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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКТА  
ОТ ПОМАГАЛА ЗА 4. КЛАС 

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

Усвояването на българския език се осигурява чрез 
помагалото „Български език за 4. клас“, което 
включва учебен материал както за обучението за овла-
дяване на българския език, така и за обучението за съз-
даване на текстове чрез преразказване и съчиняване, 
предвидени в раздела „Текст и общуване“ в учебната 
програма. За всяка от темите от раздела „Български 
език“ се организират по два урока – първият урок е с 
опора на помагалото, а вторият урок се реализира чрез 
учебното пособие „Тетрадка по български език за  
4. клас“. Дейностите по раздела „Текст и общуване“ 
се изпълняват в помагалото и броят на уроците е ука-
зан в разпределението на учебната заетост.

Обучението по литература се провежда като обу-
чение по четене с литературно-естетически характер и 
то се осигурява чрез „Читанка за 4. клас“, в която са 
поместени кратки художествени текстове. Чрез тях се 
осъществява усъвършенстването на читателската, ли-
тературната и езиковата култура, както и на уменията 
за учене. Преобладават текстове от българската детска 
литература, адаптирани съобразно с особеностите на 
обучението в условия на билингвизъм. За всеки текст е 

предвиден по един урок. За целта към всяка литератур-
на творба е предложен методически апарат (въпроси, 
задачи, тестове и др.). Продължението на тези задачи 
е в учебното пособие „Тетрадка към читанката за 
4. клас“, в което са предложени допълнителни учебни 
задачи към изучавания литературен текст. 

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

Учебният комплект предлага цялостна дидактическа 
технология за втория модул от обучението по българ-
ски език и литература. Тя е осигурена с необходимите 
ресурси, затова не се налага учителят да търси други 
помагала и помощни средства.

В учебната програма е посочено, че „годишният 
брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛ-
ГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в четвърти клас е от 
108 до 120 часа. Разпределението на часовете между 
компонентите Български език и Литература, както и 
разпределението на часовете за обучение по Български 
език като втори е по преценка на преподавателите“. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Предлаганият учебен комплект осигурява възмож-
но най-големия брой часове (120 часа), за да може учи-
телят да преценява как да ги комбинира и кои от тях 
да пропусне с оглед на спецификите при учениците от 
неговия клас. Учителят сам определя приоритетите в 

своите цели и методическата си работа, но предложе-
нието е за следната учебна заетост по модули в обуче-
нието (първи и втори) и по раздели в обучението във 
втория модул (български език; литература; създаване 
на текстове):

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

Български език Литература Общуване и текст
18 часа 40 часа 48 часа 14 часа 120 часа

Приложено е и примерно седмично разпределение на темите, предложени в този учебен комплект (за 30 учеб-
ни седмици по 4 учебни часа на седмица).

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

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

Какво научихме в трети 
клас (от първи модул)

Първи модул
Двойки глаголи в се-
гашно време

Първи модул
Изречения с думите 
искам и мога

Първи модул
Изречения с думите 
обичам и трябва

2 септември Първи модул
Изречения с думите 
искам, мога, обичам и 
трябва

Първи модул
Бъдеще време на гла-
гола – положителна 
форма

Първи модул
Бъдеще време на гла-
гола – отрицателна 
форма

Първи модул
Бъдеще време на гла-
гола – въпросителна 
форма

3 октомври Първи модул
Минало свършено вре-
ме на глаголите ходя и 
говоря

Първи модул
Минало време на глаго-
лите работя и нося

Първи модул
Минало свършено 
време на глаголите 
слушам и гледам

Първи модул
Минало свършено 
време на глаголите 
обядвам и вечерям

4 октомври Първи модул
Минало време на глаго-
лите (преговор)

Първи модул
Притежателни место-
имения в единствено 
число

Първи модул
Притежателни место-
имения в множестве-
но число

Първи модул
Притежателни место-
имения (преговор)

5 октомври Първи модул
Какво научихме в трети 
клас (преговор 1)

Първи модул
Какво научихме в трети 
клас (преговор 2)

Литература
Да си припомним на-
ученото в трети клас

Литература
Оттука почва обичта 
– Христо Радевски

6 октомври Общуване и текст
Устно и писмено общу-
ване 

Общуване и текст
Устен кратък преразказ

Литература
Карнавал в гората – 
Леда Милева

Литература
Старият щърк – Кон-
стантин Констан-
тинов

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

Общуване и текст
Устен кратък преразказ 
на приказка

Литература
Канарче – Добри 
Жотев

Литература
Цамбур – Катя Во-
деничарова

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

Общуване и текст
Начини за поправка на 
текст

Литература
Боряна войвода – 
българска народна 
песен

Литература
Надиграване – пре-
разказал Цанко 
Лалев

9 ноември Български език
Гласни и ударение

Български език
Гласни и ударение

Литература
Обичам те, родино – 
Елисавета Багряна

Литература
Легенда за хан 
Кубрат



5

1 2 3 4 5 6
10 ноември Български език

Меки и твърди съгласни
Български език
Меки и твърди съглас-
ни

Общуване и текст
Писмен отговор на 
въпрос към худо-
жествен текст (Къ-
щичка за приятели)

Текст и общуване
Писмен отговор на 
въпрос към худо-
жествен текст (Къ-
щичка за приятели)

11 декември Български език
Образуване на думите. 
Сложни думи

Български език
Образуване на думите. 
Сложни думи

Литература
Кой е по-висок – 
Марко Ганчев

Литература
Чешма – Стоян Ру-
сев (Дядо Благо) 

12 декември Български език
Антоними

Български език
Антоними

Литература
Страшен звяр – Ли-
ана Даскалова

Литература
Снежният човек 
и врабчето – Све-
тослав Минков

13 декември Български език
Сказуемо

Български език
Сказуемо

Литература
Чудна звезда – Йор-
дан Стубел

Литература
Януарски гости – Ди-
митър Спасов

14 януари Български език
Видове изречения по 
състав

Български език
Видове изречения по 
състав

Литература
Мечката и лошата 
дума – българска 
народна приказка

Литература
Я кажи ми – Ран 
Босилек

15 януари Български език
Свързване на простите 
изречения в сложно

Български език
Свързване на простите 
изречения в сложно

Литература
Български митове и 
легенди (Крали Мар-
ко си намира крилат 
кон)

Литература
Лястовица и врабче 
– българска народна 
приказка

16 януари Български език
Съществителни имена. 
Членуване

Български език
Съществителни имена. 
Членуване

Литература
Тримата глупаци – 
Елин Пелин

Литература
Мечти – Виктор Са-
муилов

17 февруари Български език
Членуване на съществи-
телните имена от мъжки 
род

Български език
Членуване на същест-
вителните имена от 
мъжки род

Литература
Весел гъделичкащ 
смях – Маргарит 
Минков

Литература
Неочакван резултат – 
Валери Петров

18 февруари Български език
Прилагателни имена. 
Образуване, употреба и 
правопис

Български език
Прилагателни имена. 
Образуване, употреба и 
правопис

Литература
Сънят на врабчето – 
българска народна 
приказка

Литература
Бялото гълъбче – 
Марко Ганчев

19 февруари Български език
Числителни имена. 
Числителни бройни и 
числителни редни имена

Български език
Числителни имена. 
Числителни бройни 
и числителни редни 
имена

Литература
Не е честно – Виктор 
Самуилов

Литература
Конфитюр – Краси-
мир Дамянов

20 февруари Общуване и текст
Устен разказ по картина 
от художник (Кубрат)

Общуване и текст
Устен разказ по кар-
тина от художник 
(Кубрат)

Литература
Що е татковина – 
Николай Соколов; 
Българин – Борислав 
Ценов

Литература
Питанки – Петя Ко-
кудева

21 март Български език
Употреба и правопис на 
числителните имена

Български език
Употреба и правопис 
на числителните имена

Литература
Мартеничка – Ели-
савета Багряна; 
Пролет – Петя Кара-
колева

Литература
Левски скок – Сте-
фан Дичев; Стара 
планина – българска 
народна песен

22 март Български език
Глаголи. Лице и число 
на глаголите

Български език
Глаголи. Лице и число 
на глаголите

Литература
Мама – Валери Пет-
ров

Литература
Най-хубавото птиче – 
Георги Райчев
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1 2 3 4 5 6
23 март Български език

Правопис и употреба на 
глаголите

Български език
Правопис и употреба 
на глаголите

Литература
Най обичам у дома – 
Владимир Голев

Литература
Баба – Велизар Нико-
лов; Как така – Мая 
Дългъчева

24 март Общуване и текст
Писмено съчинение по 
аналогия 

Текст и общуване
Писмено съчинение по 
аналогия 

 Литература
Скучен дъжд – Анд-
рей Германов

Литература
Приказка за птиче-
то, което научи два 
чужди езика – Радой 
Киров

25 април Български език
Сегашно време на гла-
голите

Български език
Сегашно време на гла-
голите

Общуване и текст
Писмено съчинение 
по аналогия 

Литература
За да имаш приятели 
– Йордан Радичков

26 април Общуване и текст
Писмено съчинение по 
две думи 

Общуване и текст
Писмено съчинение по 
две думи 

Литература
Приказки– Све-
тослав Минков 
(Златното яйце)

Литература
Великден – Атанас 
Цанков

27 април Български език
Бъдеще време на глаго-
лите

Български език
Бъдеще време на гла-
голите

Общуване и текст
Писмено съчинение 
по две думи

Литература
Хубавец – Леда Ми-
лева

28 май Български език
Минало време на гла-
голите

Български език
Минало време на гла-
голите

Литература
Моята учителка – 
Леда Милева

Литература
Мечти – Елисавета 
Багряна

29 май Български език
Употреба на глаголните 
времена

Български език
Употреба на глаголните 
времена

 Литература
Компютърът на Ани 
– Радой Киров

Литература
Лятната Ваканция – 
Весела Фламбурари

30 май Български език
Какво научихме за бъл-
гарския език

Български език
Какво научихме за бъл-
гарския език

Литература
Марко – Георги Да-
наилов

Литература
Припомнете си нау-
ченото 
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3. ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

В учебната програма по български език и литерату-
ра е предвидено осъществяването на дейности, свър-
зани с диагностика на входното и изходното равнище 
на владеене на езиковите знания. Учебният комплект 
предлага две самостоятелни работи – за измерване на 
входното и на изходното ниво в началото и в края на 
учебната година. Те се провеждат в рамките на общия 
курс от задължителни уроци по български език по 
следните теми „1. Да си припомним наученото в трети 
клас“ (за установяване на входното ниво) и „20. Какво 
научихме за българския език“ (за проверка на резулта-
тите от обучението на изходното ниво).

За целта се използва дидактическият материал по 
тези теми, който се съдържа в учебната тетрадка по 
български език за четвърти клас. Този материал може 
да служи както за тренировъчни упражнения за прего-
вор, така и за самостоятелна работа на ученика, която 
след това учителят ще провери и оцени. Това би му 
дало информация за напредъка на всеки негов ученик 
за определения период.

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

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

Първата задача е за проверка на разбирането при 
четене. Тя е свързана с „Кратка приказка за досънува-
не“ от Зорница Христова. Единият въпрос е със свобо-
ден отговор, като очакването е учениците да построят 
своето писмено изказване върху основата на написа-
ното в текста. За да изградят правилно своя отговор, 
предлага им се начало на изречение, което те да до-
пълнят (например: Птиците идвали до прозореца, за 
да кълват трохички, защото навън е студена зима и 
те са гладни). Другият въпрос към приказката е с из-
бираем отговор (Кои станали приятели? → детето 
и Луната).

