпване в новия свят;

•   наказанието – почернянето на момичето е заслужено възмездие за недос
тойните му постъпки;

•   допълнителното премеждие с подмяната на булката – повторение на 
начина, по който действат героините;

•   финалът – окончателна победа на доброто и обещание за благополучие в 
щастливо семейство.

		Основната идея, вложена в приказката, е, че добрите дела се оценяват и 
се възнаграждават, а лошите постъпки се наказват. Всеки сам избира кое 
житейско сандъче да отвори.

т е м а 4  
Фолклорен/традиционен календар

Доколкото в темата „Фолклорен/традиционен календар“ очевидно се търси 
информативно обогатяване на учениците и открояване на приликите, а не раз
ликите в начина на живот на представителите на различни културни и религи
озни общности, за да може да се възпитат уважение и толерантност, учителят 
следва деликатно, но последователно да извежда общочовешкия, позитивния 
смисъл, кодиран в празничните ритуали и на християните, и на юдеите, и на 
мюсюлманите. Четири са найважните елементи на всички празници, предло
жени в програмата на МОН, чието проследяване би довело до постигане на 
предварително поставените цели:
• единението на човека с общността и с Бога;
• почитта към природата;
• акцентът върху доброто и духовността;
• силата на ритуалното слово.

т е м а 4.1.  
Празникът Коледа

1. Методически акценти

1.1.  Коледа е един от найобичаните празници в традиционния календар и деца
та го очакват с нетърпение не само защото неизменно получават подаръци, 
а и защото участват активно в отбелязването на Христовото Рождество. 
Уроците за нови знания, посветени на празника Коледа, трябва да позволят 
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на петокласниците да вникнат в смисъла на познатите им ритуали и така да 
се докоснат същностно до традициите на общността, към която принадле-
жат. Важно е децата да бъдат насърчени да открият фолклорни и литера-
турни произведения, посветени на празника.

1.2.  Целите на системата от уроци се свеждат главно до:
•   запознаване на учениците с Коледа като основен празник в системата на 

българския фолклорен празничен календар;
•   открояване на езическите и християнските елементи в празнуването на Ко-

леда;
•   откриване и осмисляне на проявленията на празника в словото.

2. Вариант за тезиси

		В празнуването на Бъдни вечер и Коледа се преплитат езически и христи-
янски вярвания и практики.

		Подготовката за празнуването на Коледа у нас започва на Бъдни вечер – 
празник, наричан още Мала Коледа.

•   Бъдникът – задължителен за всеки дом; дъб или круша се отсичат специ-
ално и дървото гори в огнището без прекъсване не само в нощта срещу Ко-
леда, а чак до Йордановден, за да прогонва злите сили. Пепелта от бъдника 
се използва като лекарство през цялата следваща година. Християнският 
смисъл на този обичай е свързан със светлината, излъчвана от Бога.

•   Празничната трапеза – ястията са нечетен брой (това най-вероятно е от-
глас от свещените числа на древноюдейската традиция); храните са постни 
(последен ден на 40-дневните Рождественски пости); най-голямо внимание 
се отделя на богато украсения обреден хляб, замесен без мая, в който често 
се слага монета за късмет; на питата присъстват в стилизиран вид или чрез 
символи Исус, всички от семейството и домашните животни; първото пар-
че от хляба се оставя за Богородица; масата не се раздига до сутринта на 
Коледа.

•   Гадания – младите момичета слагат първата хапка от празничната вечеря 
под възглавницата си и вярват, че ще сънуват бъдещия си съпруг.

•   Коледуване – група момчета (предимно в западните краища на България) 
или момци, на които им предстои да си избират невеста (главно в Източна 
България), обикалят къщите и благославят стопаните с песни и наричания 
за здраве и благополучие; в замяна получават специално опечени за тях 
краваи.

		От първата половина на 4. век християните в Рим започват официално да 
празнуват Христовото Рождество на 25 декември. Причина за това е, че 
тогава е денят на зимното слънцестоене, когато денят започва да нараства 
и силата на Слънцето се увеличава. Езичниците са отбелязвали на този 
ден раждането на непобедимото Слънце (Dies natalis Solis Invicti) с шум-
ни пиршества и размяна на подаръци. Деловият живот замирал, училищата 
били затворени, никой не изпълнявал произнесените присъди. Постепенно 
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християнската Църква „усвоява“ езическия празник, влагайки в него ново 
съдържание. 