Втората задача е с цел да се проверят основни 

знания на учениците по български език. Това се осъ-
ществява чрез тестови задачи за определяне на части-
те на думата (корен и представка), за разпознаване на 
синоними, за правилна употреба на глагола съм и за 
видове изречения по цел на изказване. 

Актуализирането на тези знания е от важно значе-
ние за обучението по български език в четвърти клас, 
тъй като е включено изучаване на темите за: сложни 
думи (образувани от два корена); антоними (в тяхно-
то противопоставяне със синоними); видове изречения 
по състав (за разлика от видовете изречения по цел на 
изказването).

 Третата задача проверява дали учениците прила-
гат правилно изучените в трети клас книжовни норми 
(правопис на редуцирани гласни и обеззвучени съглас-
ни, правилото за двойна буква н (-нн-) и правилното 
писане на степенувани прилагателни имена →Препи-
шете степенуваните прилагателни имена и запомне-
те правописа им.).

На учениците се предлага следният текст: 
Приятелство
Скоро празнувах рожден ден и получих най-чуде-

сните подаръци. Владко ми подари електронна игра. 
От Любка получих картинни пъзели. Живко пък ми 
даде кола с дистанционно управление. За мен обаче 
най-ценно е тяхното приятелство. Няма по-голямо 
щастие от това.

Четвъртата задача е за самостоятелно създаване на 
кратък текст от 3 – 4 изречения. В помощ на учениците 
са предложени няколко опори – илюстрация, заглавие 
на текста и ключови думи и изрази. Очакването е те да 
създадат текст, който най-общо е следният: 

Весел зоопарк
В зоопарка децата влязоха в клетка на живот-

ни. Те много се забавляваха. Скачаха по дървото и се 
люлееха като маймунките. Животните от зоопарка 
стояха отвън и ги гледаха учудено.

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

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

№ на диагностич-
ната задача

Критерии за оценка Показатели за изпълнението:

1 2 3
Първа задача Четене на текст и проверка за разбирането 

(1 задача със свободен отговор и 1 задача 
с избираем отговор)

Максимален брой точки: 3
От които: 
до 2 точки – за задачата със свободен отговор;
1 точка – при правилно изпълнение на задачата 
с избираем отговор.
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1 2 3
Втора задача Езикови задачи (5 задачи с

избираем отговор)
Максимален брой точки: 5
От които:
1 точка – при правилно изпълнение на отделна-
та задача;
0 точки – при грешно изпълнение на отделната 
задача.

Трета задача Правописна задача:
2 – 3 думи с правописни особености при 
съгласния звук в средата на думата: Влад-
ко, Любка, Живко;
– 4 прилагателни имена с двойно н (-нн-): 
електронна, картинни, дистанционно, 
ценно;
– степенувани прилагателни имена: 
най-ценно, по-голямо.

Максимален брой точки: 9
– по 1 точка за всяка правилно написана дума;
– по 1 точка за всяко степенувано прилагателно 
име.

Четвърта задача Самостоятелно съставяне на
текст от 3 – 4 изречения

Максимален брой точки: 8
От които:
до 3 точки за тематично единство (съответствие 
със заглавието, илюстрацията и предложените
ключови думи);
до 3 точки за смислова цялост (изреченията в 
текста са свързани по смисъл);
до 2 точки за езиково оформяне (стилистични и 
правописни грешки).

Максималният брой точки при тази самостоятелна работа е 25. Тяхното приравняване към оценки по шесто-
балната система е следното:

Незадоволително 
изпълнение

Задоволително 
изпълнение

Добро изпълнение Много добро 
изпълнение

Отлично изпълнение

25 – 21 точки 20 – 16 точки 15 – 11 точки 10 – 6 точки 5 – 0 точки

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

татите от обучението по български език и литература 
в края на четвърти клас може да се организира и мето-
дическата работа при последната тема в учебната те-
традка по български език.

Първата диагностична задача е свързана с уме-
нията на учениците да разбират правилно съдържание-
то на прочетен текст. За целта е предвидена задача за 
четене на енциклопедичен текст със заглавие „Слън-
чевата енергия“, от който да се извлече най-важната 
информация чрез две тестови задачи. Едната от тях е 
със свободен отговор, като от четвъртокласниците се 
очаква да допълнят започнатото изречение със свое 
писмено изказване. Възможно е някои от учениците да 
се позоват само на една част от текста и да отговорят 
на въпроса непълно, например: Учените търсят нови 
източници на енергия, които да не замърсяват при-
родата. По-правилно е, ако четвъртокласниците из-
тъкнат още една причина, към която насочва текстът. 

В този случай пълният отговор би бил следният: Уче-
ните търсят нови източници на енергия, които не за-
мърсяват природата. Освен това природните горива 
постепенно се изчерпват. 

В зависимост от пълнотата на отговора се получава 
различен брой точки. При правилен пълен отговор –  
2 точки, при правилен непълен отговор – 1 точка, а при 
грешен отговор – 0 точки. При задачата с избираем от-
говор е правилно четвъртокласниците да посочат, че 
слънчевите панели служат за произвеждане на елек-
тричество.

Втората задача е с цел проверка на езиковите уме-
ния на учениците. За целта има 6 въпроса с избираем 
отговор за антоними и сложни думи; за членуване на 
съществителните имена от мъжки род; за видове изре-
чения по състав и по цел на изказване; за сказуемото 
като главна част на изречението. За всеки верен от-
говор се дава по 1 точка или общо за цялата задача –  
6 точки.

Третата задача е диктовка, която обхваща право-
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писни особености, изучавани в целия процес на езико-
во обучение в началното училище – обеззвучаване на 
съгласните в средата и в края на думите; редукция на 
гласните; писането на струпани съгласни в края на ду-
мата; двойна буква -н- (-нн-) при прилагателните име-
на. Към това се добавя и новото за четвъртокласниците 
умение да членуват правилно думите от мъжки род.

Текстът на диктовката е следният:
Горско приключение
Край каменната ограда на една къща живееше 

таралеж. В едно ранно есенно утро той напусна 
двора и тръгна на пътешествие в близката гора. По 
пътя заваля дъжд. Таралежът спря за почивка под 
гъбките в близост до един трънлив храст. Там той 
беше в безопасност.

Четвъртата задача цели да установи дали учени-
ците осъзнават правописната правилност. Те трябва да 
изберат начин за проверка на гласен в средата на дума-

та. Верният отговор в случая е В) със сродна дума, в 
която той е под ударение. 

Петата задача цели самостоятелното съставяне на 
кратък текст. Речевата задача е значително облекчена, 
тъй като учениците имат точен и ясен ориентир – нача-
ло на 4 изречения, които те трябва да допълнят, като се 
ръководят от илюстрацията и от историята, позната им 
от изучаван откъс от книгата „Пипи Дългото чорапче“. 
Ето защо броят на точките за правилно изпълнение на 
тази задача е по-малък, отколкото е броят на точките 
при речевата задача в самостоятелната работа за вход-
ното ниво.

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

Индивидуална листа за успеха на четвъртокласника при диагностика на изходното ниво

№ на диагностичната 
задача

Критерии за оценка Показатели за изпълнението:

Първа задача Четене на текст и проверка за
разбирането
(1 задача със свободен
отговор и 1 задача с
избираем отговор)

Максимален брой точки: 4
От които:
А) за задачата със свободен отговор:
2 точки – при правилен пълен отговор;
1 точка – при правилен непълен отговор;
0 точки – при грешен отговор.
Б) за задачата с избираем отговор:
1 точка – при правилен отговор;
0 точки – при грешен отговор.

Втора задача Езикови задачи (6 задачи с
избираем отговор)

Максимален брой точки: 6
От които:
1 точка – при правилно изпълнение на 
отделната задача;
0 точки – при грешно изпълнение на отделната 
задача.

Трета задача Прилагане на изученото при
писане на текст под диктовка

7 точки: от 36 до 37 точки
6 точки: от 32 до 35 точки
5 точки: от 28 до 31 точки
4 точки: от 24 до 27 точки
3 точки: от 20 до 23 точки
2 точки: от 16 до 19 точки
1 точка: от 12 до 15 точки
0 точки: по-малко от 12 точки.

Четвърта задача Тестова задача за правопис на гласни 2 точки – при правилно изпълнение;
0 точки – при грешно изпълнение.

Пета задача Самостоятелно съставяне на
текст от 3 – 4 изречения

Максимален брой точки: 6
От които:
до 2 точки за тематично единство 
(съответствие със заглавието, илюстрацията 
и предложените
ключови думи);
до 2 точки за смислова цялост (изреченията в
текста са свързани по смисъл);
до 2 точки за езиково оформяне (стилистични 
и правописни грешки).
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Максималният брой точки и при тази самостоятелна работа е 25. Тяхното приравняване към оценки по шес-
тобалната система е следното:

Отлично изпълнение Много добро 
изпълнение

Добро изпълнение Задоволително 
изпълнение

Незадоволително 
изпълнение

25 – 21 точки 20 – 16 точки 15 – 11 точки 10 – 6 точки 5 – 0 точки

Таблица за проверка на изпълнението при диктовката

№ Критерии за оценка при диктовката Брой точки
за правилен

отговор

Брой правилни
отговори по

критерия

Общ брой
точки по
критерия

1. Правопис на гласни в неударена сричка (3 възмож-
ни грешки):
пътешѐствие (път, пӟтник); горӚ (гӝрска);
трънлѝв (трън, трӟнен).

2 точки

2. Правопис на съгласни в края на думата (3 възмож-
ни грешки):
таралеж (таралежи); дъжд (дъждове, дъждо-
вен); трънлив
(трънливи).

1 точка

3. Правопис на съгласни в средата на думата (3 въз-
можни грешки):
близката (близо); почивка (почивам); гъбките 
(гъби).

2 точки

4. Струпани съгласни в края на думата (3 възможни 
грешки):
близост (близости); храст (храсти); безопас-
ност
(безопасности).

1 точка

5. Прилагателни с двойно -н- ( -нн-) (3 възможни 
грешки): каменна
(каменен); ранно (ранен); есенно (есенен).

2 точки

6. Членуване на думи от мъжки род (3 възможни 
грешки): напусна
двора (напусна него); по пътя (по него); тара-
лежът се скри
(той се скри).

3 точки

7. Други критерии:
Пренасяне на части от думи;
Отделяне на думите една от друга;
Оформяне на изречения (главна буква в началото и 
знак за край);
Неправилно пропускане/добавяне на букви в думи.

за тези критерии
4 точки: до 1 грешка;
3 точки: до 3 грешки;
2 точки: до 4 грешки;
1 точка: до 6 грешки;
0 точки: над 6 грешки.

Максимален брой точки: 37
Общ брой точки от диктовката
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4. ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

4.1. Общо представяне
Очакваните крайни резултати от обучението по 

български език в края на четвърти клас може да се об-
общят в следните основни направления: 

– изговор и правопис на звукове и думи в българ-
ския език;

– правопис, образуване и използване на сложни 
думи в речта; 

– разпознаване и употреба на антонимните отноше-
ния между думите; 

– знания и практически умения за правопис на изу-
чаваните части на речта: съществителни имена, прила-
гателни имена, числителни имена и глаголи;

– знания и умения за разграничаване, преобразува-
не и правопис на видове изречения по състав – просто 
и сложно.

В този план темите по български език може да се 
обособят в следните раздели: Изговор и правопис на 
звукове и думи в българския език; Словообразуване; 
Части на речта; Думи с противоположно значение; Из-
реченията по състав.

При въвеждането на новите понятия в помагалото се 
използва описателен текст, който представя най-общо 
същността на изучаваното езиково явление. Този текст 
е подкрепен от примери, които насочват четвъртоклас-
ниците към особеностите на наблюдаваните езикови 
факти и служат като образец, който ориентира учени-
ците в изучавания материал. С други думи, въвеждане-
то на езиковите понятия в началното училище следва 
да се осъществява на практическа основа, без излишно 
теоретизиране. Изпълнението на първата задача след 
описателния текст дава възможност за обратна връзка. 
Така учителят разбира дали да се върне към зададения 
в жълтото поле езиков материал, ако има нещо неясно 
за учениците, или да продължи към следващите задачи 
от урока. 

Комуникативният профил на езиковото обуче-
ние е зададен във всеки от уроците по български език 
чрез комуникативна задача, която ориентира ученици-
те в речевата реализация на усвояваните знания и уме-
ния. В задачата изучаваното езиково явление е грешно 
употребено и така води до недоразумения в общува-
нето. Отстранявайки грешката, четвъртокласниците 
се убеждават в необходимостта от книжовен изговор 
и правопис на овладявания езиков материал. Много-
образието от ситуации на общуване изисква употреба 
на различни стратегии за постигане на ефект в комуни-
кацията. Не е без значение и фактът, че предлаганите 
в помагалото комуникативни задачи внасят хумор и 
разнообразие в учебната дейност и по този начин са не 
само полезни, но и забавни за учениците.

В учебната програма по български език за четвърти 
клас основният приоритет е правописното обуче-
ние. Голяма част от уроците, предложени в помагалото 
и в тетрадката по български език, са пряко свързани 
с усвояване и затвърдяване на правописните норми. 
Продължава методическата работа върху упражняване 

на умения за писане на гласните и съгласните звукове, 
когато при тях има разлика между изговор и правопис. 
От особено голямо значение са уменията на четвър-
токласниците да разпознават пълен и кратък член на 
съществителното име от мъжки род, единствено число 
чрез проверка с личното местоимение той; да пишат 
правилно степенуваните прилагателни имена; да пра-
вят разлика между изговора и правописа на окончани-
ята -а, -ат, -я, -ят на глаголите за сегашно време.

 В помагалото и в учебната тетрадка е осигурен ди-
дактически материал за 8 урока за правописно обуче-
ние:

– 1 урок по темата „Гласни и ударение“, чрез коя-
то се затвърдяват умения за правописна проверка на 
гласни; 

– 1 урок за въвеждане на учениците в особеностите 
на правописа на меките съгласни чрез темата „Меки и 
твърди съгласни“, в която четвъртокласниците се учат 
да отбелязват местата и начините на писане на меките 
съгласни в българския език; 

– 2 урока за правопис на думите чрез темите „Об-
разуване на думите. Сложни думи“ и „Антоними“, в 
които учениците се запознават с възможните варианти 
за свързване две думи в сложна дума и правилно писа-
не на думи с противоположно значение;

– 4 урока за правопис на частите на речта чрез теми-
те „Членуване на съществителните имена от мъжки 
род“; „Прилагателни имена. Образуване, употреба и 
правопис“; „Употреба и правопис на числителните 
имена“; „Правопис и употреба на глаголите“. Уче-
ниците овладяват нови знания и затвърдяват изучени 
правописни правила и норми;

Наред с тези уроци, конкретно свързани с правопи-
са, четвъртокласниците овладяват умения за правопис 
и пунктуация на сложни изречения чрез темата „Свърз-
ване на простите изречения в сложно“; разгранича-
ват три глаголни времена и се учат да ги употребяват 
правилно: „Сегашно време на глаголите“, „Бъдеще 
време на глаголите“, „Минало време на глаголите“, 
„Употреба на гглаголните времена“.

Учебният комплект започва и завършва с обобщи-
телни теми: „Да си припомним наученото в трети 
клас“ и „Какво научихме за българския език“. 

В помагалото и тетрадката има езикови и комуни-
кативноречеви задачи, които дават възможност на уче-
ниците да овладеят нови знания по темите от учебната 
програма, да ги затвърдят и да ги приложат в конкретна 
ситуация на общуване. 

Целта е четвъртокласниците да задълбочат зна-
нията си за строежа на езика и езиковите и речевите 
единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуа-
ционни и граматически норми, да се научат да говорят 
и пишат книжовно, да четат и слушат с разбиране, да 
общуват резултатно.

4.2. Методически указания за уроците по бъл-
гарски език



12

ТЕМА 1: ДА СИ ПРИПОМНИМ НАУЧЕНОТО В ТРЕТИ КЛАС

Цели:
· актуализиране на знанията за частите на речта и 

граматическите им категории;
· прилагане на умения за образуване на сродни 

думи; 
· преобразуване на глаголи по число;
· затвърдяване на знания за правопис и пунктуация 

на подбудителни и възклицателни изречения.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма 
трети клас:

· Ученикът разпознава сродни думи по общия им 
корен. 

· Ученикът открива правописни особености на 
сродни думи. 

· Ученикът пише правилно думи с представки. 
· Ученикът прави правописна проверка чрез срод-

ни думи.
· Ученикът определя число на глагола.
· Ученикът пише правилно степенувани прилага-

телни имена.
· Ученикът познава числителното име като част на 

речта.
· Ученикът разпознава личното местоимение като 

част на речта, която замества имена на лица и пред-
мети.

· Ученикът знае форми на лични местоимения 
(именителни, кратки винителни и кратки дателни – 

затвърдява знанията си).
· Ученикът оформя пунктуационно правилно края 

на подбудителни и възклицателни изречения.

метОдически указания:
Темата е преговорна по отношение на получени-

те знания в трети клас за частите на думата – корен 
и представка, за частите на речта и техните категории 
(лице и число на лични местоимения и глаголи, степе-
нуване на прилагателни имена, числителни имена) и за 
пунктуация на видове изречения по цел на изказване 
(подбудително и възклицателно). Акцент са и някои 
правописни правила, усвоени в трети клас: правилно-
то писане на представки и степенувани прилагателни 
имена. В хода на урока учителят може да актуализира 
знанията за езиковите единици – звук, сричка, дума, 
изречение, текст. Така четвъртокласниците ще си при-
помнят системността на езика.

Първата задача изисква прилагане на знания 
за правопис на звучни съгласни в думата. Ученици-
те трябва да направят проверка със сродна дума или 
форма на думата, в която съмнителният звук се чува 
ясно, т.е. след него има гласен звук: книжка – книжен; 
блузка – блуза; обувка – обувам; рибка – рибар, риба; 
пеперудка – пеперуда; съседка – съседен,съседи.

Втората задача актуализира знания за сродни 
думи. Учениците трабва да решат кръстословица, като 
измислят сродна дума на дадените. Ориентир са напи-
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саните букви и броят на празните квадратчета. Така 
те трябва да напишат в тетрадките си следните думи: 
лекар, ловец, спортист, редица, пътник. Добре е ме-
тодическата работа да бъде насочена към откриване на 
корена като главна част на думата. 

С третата задача се затвърдяват уменията за 
отделяне на представките като части на думите. Уче-
ниците откриват двете думи с представка: излетя и 
по тегли. В хода на работата се припомня, че представ-
ката е част от думата, с чиято помощ се променя значе-
нието на думата, тоест получават се други думи. Под-
ходящо е да се даде пример с две думи (разговор/от-
говор), за да се затвърди смислообразуващата функция 
на представката. Следвайки примера, учениците устно 
добавят представки към една-две от останалите думи. 
Всички думи с добавени представки се записват в те-
традката. Например: подхвръкна, размисли, догони, 
подскочи, доплува, избяга.

С четвъртата задача се припомнят форми на 
лични местоимения (именителни, кратки винителни и 
кратки дателни). Учениците трябва да напишат про-
пуснатите форми за лице и число: ти, ние, те; на мене, 
на нас, на вас, на тях; ти, ви.

Петата задача актуализира знанията за прилага-
телното име като част на речта и затвърдява умени-
ята за правилно използване и писане на степенувани 
прилагателни имена. Коментират се изразите по-ма-
лък, по-къдрава, по-тъмна, по-палав, най-веселото, 
най-забавното. Учениците затвърдяват познанията 
си за значението на частиците за образуване на срав-
нителна и превъзходна степен на прилагателни имена. 
Много важно е да обсъдят съдържанието на текста. 
Това ще им помогне при отговора на задачата под тек-
ста: Открийте числителните имена в текста и ги 
препишете. Задачата е подходяща за съставяне на ус-
тен разказ по подобие за брат или сестра, като целта е 
да се използват степенувани прилагателни имена.

С шестата задача се цели да се припомни числото 

на глаголите. Всеки екип трябва да промени три глаго-
ла по число. 

Резултатите от работата на първия екип са следни-
те форми на глаголите:

бягам, бягаме, бягате, бягат 
бързаш,  бързаме, бързате,бързат
изостава, изоставаме, изоставате, изостават 
Очакваните глаголни форми за втория екип са:
тичаме, тичам, тичаш, тича
закъснявате, закъснявам, закъсняваш, закъснява
отиват, отивам, отиваш, отива
Чрез текста за препис в седмата задача се актуа-

лизират правописът и пунктуацията на подбудителните 
и възклицателните изречения. След прочита на текста 
учителят би могъл да използва и тестови задачи, чрез 
които да установи дали текстът е разбран. Например:

Как се чувства братчето, докато се учи да кара ко-
лело?

А) радва се Б) страхува се В) гордее се
Методическата работа е насочена към определяне 

на вида на изреченията по цел на изказване и припом-
няне на пунктуацията на подбудителните и възклица-
телните изречения. Учителят може да зададе въпроси 
за правописа на произволно избрани изречения: С ка-
къв знак завършва изречението: Хайде, Петьо! Дръж 
кормилото! Браво!

Комуникативната задача представя ситуация, в 
която героят отговаря остроумно на молбата на учи-
телката да пише по-четливо. От учениците се изисква 
да отговорят на въпроса в условието на задачата, като 
установят разликата между четливо писане и писане 
без грешки. Те могат да разгледат и написана страница 
от тях в тетрадката и да коментират своя почерк.

Вторият урок по тази тема е в учебната тетрадка 
по български език и той се осъществява чрез самостоя-
телна работа. Критериите за нейната проверка и оцен-
ка са посочени в предходна глава на тази книга за учи-
теля.

ТЕМА 2: ГЛАСНИ И УДАРЕНИЕ

Цели: 
· обобщаване на изученото за гласните звукове; 
· усъвършенстване на уменията за правопис на ре-

дуцирани гласни звукове.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма 
трети клас: 

· Ученикът разграничава ударена от неударена 
сричка. 

· Ученикът прави разлика между изговор и право-
пис на неударена гласна.

· Ученикът прилага начини за проверка на право-
писа на гласни в неударени срички. 

· Ученикът разграничава думите с ударение от ду-
мите без ударение и ги изписва правилно.

метОдически указания:
Методическият ход на урока започва с актуализи-

ране на знанията за ударение. Предмет на наблюдение 
в първата задача са двойки думи, които имат еднакъв 
звуково-буквен състав. Различават се по мястото на 
ударението върху гласния: в едната дума ударението е 
върху първия гласен, а в другата – върху втория. След 
като открият разликата между двойките думи, четвър-
токласниците коментират и значението им: 

зӟрна – виждам, забелязвам за кратко време и
зърнà – семена от житни или други растения;
вӟлна – пласт, който покрива тялото на някои 

животни, и
вълнà – движение на морската повърхност;
пàра – влага, която се отделя при варене или пе-

чене, и
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парà – монети и банкноти, с които се купува и 
продава.