		Раннохристиянският мислител Ириней Лионски (2. век), говорещ за праз-
ника Рождество Христово и за тайната на божественото въплъщение, каз-
ва: „Бог е станал човек, за да може човекът да стане бог“. Църквата тълкува 
тези думи като спасение на хората от робството на греха и възстановяване 
на изгубеното им някога достойнство.

		Рождеството на Спасителя се превръща в универсална точка за измерване 
на времето по целия свят. Това събитие разделя световната история на две 
епохи – преди и след раждането на Христос.

т е м а 4.2.  
Празникът Великден

1.  Методически акценти

1.1.   Великден е празник, познат на децата. Той e свързан с определени символи, 
някои от които съществуват и в другите традиционни християнски култу-
ри. Същевременно налице са и специфично български обичаи, отвеждащи 
към изконни вярвания, типични само за светогледа на българина. При този 
урок на петокласниците е подходящо да се постави задача да изброят и 
групират в избрана от тях форма (таблица, схема, табло, презентация и др.) 
всички познати им символи, които се свързват с празника. Така много лес-
но ще се постигне диференцирането на различните „пластове“ на практики-
те, съпътстващи отбелязването на празника, което от своя страна би довело 
до по-детайлното запознаване на петокласниците с историята и смисъла на 
празника, без това да води до подмяна на автентичността.

1.2.  Целите на урока се свеждат главно до:
•   открояване на същността и ролята на пролетните народните обичаи и хрис-

тиянските практики за Великден в живота на човека, семейството и нацио-
налната общност;

•   поставяне на акцент върху смисловото единство, довело до надграждането 
на фолклорните обреди с християнските ритуални действия; 

•  откриване и осмисляне на проявленията на празника в словото.

2.  Вариант за тезиси

		Възкресение Христово всъщност е заключителният, кулминационен праз-
ник на поредицата от пролетни игри, обичаи и по-малки празници, които 
започват на Сирни Заговезни (Прошка, Поклади, Сирница) и продължават 
около 40 дни, колкото траят Великденските пости. 

		Всички ритуални действия извеждат на преден план две функции, които 
поставят смислово ударение върху новото начало – очистителната и въз-
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произвеждащата (както по отношение на реколтата на полето и домашните 
животни, така и в чисто човешки, личен план – задомяване и раждане на 
деца).

		В основата на всички практики стоят вярванията и представите, свързани с 
прехода от зима към пролет, съответно от хаос към ред, от смърт към жи-
вот, откъдето се осъществява и препратката към Христовото възкресение.

		Център на обичаите на Великден е чукането с шарените великденски яйца. 
Яйцето е съвършеният символ на раждането на живота и космическото 
единство, знак за обновлението на природния и социалния свят, обещание 
за щастие, хармония и благоденствие.

т е м а 4.3.  
Празникът Гергьовден

1.  Методически акценти

1.1.  Уроците от раздела „Фолклорен/традиционен календар“ завършват с изло-
жение за празника Гергьовден. Това е ключов урок, защото актуализира и 
систематизира знанията на учениците не само върху конкретната тема, а и 
върху изучения вече материал в поне две направления:

•  връзка с митологичния образ на върховния бог;
•   връзка със старинен сюжет на вълшебна приказка, вписваща се с някои 

свои черти в модела на „Тримата братя и златната ябълка“.
Едно от най-важните умения, които се очаква да придобият петокласници-

те, е да правят съпоставки, да откриват приликите и различията на културните 
явления, с които се запознават. Това допринася за придобиването на трайни 
знания. Учителят следва да насърчи децата да откриват идентичните елементи 
от сюжетите и да обясняват причините за тази близост.
1.2. Целите на урока се свеждат главно до:
•   открояване на същността и ролята на пролетните народните обичаи за Гер-

гьовден в живота на човека и общността;
•   поставяне на акцент върху близостта на вярванията и представите за Гер-

гьовден сред християни и мюсюлмани, както и сред представители на раз-
лични етноси;

•   откриване и осмисляне на проявленията на празника в словото.

2.  Вариант за тезиси

		С Гергьовден, честван на 6 май, според народа започва лятото, което за-
вършва на Димитровден (26 октомври). Тези празници всъщност делят го-
дината на две половини и това отразява идеята за двойствеността на света.