Така стигат до извода, че ако се промени мястото на 
ударението в думи с еднакъв звуков състав, се променя 
и значението им. 

Успешното изпълнение на задачата подготвя из-
пълнението на втората задача. Акцент е правилното 
изписване на гласните в думите: чадър, ученик, ботуш. 
В началото на беседата се припомнят знанията за уда-
рение и се откриват гласните под ударение. Ученици-
те правят извод, че те се чуват ясно. Колебанията при 
правописа на останалите гласни се разрешават чрез 
припомнянето на правилото за проверка на правопис 
със сродна дума (Ӟчен, учѐбник, бӝти) или използва-
нето на правописен речник (чадър). За да затвърдят 
правописа на гласните, учениците пишат думите в те-
традката, като може да ги включат и в изречения. След 
това прочитат правилото в полето, като на мястото на 
липсващите думи поставят думите сродна и правопи-
сен: 

Проверяваме гласния звук в неударена сричка чрез 
сродна дума, в която той е под ударение. Ако няма 
дума за проверка, правим справка в правописен реч-
ник.

Правилото се затвърдява чрез двойките думи в 
третата задача. Методическите стъпки при работа-
та върху тази задача са следните: прочитат се шестте 
двойки думи и се откриват най-напред тези, при кои-
то е избрана подходящата дума за проверка: сънлив 
– сънен, плувец – плува, уморен – умора. Коментира 
се защо в останалите двойки думата за проверка не е 

подходяща. Правилно е учениците да определят къде 
е ударението в тези думи и сами да стигнат до извода, 
че трябва да се търси друга сродна дума за проверка на 
съмнителния гласен. Така трябва да се оформят след-
ните нови двойки думи: хитрец – хитър, пчела – пче-
лен, цветя – цветен.  

Втората част на урока е отделена за думите, които 
нямат ударение. Методическата работа започва с въ-
веждане на правилото, че някои думи нямат собствено 
ударение. Те се изговарят заедно с другите думи, но се 
пишат отделно от тях.

В четвъртата задача се прилага горепосоченото 
правило при следните изрази: играе ми се; подариха 
му го; за родината ни; на приятеля си; не се предава.

С един от изразите се пише изречение, но е добре 
да се напишат изречения и с останалите изрази в тет-
радката за работа в клас. Така ще се затвърди не само 
правописът на словосъчетанията, но и лексикалното 
им значение.

Правилното изпълнение на тази задача е важно 
условие за успешно редактиране на ученическото съ-
чинение в петата задача. По нея може да се рабо-
ти както с целия клас, така и самостоятелно от всеки 
четвъртокласник. Последователността от действия е 
следната: прочит на текста; откриване на грешките при 
слято писане на думи без ударение и коментар; прави-
лен препис на текста. 

Комуникативната задача в края на урока изисква 
да се изясни причината за отговора на героя. Въпросът 
под картината помага за това. Методическата работа 
може да бъде допълнена с две дейности: коментар на 
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възможни грешки при писане на поздравителна картич-
ка и самостоятелно създаване на поздравителен текст. 

Вторият урок по тази тема е в учебната тетрадка 
по български език и следва логиката на учебното съ-
държание, разположено в учебника. В първата задача 
се изисква образуване на нови думи с тесни и широки 
гласни и съставяне на изречения с две от тях. Така де-
цата ще се убедят, че промяната на един звук в дума-
та води до промяна на лексикалното ѝ значение. Във 
втората задача се затвърдява правилото за проверка 
на съмнителния гласен звук. Игровият характер на за-
дачата изисква бързо досещане на сродна дума за про-
верка: баща – бащин, ръкав – ръчен, мързелив – мързел, 
храна – нахранен, въже – въжен, сънлив – сън, пазач – 
пази. Препоръчително е третата задача да се изпъл-
ни самостоятелно от учениците. Думите, които трябва 
да препишат правилно, са: гласовит, ранобуден, ча-
совник, будилник, борец, петел. При попълването на 
кръстословицата в четвъртата задача учениците се 
ръководят от буквата, която е предварително поставе-
на. Методически правилно е откриването на представ-
ките в посочените думи да предшества попълването на 

празните квадратчета: огледам, улови, постъпка, на-
прави, почака, напиша. Обобщаването и приложение-
то на формираните умения за правопис на гласните се 
реализира чрез петата и шестата задача. В пета-
та задача се откриват три изречения във верижката, 
а диктовката „Дядо Димитър“, която е разположена на 
с. 44 в учебната тетрадка, съдържа много думи с реду-
циран гласен звук. Правилното им написване ще пока-
же в каква степен е овладян правописът им (Димитър, 
дървената, къщурка, реката, горичка, дървета, пчелар, 
гордее, пчели, най-работливите, деца, труда, продава, 
подарява, щастлив, обичам, страхувам).

Допълнителни задачи:
1. Подчертайте думата за проверка.
стр....я, строител, строеж, пострòйка
р...ботя, работник, рàбота, изработва
бр...я, преброявам, изброявам, брòй 
2. Напишете думите в множествено число. За-

помнете правописа им.
замък, пламък, сандък, камък, блясък, фъстък, кря-

сък

ТЕМА 3: МЕКИ И ТВЪРДИ СЪГЛАСНИ

Цели:
· въвеждане на понятието твърди и меки съгласни 

звукове;
· формиране на умение за отбелязване на мек съг-

ласен звук;
· изграждане на умения за правилно писане на 

думи с меки съгласни.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът разграничава твърди и меки съгласни 

звукове. 
· Ученикът познава начини за отбелязване на меки 

съгласни звукове. 
· Ученикът изговаря книжовно меки съгласни. 

метОдически указания:
Знанията за твърди и меки съгласни са усвоявани на 

практическа основа през целия курс на начално езико-
во обучение. В четвърти клас те отново са предмет на 
осъзнаване – на този етап те се усвояват на теоретиче-
ско равнище.

Методически целесъобразно е разграничението 
между твърдите и меките съгласни да се осъществи 
чрез противопоставянето им в думи, при които мекост-
та има смислоразличителна функция. В първата зада-
ча учениците се въвеждат в основните знания чрез пра-
вилото в полето: Съгласните звукове се изговарят и 
твърдо – полà, и меко – поля. 

След това се произнася третият звук във всяка дума. 
Коментира се разликата при произношението им: в ду-
мата пола се произнася твърдо, а в думата поля – меко. 
Учениците коментират звуковете, които са след меките 

съгласни, и обясняват разликата в значението на двете 
думи. 

Тази дейност може да бъде допълнена от замяната 
на твърдия съгласен звук в думите бал, гол, лук, и об-
разуването на други думи – бял, гьол, люк. Учениците 
ги произнасят, разяснява се значението им и се включ-
ват в изречения. 

След тези въвеждащи знания учениците откриват 
думите, в които ю и я са след съгласен звук, и ги пре-
писват: ряпа, буря, тяло, роля, диня. Очакван резултат 
от задачата е книжовно произнасяне на меките съглас-
ни в тях. 

Втората задача затвърдява правилното изговаря-
не на думите с мек съгласен по забавен начин. Четвър-
токласниците откриват последователното произнасяне 
на думите, като се ръководят от мястото на буквите ю 
и я. За първата кръстословица правилният ред е: дядо, 
леля, обяд, поляна, дъщеря, а за втората – охлюв, бу-
кет, компютър, конфитюр, лютеница.

Като се разчита на вече формирани правописни 
компетентности за буквосъчетанието ьо, в трета-
та задача учениците сами откриват сгрешените думи 
(сервитор, тренор, магосник) и липсващата буква ь. 
След като препишат вярно думите, се преминава към 
формиране на умение за отбелязване на мек съгласен 
звук с правилото в полето: Меките съгласни се отбе-
лязват, като след тях се поставят буквите ю, я и ь. 

Правилото се затвърдява с четвъртата задача. В 
стихотворението „Майчина отмяна“ мекостта на съ-
гласните се открива в следните думи: отмяна, Лиляна, 
мляко, баня, мисля, пяна, бульона, рокля, разля, засмя, 
тя, засмяна. Правилно е да има два прочита на текста. 
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След първия прочит учителят задава въпроси за съдър-
жанието му: Как Лиляна помага у дома? Каква беля 
направила? Какво означава думата отмяна? Следва 
втори прочит от учениците със задача да се открият ду-
мите с мек съгласен. Те се прочитат, като се следи за 
правилния им изговор. 

В петата задача отново се противопоставят 
твърдост и мекост на съгласните. Четвъртокласници-
те трябва да се досетят, че в края на част от глаголите 
трябва да напишат буква а, а на останалите – я:

вървя  мисля говоря  търся моля
чета плача  мълча   пиша  бера
Откриват се глаголите с мек съгласен в последната 

сричка: вървя, мисля, говоря, търся, моля. Правилно е 
да се упражни книжовното им произношение, защото 
често в разговорната реч те се произнасят неправилно 
с твърд съгласен. Учениците пишат и други глаголи с 
мек съгласен в първо лице, единствено число. Думите 
може да се включат в изречения и да се напишат в тет-
радката. 

По подобен начин може да се изпълни шестата 
задача, като новото тук е откриване на думи с две меки 
съгласни (дюля, люляк, зюмбюл). 

Изграждането на умения за правилно писане на 
думи с меки съгласни се затвърдява чрез текста на 
седмата задача „Лято на море“. Учениците работят 
самостоятелно, а проверката на правилността при по-
пълване на липсващите букви може да се изпълни ко-
лективно. Може да се използват и тестови задачи, чрез 
които да установи дали текстът е разбран. Например:

Какво прави вечер момчето?

А) тича по пясъка 
Б) забавлява се
В) любува се на морето 
Задачата може да се допълни с условие за съставяне 

на устен разказ на тема „Какъв искам да стана, като по-
расна?“. Целта е да се използват думи с меки съгласни, 
които се изговарят правилно. 

Комуникативната задача представя смешна си-
туация, в която двама братя са разменили ролите си. 
Учениците откриват думите с мек съгласен: ходя, люл-
ките, залюлей.

С подобен характер са и учебните задачи в тет-
радката, чрез които се организира вторият урок по 
темата. Чрез тях четвъртокласниците се упражняват да 
откриват думи с мек съгласен, да ги пишат правилно в 
грешен текст и под диктовка. Използват се игрови ва-
рианти за упражняване на новите знания:

– игрословица верижка, в която се откриват профе-
сии, съдържащи мек съгласен: каскадьор, шофьор, ак-
тьор, монтьор, треньор, сервитьор, фризьор, жонг-
льор;

– грешно написно меню в ученически стол: меню, 
бульон, кюфте, маруля, диня;

– кръстословица: зюмбюл, поляна, бульон, пар-
фюм, желязо, актьор. 

Текстът за диктовка в шестата задача съдържа 
достатъчно думи с меки съгласни, така че да се про-
вери степента на овладяване на новите знания: лятна, 
тя, любимото, място, бягство, цялата, люлякови, 
поляната, лютичета, навсякъде, люляк, зюмбюли, 
лятото, узряла, смокиня, дюля, бял, сняг, разделяме.
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Допълнителни задачи:
1. Разделете думите в три групи според мекия 

съг ласен, който съдържат:
актьор, треньор, охлюв, класьор, вярност, петльо, 

мляко, пясък, тюлен, пюре, лято, вяра, любов

2. Добавете липсващите букви, за да прочетете 
имената на български народни приказки:

Момчето и в...търът
Бедн...кът и д...волът 
Тримата брат... и лам...та

ТЕМА 4: ОБРАЗУВАНЕ НА ДУМИТЕ. СЛОЖНИ ДУМИ

Цели:
· развиване на уменията за словообразуване; 
· въвеждане на понятието „сложни думи“;
· изграждане на умения за образуване на сложни 

думи. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът познава сложните думи като образува-

ни от два корена. 
· Ученикът образува сложни думи по различни на-

чини. 
· Ученикът използва сложни думи в речта си. 
· Ученикът пише правилно сложни думи. 

Методически указания:
Темата е свързана с въвеждането на нови знания с 

опора на вече усвоеното – знанията за сложни думи.
В урока има три основни части. В първата част се 

въвежда понятието „сложни думи“. Към образуване-
то на сложни думи насочва написаното и примерите в 

цветното поле. На учениците се дава знание, че някои 
думи може да се свържат в една. В нагледно-образен 
план – като свързване на два елемента (в случая: две 
човечета), те прочитат думите: киноартист, зоопарк, 
светлозелена. 

Това знание се затвърдява с две учебни задачи:
В първата задача се образуват сложни думи, с 

които се назовават имени дни. По зададения образец 
учениците изказват и после пишат в тетрадките си 
следните думи: Димитровден, Йордановден, Тодо-
ровден, Атанасовден, Стефановден. Задачата може 
да се допълни, като всяко дете от класа напише своя 
имен ден. Така учениците ще се убедят, че не с всички 
имена може да образуват сложни думи, защото някои 
от тях не съществуват в народния календар (Виктори-
евден, Владимировден).

Във втората задача се преобразуват изрази, за 
да се получат следните сложни думи: зъболекар, чет-
въртокласник, денонощие, триетажен. С част от тях 
учениците могат да напишат изречения или да обра-
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зуват други думи по подобие: първокласник, петета-
жен, киносалон, земетресение и т.н. 

С правилото за правописа на сложните думи се пре-
минава към втората част на урока, в която учениците 
проследяват и начините за свързването им: 

– чрез сливане на двете основи (тридневен); 
– чрез съединителен гласен между двете основи 

(риболов); 
– чрез съединително тире между двете основи (бъл-

гарско-английски, черно-бяла, помощник-готвач). 
Четвъртокласниците нямат необходимите лингвис-

тични компетентности, за да усвоят правилото за сля-
то, полуслято и разделно писане на сложните думи. Ето 
защо то им се представя само с образци за писане, по 
подобие на които те образуват сложни думи и ги пишат 
правилно. 

Например в третата задача от урока, която има 
състезателен характер, по посочения образец (голмай-
стор) се свързват и останалите двойки тенис ракети, за 
да се получат думите: екопътека, златотърсач, пете-
тажен, светлочервен, кинозвезда, късокраки.

По преценка на учителя биха могли да се дадат и 
някои по-общи ориентири относно правописа на слож-
ните думи: 

Слято се пишат сложните думи, които означават 
единно цяло (например един цвят: светлозелен); 

Сложните думи се пишат с тире, когато означават 
два самостойни елемента (например два цвята – си-
ньо-зелен).

Четвъртата задача от урока упражнява тези пра-
вописни умения чрез преобразуване на посочените из-
рази в словосъчетания, съдържащи сложна дума:

речник на български и на английски език.
българско-английски речник
блуза, която е с два цвята – жълто и червено
жълто-червена блуза
помощник на директора
помощник-директор
ябълка, която е и сладка, и кисела
сладко-кисела ябълка
В третата част на урока се затвърдяват знанията за 

изговор и правопис на сложните думи. Ако ученици-
те самостоятелно открият сложните думи, може да се 
твърди, че е достигнат един от очакваните резултати 
на ниво учебна програма, а именно: ученикът позна-
ва сложните думи като образувани от два корена. В 

случая трябва да се прочетат следните сложни думи: 
световноизвестен, кравеферма, снеговалеж, приро-
дозащитник, първокласник, краткотраен. Правилно 
е да се коментира начинът на образуване на всяка от 
тези думи. 

В текста за препис от шестата задача са предста-
вени и трите начина на образуване на сложни думи, но 
в грешен вариант. Учениците са се справили успеш-
но със задачата, ако са открили грешки при следните 
сложни думи: дългоочаквано, пътешествие, староп-
ланински, десетметров, водопад, водовъртеж, водо-
лази, риболов.

Учителят може да зададе следните въпроси към 
тек ста: Как героите са стигнали до водопада? Какво 
означава думата водовъртеж? Как децата се чувст-
ват в планината?

В основата на комуникативната задача е неясно-
та в общуването, породена от незнанието на сложните 
думи околосветско пътешествие. Учениците трябва 
да разберат защо отговорът на другия герой буди смях, 
а след това откриват трите сложни думи. 

С подобен характер са и задачите в учебната те-
традка за втория урок по тази тема. Първата зада-
ча изисква свързване на двойки елементи от пъзел 
и образуване на следните сложни думи: островръх, 
фотоапарат, сладкогласен, жълто-зелен, замест-
ник-министър, храм-паметник. Подходящо е да се ко-
ментира начинът на свързване на двете думи, за да се 
актуализират правилата от урока за нови знания. Ако 
във втората задача учениците трябва да образуват 
сложни думи от дадените изрази, в третата задача 
е обратно: трябва да се открият двете думи, съставящи 
названията на птиците. С особена тежест е шестата 
задача, свързана с препис на текст, в който учениците 
трябва да открият осем грешно написани сложни думи 
и да обмислят начина на свързването им.

Допълнителни задачи:
1. Разделете думите в две групи според начина на 

образуването им:
преговор, сладкодумен, предстои, заместник-редак-

тор, подбирам, остроумен, синеок, разпечатвам, неф-
топровод, заподскача, изпонацапа, снегорин

2. Препишете само сложните имена на литера-
турните герои. Обяснете как са образувани.

Сиводрешко, Бързобежко, Твърдушка, Мекушка, 
Дългоушко, Златокоска 

ТЕМА 5: АНТОНИМИ

Цели:
· въвеждане на понятието „антоними“; 
· изграждане на умения за разпознаване на практи-

ческа основа на понятието „антоними“; 
· усъвършенстване на уменията за адекватен избор 

на антоними в зависимост от ситуацията на общуване;
· формиране на умение за правилно писане на ан-

тоними.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът познава антонимите като думи с проти-

воположно значение. 
· Ученикът определя значението на антонимите в 

езиковия контекст. 
· Ученикът разпознава антонимни отношения меж-

ду думи. 
· Ученикът употребява уместно в речта си антоними. 
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метОдически указания:
Основната част от урока е свързана с въвеждането 

на понятието „антоними“. При наблюдението върху 
съществените признаци на явлението на преден план е 
противопоставянето по значение. Ето защо понятието 
се въвежда, като се противопоставят две двойки – мом-
чета и кучета. Беседата с учениците може да протече 
по следния начин: Кого виждате на двете картини? 
Какво правят момчетата? Как изглеждат кучета-
та? Опишете ги! Кои думи са подходящи за първа-
та картина? А за втората?. Така учениците трябва 
да напишат двойките антоними по следния начин: под 
първата картина: висок – нисък, а под втората – голямо 
– малко. Играта може да продължи и с други двойки 
думи с противоположно значение. 

Изводите на учениците се подкрепят от правилото 
в цветното поле: думи с противоположно значение се 
наричат антоними.

Уточняването на понятието „антоними“ се осъ-
ществява в следната методическа последователност:

 – наблюдение на езиковото явление (откриване на 
антоними в предложения текст „Приятели“: висок – ни-
сък, светъл – тъмен, мълчалив – приказлив, работлив 
– мързелив). Задачата може да бъде допълнена с устно 
описание на приятел, като условието е да се използват 
антоними; 

– практически дейности, свързани с езиковото яв-
ление (свързване на антонимите в изречения, като се 
работи по екипи);

– правопис на антонимите с особености (слято пи-
сане на антонимите с частиците не- и без-). Като след-

ват примера в четвъртата задача, без да се въвеждат 
правила, четвъртокласниците трябва да напишат след-
ните антоними: познат – непознат, точен – неточен, 
вкусен – безвкусен, грешен – безгрешен.

– речникова работа, която изисква, от една страна, 
откриване на значението на думите изгрев, залез, ден, 
нощ, а от друга – свързването им в антонимни двойки.

– допълване с антоними на текста за препис „Тън-
кият крал и дебелият готвач“ от Доналд Бисет. За улес-
нение на учениците в текста са подчертани думите, към 
които ще се добавят антоними. Към задачата може да 
се постави допълнително условие: Опишете храна, 
която ви е любима, и друга, която не харесвате. Из-
ползвайте антоними.

 – комуникативноречева задача, в която антони-
мите правят общуването смешно, а диалогът може да 
се продължи, като се използват антоними.

В урока за упражнение преобладават задачите за 
употреба на антоними: 

– комуникативноречеви задачи (например: да се на-
пишат две различни прогнози за времето, като се из-
ползват антоними);

– игрословици, в които се откриват шест двойки ан-
тоними, скрити сред множество букви: горе – долу, ден 
– нощ, мъж – жена, стар – нов, черен – бял, тежък 
– лек;

– откриване на антоними в текст: Какво значи бла-
городна лъжа?: добро – зло, лъжа – истина, умни – 
глупави, смели – страхливи; 

– преобразуване на текст, в който определени думи 



20

се заместват с антонимите им. Така се получава нов 
текст, противоположен по смисъл на изходния. 

Допълнителни задачи:
1. Допълнете пословиците, като използвате ан-

тоними. 
За тебе лъжа, за мене .............................. . 
............................ краси човека, мързелът го грози. 
С .................... нещо иска да улови.

2. Съставете кратък текст върху основата на 
антоними със заглавие „Сутрин и вечер“, като из-
ползвате следните изрази: 

сутрин започва денят, наоколо става светло, слън-
цето изгрява, хората се събуждат, на улицата е шумно, 
хората стават и започват да работят, а вечер пада нощ-
та, става тъмно, слънцето залязва, хората си почиват, 
лягат и заспиват.

ТЕМА 6: СКАЗУЕМО

Цели: 
· въвеждане на понятието „сказуемо“; 
· изграждане на умения за откриване на сказуемо в 

изречението; 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът разпознава сказуемото като основа на 

изречението.

метОдически указания: 
Темата е водеща за обучението по синтаксис, тъй 

като е в основата на уменията за синтактичен разбор на 
простото изречение, а е и основополагаща по отноше-
ние на определянето на видовете изречения по състав 
– прости и сложни, както и за тяхното пунктуационно 
оформяне. От тази гледна точка тя е начало на систем-

на работа върху пунктуацията на сложното изречение, 
част от която се провежда в началното училище, но ос-
новно продължава през следващите степени на обуче-
нието по български език. 