		Свети Георги е един от най-почитаните светци у нас. Името му произли-
за от гръцкото „Георгиос“ (Γεώργιος), което означава „земеделец“. Той е 
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властелин на нивите и стадата, от него зависи тяхното плодородие. В на-
родното творчество той е юнакът, побеждаващ змея/ламята и „отключващ“ 
водите. Някои изследователи откриват в образа му следи от чертите на ста-
рогръцкия Зевс, славянския Перун и Тракийския конник. Приписваните на 
светеца качества (да оказва влияние върху здравето, живота, плодородието 
и брака) го определят като носител на характеристиките на универсален 
върховен бог.

		Обичаите и обредите за Гергьовден оформят няколко групи:
•   свързани с необлагородената природа – събирането на билки, къпането 

и миенето с вода и роса, киченето със свежи клонки, набрани в гората и 
по полето, на вратите и праговете на домовете, кошарите и оборите. Тези 
ритуални действия отразяват представата, че в навечерието на Гергьовден 
зеленината и водата имат силата да дават здраве и плодовитост;

•   свързани с облагородената природа – обхождат се нивите с посеви, заравя 
се червено великденско яйце, разхвърля се слама, запазена от Бъдни вечер, 
вкъщи се носи житен клас. Смисълът на тези действия е да се предпази ре-
колтата от бедствия;

•   свързани със скотовъдството – извеждане на стадата на първа зелена паша, 
обредно доене на овцете, принасяне в жертва на първото родило се мъжко 
агне;

•   свързани с празничната трапеза, която най-често е общоселска – месене на 
богато украсени обредни хлябове, агне, прясно мляко и сирене. Обредите 
имат предимно брачна насоченост – момите да се оженят, а булките да ро-
дят здрави деца;

•   свързани с празничното веселие – цял ден се играят гергьовденски хора и 
се пеят песни, чийто основен мотив е за св. Георги, който побеждава змея и 
„отключва“ водата и плодородието. Младите се люлеят на гергьовски люл-
ки, вързани на зелено дърво. Вярва се, че така се пренася растителната 
сила на дървото върху човека.

		За християнската Църква св. Георги е смел воин и стратег, загинал мъче-
нически заради вярата си от ръката на император Диоклециан (284 – 305). 
Оттук идва и честването на Гергьовден като ден на българската армия.

		Популярността на св. Георги се дължи и на неговото добротворство. Убе-
ден, че в най-скоро време смъртта ще го застигне, Георги започнал да се 
подготвя за нея. Раздал парите и скъпоценностите си на своите най-близки 
приятели, освободил робите от имението си и подарил имотите си на бед-
ните.
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т е м а 4.4.  
Празникът Пасха/Песах

1. Методически акценти

1.1.  Урокът за нови знания, посветен на еврейския празник Песах, е третият 
от раздела „Фолклорен/традиционен календар“ и първият, за чието съдър-
жание учителят не може да разчита на предварителни знания от страна на 
децата, тъй като петокласниците в своето мнозинство нямат свой собствен 
опит, свързан с отбелязването на този празник. Затова учениците внима-
телно трябва да бъдат напътствани, за да могат самостоятелно да открият 
нравствените послания, кодирани в конкретните ритуални практики, описа-
ни в урочната статия, както и да могат да вградят научното знание в своята 
представа за света, за доброто и злото, за образа на другия, за толерант-
ността и способността да се извеждат на преден план общото и позитив-
ното (добродетелността, честността, чистотата, благочестието, мъдростта, 
паметта за миналото като гаранция за по-добро бъдеще, предаността към 
семейството и рода, връзката между поколенията, почитта към родителите, 
стремежът към добротворство, вярата, доверието между хората...), а раз-
личното, което неминуемо не е на дълбинно, а на повърхностно равнище, 
да се тълкува като елемент от многообразието. Ударението следва да се 
постави върху връзката между конкретните ритуални действия и тяхното 
морално значение, което ще се превърне в основа за осмислянето на но-
воп ридобитите знания.

1.2. Целите на урока се свеждат главно до:
•   запознаване на петокласниците със същността на празника Песах като точ-

ка на пресичане на природното и религиозното начало;
•   открояване на символното значение на ритуалните практики, свързани с 

празника, и съотнасянето им към ядрата на човешкия морал;
•   проследяване на проявленията на празника в молитвата като словесен син-

тез на нравствения смисъл;
•   създаване на условия за съпоставка на идейните послания на празниците на 

различните етноси и религии.

2. Вариант за тезиси

		Песах е празник на хората, изповядващи юдаизма; в днешния свят това са 
евреите, пръснати по целия свят (трябва да се открои разликата между ет-
нос и вероизповедание въпреки тясната връзка между тях в случая).

		Песах е празник на пролетта – на обновлението на света, пробуждането на 
природата и освобождението на човека.

		Значение на името на празника:
•   песах някои изследователи превеждат от иврит като „преход“, което пряко 

сочи връзката с извеждането на евреите от Египет до Обетованата земя;
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•   други учени свързват песах с глагол със значение „пропускам“, което „при-
помня“, че по Божията воля смъртта е „пропуснала“ еврейските синове, 
докато наследниците на египтяните, отметнали се от обещанието си, били 
умъртвени;

•   третата версия за значението на думата песах е „говорещи уста“ и поставя 
акцент върху задължителното за празника ежегодно говорене, разказване 
на историята за спасението на евреите от робството в Египет.

		Празникът Песах откроява принципи, залегнали в основата на човешкото 
съществуване, чиято същност се свързва с книгата „Изход“ от Стария за-
вет на Библията. Те може да се разгледат като универсални, тъй като може 
да послужат за ядро на пълноценния духовен живот на всеки човек. Тези 
принципи са:

•   Важно е паметта за миналото да се поддържа жива – като забравят 
уроците на миналото, произтичащи както от победите, така и от поражени-
ята, хората се обричат да правят грешки и да ги повтарят.

•   Важно е човек да е оптимист – най-сложната задача, стояла пред Мойсей, 
не е била да изведе евреите от Египет, а да „изведе Египет от евреите“. Те 
дотолкова са били свикнали да бъдат роби, че надеждата им за освобож-
дение е била почти мъртва. Но се е възродила. Посланието е, че за да се 
върви напред към доброто, от изключително значение е да не се допуска 
отчаянието да властва – свободата идва след робството, както денят следва 
нощта.

•   Важно е човек да има вяра – вярата е в основата на човешката мотивация 
да се полагат усилия за усъвършенстването на света, в който живеем.

•   Важно е семейството – центърът на всичко, свързано с перспективата 
за по-добро бъдеще, е семейството. Затова домът и децата неслучайно са 
приоритет в празника, а и в целия живот на хората.

•   Важно е човек да бъде съпричастен към бедите на другите – този, който 
е страдал, е естествено да разбира и да проявява съчувствие към чуждата 
болка.

т е м а 4.5.  
Празникът Курбан байрам

1.  Методически акценти

1.1.  Урокът за нови знания, посветен на мюсюлманския празник Курбан бай-
рам, въвежда петокласниците в света на исляма, за да покаже, че религи-
озната вяра в своята същност е чиста и изисква почтеност и доброта. Уда-
рението тук следва да се постави върху възпитаването на толерантност и 
търсенето на сходства, които обединяват хората, а не на различия, които 
водят до нетърпимост. Въпросите на учителя трябва да бъдат насочени към 
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символиката на жертвата, пречистването и мисълта за другите, които са 
водещи в празника. Обобщението е уместно да бъде в посока на това, че 
никоя религия не проповядва зло, а извежда на преден план добротворство-
то, благородството и щедростта.

1.2. Целите на урока се свеждат главно до:
•   запознаване на учениците с Курбан байрам като основен празник за мю-

сюлманите;
•   открояване на приликите между възгледите на хората, изповядващи раз-

лични религии. 

2.  Вариант за тезиси

		Празникът Курбан байрам съвпада с края на задължителното за изповядва-
щите исляма поклонение, наречено „хадж“ (оттук и човекът, който е посетил 
светите места, свързани с неговата религия, добавя към името си „хаджи“), 
което ритуално повтаря изминаването на пътя към Бога. Поклонението про-
дължава четири дни, затова и празникът е с такава продължителност. 

		За празничната трапеза се коли жертвено животно, най-често овен, като е 
задължително по-голяма част от месото да се раздаде на хора в нужда. При 
жертвоприношението мюсюлманинът трябва да спомене името на Аллах 
като ритуал, за да подчертае, че взема живота на животното за храна и за 
раздаване на бедните хора с разрешение на Всевишния, т.е. че убиването 
не е самоцелно.

		Подобни празници има и в християнството и юдейството. Тези общи мо-
менти се обясняват с това, че Мохамед е имал лични познанства с хрис-
тияни и евреи и е общувал постоянно с тях. Всъщност съвпаденията са 
резултат от преобладаващите сред всички хора нравствени стойности.