Методическата работа в урока се разгръща съоб-
разно с вече описаната структура, проявяваща се със 
следните специфики: 

– При наблюдението върху съществените характе-
ристики на езиковото явление акцентът е върху сред-
ствата за неговото разпознаване спрямо останалите час-
ти на изречението. С оглед на лингвистичното развитие 
на учениците в началното училище разпознаването на 
сказуемото е главно чрез помощни въпроси в първата 
задача. Учениците отговарят на въпросите под картини-
те, които ги насочват към извършителя на действието: 
Какво прави момчето? (момичето, децата). 
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– При въвеждане на понятието учениците се опит-
ват да запомнят термина и предложеното в учебника 
определение. Обръща се внимание и на начина, по 
който се подчертава сказуемото в изречението – с две 
прави черти. Целесъобразно е да се направи разлика и 
между сказуемо и глагол – сказуемото е част на изре-
чението, а глаголът е част на речта. 

– Усвояването на действието за откриване на сказу-
емо в изречение се осъществява първоначално чрез 
съпоставянето му с подлога (без да се въвежда този 
термин) в изречения, в които има само подлог и сказу-
емо: Дъждът спря. Вятърът утихна. Изгря слънце.  
(втората задача), а после и в прости разширени из-
речения: Облаците отминаха надалече. На небето 
излезе дъга. Постепенно се преминава към самостоя-
телна дейност под наблюдението на учителя за избор 
на сказуеми от два синонима (третата задача) и се 
стига до самостоятелно съставяне на кратки изречения 
(четвъртата задача), като се откриват сказуемите в 
тях. В петата задача се подчертават сказуемите чрез 
задаване на въпросите Какво прави? Какво правят?. 
Така се откриват сказуемите преподават, пише, зада-
ва, вдигат, отговарят, стават. Учениците могат да 
продължат текста чрез съставяне на изречения за дей-
ностите, които извършват в часовете по други предме-
ти, и откриват сказуемите в тях. 

– Прилагане на знанията за казуемо се осъществява 
в нова ситуация в шестата задача. Учениците трябва 
да отделят дучите в изреченията и да ги напишат вярно, 
като подчертаят сказуемите – дойде, избягаха. В сед-
мата задача се редактира текстът за препис чрез до-
бавяне на пропуснати сказуеми. Необходимо е текстът 
да се прочете, за да се разбере съдържанието му. След 
това се преписва, като се добавят сказуемите на пра-
вилните места. Допълнение към задачата може да бъде 
творческа дейност за съчиняване на собствен текст за 
наскоро минало състезание и синтактичен анализ за от-
криване на сказуемото в използваните изречения.

Комуникативната задача проследява остроуми-
ето на героя и е свързана с откриване на използвани-
те сказуеми в диалога. Тя може да бъде продължена с 

условието да се разкаже за пакостите, които обичайно 
вършат децата. Така ще се стимулира речетворческата 
дейност на учениците и ще се затвърди употребата на 
сказуемото като главна част на изречението. 

В урока за упражнение следва да се осигурят въз-
можности за многообразие от дейности, свързани с 
разграничаване на сказуемото и с уменията за правил-
ната му употреба в речта: 

– дейности за откриване и подчертаване на сказу-
еми в текст (първа, втора и четвърта задачи); 

– дейности за добавяне на сказуемо съобразно с об-
щия контекст (трета задача); 

– дейности за избор на подходящо сказуемо от 
предложени синоними съобразно с конкретната езико-
ва ситуация (пета задача). 

Допълнителни задачи:
1. Открийте сказуемите в текста и ги подчер-

тайте.
Растенията усещат промените в природата. Живот-

ните се нуждаят от очи, уши и други органи. Така се 
ориентират в околната среда. Растенията правят това 
много по-просто. Корените усещат водата в почвата. 
Листата се обръщат към светлината. Някои растения 
сутрин отварят цветовете си. При залез слънце затва-
рят чашките си. Слънчогледът следи слънцето през це-
лия ден.

Детска енциклопедия Животът на растенията
2. Добавете сказуемите наднича, береме, отваря 

на правилните места, за да отгатнете гатанките.
Без ръце, без крака, а вратата ............... .
Бяло момиче изпод снега ...................... .
Бяло поле с черно семе, от него ум ............... . 
Отговори на гатанките: вятър, кокиче, книга
3. Изберете сказуемото, което е в преносно зна-

чение и препишете текста.
Поточето (тече, подскача) между камъните. Теме-

нужките по брега (се показват, надничат) от зелената 
трева. Птиците (чуруликат, пеят) весело. Катеричката 
(гледа, проверява) от хралупата си горските обитатели. 
Всички очакват пролетта да (дойде, им гостува) скоро.

ТЕМА 7: ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО СЪСТАВ

Цели:
· въвеждане на понятията „просто изречение“ и 

„сложно изречение“;
· изграждане на умения за разпознаване на просто 

и сложно изречение;
· развиване на уменията за правилна употреба на 

видовете изречения по състав.

 Очаквани резултати на нивО учебна прОграма: 
· Ученикът познава простото изречение като вид 

изречение по състав.
· Ученикът се ориентира за простото изречение в 

състава на сложното по броя на сказуемите.

· Ученикът преобразува простите изречения в 
сложни и обратно.

метОдически указания: 
В основата на темата са знанията и уменията на 

учениците за сказуемото. Ето защо към нея се прис-
тъпва само ако учителят е убеден, че четвъртокласни-
ците безпогрешно откриват сказуемото в изречението.

Подготвителната работа в урока е свързана с ак-
туализирането на знанията за сказуемо и уменията на 
учениците да го разпознават сред другите думи в из-
речението. Ако учителят прецени, че предложената в 
учебника задача е недостатъчна за конкретните усло-
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вия, би следвало да разшири тази част от методическа-
та работа с подобни учебни задачи.

Целта на работата върху първата задача е както 
да се актуализират необходимите знания за сказуемо, 
така и да се въведе новото знание, което е разположено 
в полето над задачата – всички изречения, които съ-
държат по едно сказуемо се наричат прости изречения. 
Целта на задачата е четвъртокласниците сами да от-
крият четирите прости изречения, да ги напишат и да 
подчертаят сказуемите в тях: е, е, изненадва, разказва, 

Разграничаването между просто и сложно изрече-
ние се осъществява също в изследователска дейност на 
учениците, направлявана от учителя. За целта във вто-
рата задача те са подпомогнати от следните въпро-
си: Как са получени изреченията от втория ред? Колко 
сказуеми има в тях? От колко прости изречения са със-
тавени? Целта е четвъртокласниците сами да стигнат 
до извода, че изречение, което се състои от две или по-
вече прости изречения, се нарича сложно изречение.

Ако учителят добави към този пример и свои при-
мери, следва да има предвид, че предлаганите изрече-
ния трябва да бъдат сложни съчинени, тоест всяко от 
простите изречения, съставящи сложното, може да съ-
ществува самостоятелно. 

Усвояването на знанието за видовете изречения се 
осъществява чрез последователност от учебни задачи, 
подредени по степен на трудност: 

– Образуване на сложни изречения от предложени 
прости. Дейността се реализира, като учениците рабо-
тят в екип. При правилна работа в третата задача 
първият екип съставя и записва изречението: Свето-

фарът светна зелено и пешеходците прекосиха ули-
цата, а вторият екип – Учебният час започна и учи-
лищният двор опустя.

 – Изграждане на умения за разпознаване на просто 
и сложно изречение. За целта се използва четвърта-
та задача. Игровият ѝ характер подпомага дейността 
на четвъртокласниците при откриване на куфарите, за 
които няма място в багажника. Те съдържат следните 
сложни изречения: В полето ухаят цветя и летят 
пеперуди. Мечката нападна кошера и пчелите я на-
жилиха. Учителят направлява дейността на учениците 
при откриване на сказуемите в изреченията.

– Съществено място се отделя и на методическата 
работа за свързване на простите изречения в състава 
на сложното. На този етап предмет на осъзнаване е 
само съчинителното свързване. Текстът „Зимни игри“ 
в петата задача е съставен само от прости изречения. 
След първия прочит на текста се отговаря на въпроса: 
Кои двойки изречения може да се изкажат като едно? 
Коментира се начинът на свързване, броят и видът на 
изреченията. След това се пристъпва към устно съста-
вяне на текста от следните сложни изречения: 

Зимни игри 
Заваля сняг и децата приготвиха шейните. Нео-

чаквано изгря слънце и снегът се превърна в локвич-
ки вода. Игрите обаче не спряха и пързалката стана 
река за хартиени лодки.

Комуникативната задача е свързана с употреба 
на сложни изречения в устната реч. След като коменти-
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рат остроумния отговор на героя, учениците определят 
вида на изреченията спрямо броя на сказуемите. Зада-
чата може да продължи, като учениците отговорят уст-
но или писмено на въпроса на учителя от задачата: За-
радвахте ли през почивните дни някого поне два пъти? 

Урокът за упражнение е сходен по структура на 
урока за знание, като го следва не само от гледна точка 
на усвояваните знания и умения, а и от гледна точка 
на характера на използваните учебни задачи. Ученици-
те откриват прости изречения в текст (Небесни тела), 
свързват прости изречения в сложни, за да получат га-
танки или разказ (задача пет и шест) и откриват сложни 
изречения в писмена комуникация (задача три).

Допълнителни задачи: 
1. Текстът се състои само от прости изречения. 

Открийте ги и препишете приказката. 
Вълкът и кучето

Някога вълкът и кучето били братя веднъж не успе-
ли да си разделят една овца скарали се оттогава стана-
ли големи врагове кучето дошло при човека вълкът си 
останал в гората същия звяр. 

2. Свържете простите изречения по двойки в 
сложни изречения и препишете текста. 

Лаком дол
Един селянин отишъл у кръстника на гости. Там 

му сложили трапеза. Гостът бил много лаком. Почнал 
пръв да яде. Грабнал една мръвка. Бързо я налапал. 
Гозбата била гореща. Гостът се опарил. Той почнал да 
мига. Да гледа гредите на тавана. 

– Кажи ми, кръстниче. Откъде сякохте тези греди? 
– От Лаком дол са, кумец, от Лаком дол ги сякох-

ме – отвърнал кръстникът. Хитро погледнал горещата 
гозба. 

Българска народна приказка

ТЕМА 8: СВЪРЗВАНЕ НА ПРОСТИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В СЛОЖНО 

Цели: 
· изграждане на умения за безсъюзно свързване на 

прости изречения в състава на сложното; 
· усвояване на умения за разделяне на простите из-

речения в сложното, когато са в съчинителна връзка 
помежду си; 

· овладяване на умения за ограждане на простите 
изречения в сложното, когато са подчинителни изре-
чения; 

· развиване на уменията за правилна употреба на 
запетаите в сложното изречение. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма: 
· Ученикът разграничава съюзно и безсъюзно 

свързване на простите изречения в сложно.
· Ученикът прилага пунктуационни правила за от-

деляне на простите изречения в състава на сложното.

метОдически указания: 
Темата е ключова по отношение на обучението по 

български език в четвърти клас, тъй като е свързана с 
водещата му цел – усвояване на пунктуационните пра-
вила върху основата на необходимия и достатъчен ми-
нимум синтактични знания, умения и компетентности. 

Темата е с голямо значение и от гледна точка на 
последващото обучение по български език в следва-
щите образователни степени. С оглед на това учителят 
следва да прояви голяма компетентност при разгръща-
нето на темата – без да се позовава на теоретичните 
знания за видовете прости изречения и начините за 
отделянето им в сложните изречения, да създаде пра-
вомерна ориентация на четвъртокласниците и на тази 
основа те правилно да усвоят пунктуационните норми 
на българския език. 

В урока се очертават няколко основни компонента, 
съответстващи на свързването на простите изречения в 

състава на сложното. От тази гледна точка се разглеж-
дат четири правила, които са водещи при овладяване 
на пунктуационни норми, свързани с използването на 
запетаята в сложното изречение. 

Особено място в урока заема представянето на съ-
юза и. Трудността при усвояването му произтича от 
това, че за разлика от другите съчинителни съюзи пред 
него не се пише запетая. Но учителят трябва да бъде 
внимателен и да не наложи твърдението, че пред съюза 
и никога не се пише запетая, защото това не е вярно: 
пред съюза и не се пише разделяща запетая, но има си-
туации, при които пред него може да има затваряща 
запетая от ограждане на подчинено изречение (Взех 
книгата, която беше на рафта, и разгърнах страниците) 
или на обособена част (Стъпи на килим, сив и изтър-
кан, и тръгна по него) и т.н. При правилно свързване 
на простите изречения учениците ще съставят следни-
те сложни: Мечката се прибра в хралупата си и заспа 
зимен сън. Детето почисти стаята си и майка му го 
похвали. Учениците се качиха в автобуса и тръгнаха 
на екскурзия. 

Във втората задача се усвояват знания за свърз-
ване на повече прости изречения в сложно. Учениците 
посочват четирите прости изречения, коментират на-
личието на запетая между тях и обобщават знанията си 
чрез извода в полето: Простите изречения в състава 
на сложното изречение се разделят със запетая.

Методическата работа, свързана с разделящата за-
петая, се осъществява без опора на теоретични знания, 
а само на практическа основа. Целта е учениците да за-
помнят основните съчинителни съюзи (но, а, ала, ама, 
обаче, та) и да привикнат да поставят пред тях запетая, 
тоест да означават чрез запетая границата между съчи-
нително свързаните изречения в състава на сложното 
изречение. В третата задача подчертават запетаи в 
народните мъдрости и се въвежда новото знание.
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Чрез четвъртата задача се затвърдяват компе-
тентностите за свързване на прости изречения в слож-
но, но задачата се усложнява от правилния избор на 
свързващата дума и правописното правило за поставя-
не на запетая на съответното място: Пързалката им 
беше хубава, защото свегът беше дълбок.

Следва обобщението, че в сложното изречение със 
запетаи се отделят простите изречения, които започ-
ват с думите: че, защото, ако, който, която, което, 
които, когато, за да и др. Тези знания се затвърдяват 
чрез екипната работа в петата задача. Първият екип 
допълва изреченията си със съюзите защото, за да, 
който, а вторият – с която, че, ако. В текста за пре-
пис в шестата задача учениците поставят запетаи в 
сложните изречения при дадени съюзни думи. 

В седмата задача целта е да се насочи внимание-
то на учениците към правопис на сложни изречения, 
които започват със Знаете ли, че... . Чрез комуника-
тивната задача се затвърдяват зананията на четвър-
токласниците за правописа на запетаята в сложното 
изречение.

Методическата работа в урока за упражнение е 
продължение на осъщественото в урока за знания. Ак-
центът е върху наизустяването на съюзите и упражня-
ване на тяхната употреба в различни езикови задачи. 
Те са свързани с уместна употреба на съюзи; с редак-
тиране на изречения чрез избор на съюзна връзка; с 
разделяне на изречения със запетаи; с изискването за 

правилно пунктуационно оформяне при писане под 
диктовка на текста „Вълшебство“ от с. 44.

Допълнителни задачи:
1. Напишете пропуснатите запетаи в текста и 

го препишете.
Изненада

Днес е неделя и всички сме у дома. Татко каза че ни 
готви изненада. Ние с батко му задавахме много въ-
проси ала отговор не получихме. Мама се усмихва но 
си мълчи. Сърцето ми биеше силно когато тръгнахме 
към гаража. Татко ни даде ключа за да отворим вра-
тата. Трудно отключих защото ръцете ми трепереха. 
Отворих вратата и подскочих от радост. Вътре имаше 
два нови велосипеда които чакаха мен и батко. Прегър-
нах татко и мама защото изпълниха най-голямото ми 
желание. Ех че славно лято ме очаква!

2. Добавете липсващите думи в сложните изрече-
ния и препишете текста.

Не знаех, ..... толкова ще ми харесва в четвърти 
клас. Имаме нов съученик, ........... се държи добре с 
момичетата. Двамата харесваме едни и същи книги ...... 
слушаме една и съща музика. Как да му покажа, ....... го 
харесвам? Дали да не му подаря книга, ......... харесва? 
По-добре да го поканя на кино, ............... харесва фан-
тастични филми. Харесва ми, когато се забавляваме 
заедно. Дано и на него му харесва!

Помощ: че, който, и, че, която, защото, когато
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ТЕМА 9: СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА.ЧЛЕНУВАНЕ

Цели: 
· конкретизация на правилото за членуване на съ-

ществителното име от мъжки род, когато изпълнява 
ролята на подлог в изречението;

· усъвършенстване на уменията за правилно члену-
ване на съществителниимена от мъжки род;

· формиране на умения за правилно членуване на 
съществителните имена от женски род, среден род и 
множествено число.

Очаквани резултати на ниво учебна програма: 
· Ученикът разпознава пълен и кратък член на съ-

ществителното име от мъжки род, единствено число 
чрез проверка с личното местоимение той. (разширя-
ва знанията си)

метОдически указания: 
Темата е обобщителна по отношение на изучено-

то в началното училище за правописа и употребата на 
съществителните имена. Тя е обобщителна и по от-
ношение на правописните норми, които се усвояват в 
четвърти клас – членуване, образуване и правопис на 
сложни думи и т.н., като усвоените вече правила, от-
насящи се за думите въобще, се конкретизират спрямо 
съществителните имена. 

Методическата работа в урока за знания се органи-
зира така, че по практически път четвъртокласниците 
да осъзнаят смисъла на членуването. За целта се про-

чита стихотворението „Игра шега“ на Петя Йордано-
ва, в което членувани и нечленувани форми се редуват: 
чорапи – чорапите, панталон – панталонът, блуз-
ка – блузката, шапка – шапката. Задачата може да 
продължи с речетворческа дейност на учениците, като 
продължат играта в стихотворението.

Подобна е и втората задача от урока, чрез коя-
то се съпоставят изречения с членувана и нечленувана 
дума. Към образците в учебника може да се добавят 
и следните: Чух славей. Славеят пееше в градината. 
Видях катеричка. Катеричката се скри бързо. На-
среща ми изскочи зайче. Зайчето побягна. Не видях 
други животни. Животните се страхуват от мен. 
Важният извод от двете задачи е в полето под тях и се 
коментира от учителя: членуват се думи, които назо-
вават познати лица, животни, предмети или явления. В 
края им се поставя определителен член. 

От съществено значение е да се открои определи-
телният член за всеки род и число. Учениците комен-
тират примерите и дават свои.

Четвъртокласниците не изпитват трудности при 
членуването на думите, защото се ръководят от вече 
изградени образци от речевата си практика. Ето защо 
в останалите задачи от урока вниманието се насочва 
към формиране на умения за правилно членуване на 
съществителните имена съобразно с техния род и чис-
ло. Това се постига чрез езиков материал, в който има 
значително количество нови езикови знания. Напри-
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мер във всяко изречение в третата задача има по 
три членувани форми: есента, листата, дърветата, 
земята, животните, гората, зимата, щъркелите, 
лястовиците, топлите. Разговорът за есента може 
да продължи чрез подходящи въпроси, които насочват 
учениците към използване на членувани форми. Как 
катерицата се приготвя за зимата? А мечката? Кой 
се грижи за сърните и елените? и т.н.

След тези задачи, учениците преминават към по-труд-
ната дейност: самостоятелно работят върху членуване 
на думи от даден текст. Задачите са както за попълване 
на пропуснат определителен член (четвъртата зада-
ча: животните, кравата, кокошките, кучето, котка-
та, петлите, храната, патиците), така и за самостоя-
телно съставяне на кратки изречения с членувани думи 
(петата задача). И в двата случая се открива опреде-
лителният член и се коментира мястото му в думата.

Игровият характер на шестата задача подпомага 
дейността на учениците при откриването на членува-
ните думи (игрите, колата, кучето, чашите). Добре е 
седмата задача да се направи самостоятелно, тъй като 
учителят ще проследи в каква степен е овладяно новото 
знание. Работата върху задачата е свързана не само с 
проверката на правилността на поставения определи-
телен член, но и с въпроси, чрез които се установява 
дали текстът е разбран: С кого празнува героят? Как 
изглежда тортата? Какво направил героят, преди да 
духне свещите? Урокът може да продължи със съчиня-
ване на устен текст на тема „Моят рожден ден“. Целта 
е употреба на членувани думи. По подобен начин кому-
никативната задача в урока проследява употребата 
на членуваните форми на думите в устната реч. 

Урокът за упражнение възпроизвежда последо-
вателността на методическата работа от урока за зна-
ния, като целта е да се създаде единен алгоритъм за 
действие с предложения лингвистичен материал. Може 
да се добавят и задачи за устен диалог между двойки 

ученици в условията на различни комуникативни си-
туации, свързани с употребата на членувани форми на 
съществителните имена. Например: разговор в кни-
жарницата за купуване на нова книга или учебни по-
собия; в лекарския кабинет след контузия по време 
на футболна среща; в киното при препоръчване на 
филм и купуване на билети и т.н. 

Допълнителни задачи:
1. Допълнете с определителен член думите в тек-

ста. 
Гатанка

На стръмен баир – гъста гора, 
под гора_ – гола полянка, 
под полянка_ – две езера, 
под езера_ – скала куха, 
през която вятър духа, 
а под скала_ – пещера. 
Що е то? (лицето)
2. Подчертайте членуваните думи в текста.

Роза
Розата е кралицата на цветята. Тя пленява със своята 

красота и аромат. Диворастящата роза има малки цвет-
чета. Градинската роза има по-големи цветове, които 
издържат повече от дивите. Розата е един от символите 
на България. Маслото ѝ е известно по света. В Казан-
лък има музей на розата. Всяка година най-красивото 
момиче на фестивала на розата става нейна царица.

3. Редактирайте текста, като членувате подчер-
таните думи.

Гъбите
Хора дълго време мислели, че гъби са растения. 

Сега учени знаят, че те принадлежат към различна гру-
па живи организми. Гъби имат някои прилики с расте-
ния, но за разлика от тях, те нямат възможност сами да 
си създават храна.

Детска енциклопедия Животът на растенията

ТЕМА 10: ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ МЪЖКИ РОД

Цели:
· конкретизация на правилото за членуване на съ-

ществителното име от мъжки род, когато изпълнява 
ролята на подлог в изречението;

· усъвършенстване на уменията за правилно члену-
ване на съществителни имена от мъжки род.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма: 
· Ученикът разпознава пълен и кратък член на съ-

ществителното име от мъжки род, единствено число 
чрез проверка с личното местоимение той (разширява 
знанията си).

метОдически указания:
Темата е продължение на предходния урок, свър-

зан с членуване на съществителните имена. Тъй като 
цялата тема за подлога не е предмет на изучаване от 
четвъртокласниците, може да се използва следното съ-
четание: думата, която показва кой върши действие-

то. Урокът е много важен, защото правилото, което се 
овладява, е в сила и при членуване на прилагателните 
и числителните имена, които се учат на следващ етап. 
Ето защо в тази система от уроци основен е първият 
урок, в който се въвежда общото правило, а след това 
то се проектира с оглед на конкретната част на речта и 
по този начин учениците се упражняват в прилагането 
му в различни езикови ситуации.