		С течение на времето Курбан байрам се е превърнал в истински народен 
празник за мюсюлманите, който те посрещат с благородни чувства към 
всички, с уважение към близки и непознати. Там, където мюсюлмани и 
християни живеят заедно, в празника участват и християни, доказателство, 
че всяка религия внушава доброта и човеколюбие и е близка до житейските 
проблеми на всички хора. 
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РАЗДЕЛ II. РАЗЛИЧНИ РАЗКАЗИ ЗА ЧОВЕКА И СВЕТА

т е м а 1  
„Хайдути“ (Христо Ботев)

1.  Методически акценти

1.1.  Уроците за нови знания, посветени на първия опит за създаване на българ-
ски национален епос – недовършената поема „Хайдути“ („Баща и син“), 
въвеждат петокласниците в света на неоспоримия гений на българската 
литература Христо Ботев – „живата вода на българската поезия“ (Боян 
Пенев). В трудните времена на робство – национално и социално, авторът 
недвусмислено посочва, че достойният човек е в състояние да направи своя 
избор и да подчини себе си на общочовешката кауза – свободата.
Дистанцията във времето (около 150 години) и променените реалности ус-

ложняват навлизането на съвременния ученик в света на героичното себеотда-
ване – център на Ботевата поезия. Учителят има сложната задача да преодолее 
тази отдалеченост и да „възкреси“ българския дух от епохата на Възраждането, 
за да може децата да открият за себе си смисъла на родолюбивия подвиг както 
на българските хайдути, така и на автора на изучавания текст, който е красно-
речив пример както за служба на отечеството, така и еталонен образ на непри-
мирим с неправдите човек, носител на универсални добродетели, неподвластни 
на конкретни исторически обстоятелства.
1.2. Целите на системата от уроци се свеждат основно до:
•  изграждане на обща представа за мястото на Ботев в българския свят;
•  открояване на ролята на хайдутите в борбата за национално освобождение;
•   оформяне на представи за понятия като дълг, справедливост, достойнство 

и избор;
•   осмисляне на функциите на героите в творбата, като се държи сметка за 

аудиторията както в миналото, така и в настоящето.

2.  Вариант за тезиси

Ботев е усвоил опита на народната песен и творчески го прилага – учени-
ците следва да бъдат насърчени да открият приликите и разликите в образите 
на хайдутите в народните песни – от една страна, и в Ботевата поема – от друга. 
Учителят може да запознае децата с хайдушка народна песен, интерпретираща 
същия мотив.
		По преценка на преподавателя може да се въведе и съпоставяне на тексто-

вете и по поетика (бял стих, силабическо стихосложение, похвати…).
		Предварително зададени на групи ученици въпроси (Кой е ставал хайду-

тин? За какво се борят хайдутите? Къде живеят хайдутите?) изяс-
няват ролята на хайдутите в българското предосвобожденско общество. 
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Учителят следва да открои двете фази в развитието на хайдушкото дви-
жение – борецът за собствени права се превръща в крило за угнетените си 
сънародници.

		Заглавието и подзаглавието – ролята на постигналия свободата за форми-
рането на светогледа на по-младите.

		Композиционното деление на недовършеното Ботево произведение (про-
лог и първа част) насочва към двуделната смислова структура на творбата.

		Встъпителна част – насочващи въпроси:
•  Кой говори?
•  Към кого се обръща?
•  Какво цели?
•  Какви песни иска да запее и какви отхвърля?
•  Кой трябва да чуе песента за Чавдар?
•  Къде достига тази песен?
•  Какво научават хората от тази песен?

Изводи: Славата на героя е неувяхваща, защото е съхранена в песента, коя-
то се разпространява по цялата българска земя; Чавдар е герой, който не се 
примирява със злото и воюва на страната на доброто, пренебрегвайки сигур-
ността на традиционния живот.
		Същинска част – насочващи въпроси:
•  Кой говори?
•  Към кого се обръща?
•  Какво цели?
•  Защо родината е описана чрез точни назовавания на географски обекти?
•  Защо авторът се връща към миналото на Чавдар?
•   По каква причина се споменава възрастта, на която момчето прави своя 

житейски избор?
•  Връзката между бащата и сина само родова ли е?
•  Чавдар изоставя ли майка си? Не я ли обича?
•  Защо е въведен образът на вуйчото сюрмашки изедник?

Изводи: Чавдар за майка си е едничко дете хубаво, писано още шарено, а 
за бащата войвода е хубаво дете юначе. Така се очертават двете представи за 
ролята на човека в обществото, които представя текста.
		Обобщение

Ботевата поема „Хайдути“ утвърждава житейска философия, валидна във 
всяко време – юнакът тегло не търпи. При всякакви обстоятелства може да се 
направи достоен човешки избор.
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