Съобразно с утвърдената дидактическа структура 
на урока методическата работа по темата започва с ак-
туализация на знанията за членуване на думите от пре-
дходния час. В първата задача дейността на ученици-
те се разгръща в следната последователност: прочитат 
се изреченията и се откриват думите, показващи кой 
извършва действието (синът, дъщерята, родителите, 
дървото); коментира се определителният член на под-
чертаните думи; определя се родът им; посочва се с кое 
лично местоимение може да се замени съществително-
то име от мъжки род. 
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Към правилото за членуване се пристъпва само 
когато учителят е убеден, че четвъртокласниците се 
справят с отделянето на думата, която играе ролята на 
„подлога“ като част от изречението. То е разположено 
в полето на втората задача и гласи следното: Когато 
съществителното име от мъжки род показва кой из-
вършва действието в изречението, можем да я заме-
ним с местоимението той. Тогава се членува с пълен 
член (-ът, -ят).

Например: Ученик......... учи. → Той учи. → Учени-
кът учи.

Към методическата работа за актуализация на усво-
ените знания и умения се отнася и третата задача. 
Учениците членуват правилно съществителните име-
на от мъжки род в разказа по серия от картини. Ако 
все още изпитват трудности, се насочват към замяна 
с личното местоимение той: Художникът нарисува 
портрет. От скука лъвът заспа. Портретът на лъва 
стана страшен и художникът побягна от ужас. Лъ-
вът обаче си спеше кротко.

Задачата продължава с откриането на определител-
ния член на думата лъва в третото изречение. Учителят 
може отново да зададе въпрос кой върши действието в 
това изречение. Така учениците сравняват двете думи 
портретът и лъва и стигат до извода от полето под 
задачата: Ако съществителното име от мъжки род 
в изречение може да се замени с него, членува се с 
кратък член (-а, -я).

Например: Ученик....... учи урок... . → Той учи него. 
→ Ученикът учи урока.

Следващите задачи стимулират самостоятелната 

дейност на учениците, за да се осъществи пренос вър-
ху усвоеното правило в нови условия. 

Учебните задачи за прилагането на правилото след-
ва да осигурят многообразие от практически дейности, 
степенувани по трудност: 

– преобразуване на изречения съобразно с конкрет-
на ситуация:

Ученикът изпитва учителя. → Учителят изпитва 
ученика;

Заекът гони ловеца. → Ловецът гони заека.
Болният лекува лекаря.→Лекарят лекува болния.
– Добавяне на определителен член в изречения от 

текста „Пред телевизора“, при което учениците пос-
тавят пълен член само при съществителните имена, 
които са подлог, а във всички останали случаи поста-
вят кратък член:

Пред телевизора
Обичам да гледам телевизия. Ето ме пак на ди-

вана пред телевизора. Филмът е много интересен. 
Героят е смел и побеждава враговете. Краят на 
филма идва неусетно. Сменям канала и търся друго 
предаване.

– Подреждане на изречения с разбъркани думи. Тъй 
като първата дума е написана с главна буква, ученици-
те лесно ще я поставят като начало на изречението и 
ще получат следните варианти:

 Мъжът, чадъра, се, скри, под → Мъжът се скри 
под чадъра. 

Шофьорът, автомобила, се качи, в →Шофьорът 
се качи в автомобила.

─ Поправяне на допуснати правописни грешки при 
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членуване на съществителни имена от мъжки род в 
писмена комуникация. В седмата задача има допус-
нати четири грешки. Учениците четат текста, откриват 
сгрешените думи, коментират отново изучаваното пра-
вило и преписват обявата правилно в тетрадките си: 

Сервизът работи денонощно. Майсторът попра-
вя абсолютно всичко. Чукайте силно – звънецът не 
работи. Входът е от другата врата.

Може да се направи и кратка дискусия по въпроса 
от условието на задачата: Добър ли е майсторът, на-
писал обявата? Защо мислите така?

Урокът за упражнение разширява възможностите 
за затвърдяване на правилото за членуване, като то се 
прилага в многообразие от задачи, свързани с:

– откриване на членувани съществителни имена от 
мъжки род (втората задача);

– съставяне на изречения, в които думите трябва да 
бъдат членувани правилно (четвъртата задача); 

– добавяне на пълен или кратък член чрез коменти-
ране на правилото (петата задача); 

– откриване на грешки при членуване (шестата 
задача). 

Допълнителни задачи: 
1. Добавете определителен член при съществи-

телните имена. 
Вълкът и овчарят 

Веднъж вълк__ сменил кожух_ си и отишъл при ов-
чар_. Разказал му, че се разкайва за пакостите си, и се 
заклел да пази стадото му като вярно куче. Овчар__ 
го приел като пазач. Един ден овчар__ изкарал овцете 
на паша, а вълк__ останал да пази агнетата. Като се 
отдалечил овчар__, въл__ грабнал две агнета и хукнал 
към гората. Вълк__ козината си мени, но нра__ – не. 
Разбойник__ пазач не става.

2. Поправете грешките при членуване на думите 
от мъжки род и препишете текста.

Щъркел
Щъркела е прелетна птица. Идва рано през пролет-

та, а през есента отлита на юг. Клюна му е червен. 
Перата на тялото и на вратът са бели, а на крилата –
черни. Щъркела има дълги крака. Той прави гнездото 
си на коминът или на електрически стълб. Краката на 
щъркелът са дълги. С тях стъпва във влажни места, за 
да лови храната си. Щъркела отглежда с много любов 
малките си.

ТЕМА 11: ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА. ОБРАЗУВАНЕ, УПОТРЕБА И ПРАВОПИС

Цели: 
· обобщаване на изученото за прилагателни имена;
· затвърдяване на умения за слято и полуслято пи-

сане на сложните прилагателни имена; 
· актуализиране на знанията за синоними и антони-

ми при прилагателните имена;
· усъвършенстване на уменията за прилагане на 

правилото за двойно н (-нн-);
· затвърдяване на умения за степенуване на прила-

гателни имена. 

Очаквани резултати на ниво учебна програма: 
· Ученикът познава значението на частиците за об-

разуване на сравнителна и превъзходна степен на при-
лагателни имена (затвърдява знанията си).

· Ученикът пише правилно степенувани прилага-
телни имена.

метОдически указания: 
Темата е обобщителна по отношение на изучено-

то не само за прилагателните имена, но и за сложните 
думи, за антонимите, за степенуването на прилагател-
ните имена и правописа им.

Специфичното в урока е, че изученото за прила-
гателните имена в предходните класове се съчетава с 
изучаваните в четвърти клас езикови факти и явления. 
Ето защо всяка от учебните задачи следва да поставя 
знанията за прилагателните имена в контекста на нови-
те за ученика понятия.

Ключова компетентност за четвъртокласниците е 
тази за сложните думи и за техния правопис. Свърз-

вайки прилагателни имена в сложни думи, учениците 
коментират и начина на свързването им. Ако се затруд-
нят, учителят би могъл да ги насочи към търсене на 
семантична връзка между двойките прилагателни име-
на – сини като небето (небесносини), бели като снега 
(снежнобели), сиви като среброто (сребристосиви) и 
т.н. 

Като следват този образец четвъртокласниците до-
бавят свои примери, за да допълнят сложните прилага-
телни имена в първата задача: бледорозов, светлоси-
ньо, тъмнозелено, яркочервено. По подобен начин се 
изпълнява и втората задача, в която сложните прила-
гателни се образуват от собственото име на градове и 
природни обекти: Черно море – черноморски; Стара 
планина – старопланински; Стара Загора – староза-
горски; Средна гора – средногорски.

Актуализацията на знанията за синоними се осъ-
ществява чрез третата задача – разпределяне на 
предложени думи в синонимни двойки: хубави – краси-
ви, студен – хладен, мъдро – умно, цветни – шарени, 
сложна – трудна. По преценка на учителя към задачите 
в урока може да се добавят и задачи за избор на подхо-
дящ синоним за конкретно изречение или текст, задачи 
за написване на колкото може повече синоними към да-
дено прилагателно име, задачи за замяна на повторени 
или неточно употребени думи с техни синоними.

В урока е отделено място на практически дейнос-
ти, свързани с езиковото явление „антоними“. Бързото 
и лесно откриване на антоними към предложени думи 
става чрез игра, което подпомага дейността на ученика 
в четвъртата задача. Така се открива, че хартиените 



29

самолети, които летят бързо, са: беден – богат, све-
тъл – тъмен, болен – здрав. Коментира се, че остана-
лите самолети съдържат прилагателни имена, които са 
синоними. След това се посочват антоними и за тях: 
учтив – неучтив, възпитан – невъзпитан, весел, ра-
достен – тъжен. 

Съществено място се отделя на правилото за двой-
ното н (-нн-) чрез петата задача. Припомня се алго-
ритъмът, който е онагледен чрез примера до задачата. 
Сравнението насочва към следното обобщение: „Ако в 
мъжки род прилагателното име завършва на -нен, в жен-
ски и среден род, а и в множествено число се пише с 
двойно н (-нн-). Ако в мъжки род то завършва на -ен, в 
другите форми се пише с едно н. Така учениците отгова-
рят на въпроса към задачата, а именно: с двойно н (-нн-) 
се пишат прилагателните странен, невинен, стенен, це-
нен, безсънен.

Правилото за степенуването на прилагателните 
имена и правописа на частиците по- и най- се актуали-
зира в шестата задача. Двата екипа попълват праз-
ните места в таблицата и коментират прилагателните 
имена, които не може да се степенуват. Подобна е 
дейността на учениците в текста за препис в седмата 
задача. Затвърдяват се правописните норми от урока 
в учебника. Беседва се върху съдържанието на текста 
с въпросите: Защо момичето къса теменужката? 
Какво разбира то в края на историята? Към задача-
та може да се добави условие да се опише най-хубавият 
подарък, който мама е получила за празника си. Целта 
е да се стимулира употребата на степенувани прилага-
телни имена.

 Комуникативноречевата задача представя за-
бавна ситуация от часа по физическо възпитание и 
цели да се открият антонимите при прилагателните 
имена.

Акцентите в методическата работа на урока за уп-
ражнение в учебната тетрадка отново са свързани с: 

– разграничаване на синоними и антоними на при-
лагателните имена в таблицата на втората задача;

– преобразуване на изрази в словосъчетания, в кои-
то прилагателното име е с двойно н (-нн-)-: стенна 
лампа, лунна светлина, конни надбягвания, каменна 
ограда, безсънни нощи, бездънна пропаст.

– образуване на сложни прилагателни имена в чет-
въртата задача;

– затвърдяване на умения за степенуване на прила-
гателни имена;

– редактиране на писмена реч, в която са допуснати 
грешки при правописа на прилагателните имена. 

Допълнителни задачи: 
1. Подчертайте степенуваните прилагателни 

имена и добавете липсващите. 
Имало едно време три слона – голям, по-голям и 

най-голям. 
– Хайде да хванем някоя падаща звезда! – решили те. 
Тогава най-големият слон хванал с хобота си 

по-малкия слон, а той пък хванал най-малкия и го под-
хвърлил чак до звездата. Тогава най-малкият слон хва-
нал звездата и я подал на по-..............., а той я предал на 
най-................. слон и цяла нощ си играли с нея. 
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2. Поставете липсващите тирета при степену-
ваните прилагателни имена. 

Заек
След кучетата и котките, зайците са най обичаните 

домашни любимци. Те имат по мека и по пухкава кози-
на от котките и са по пъргави от тях. Оглеждат се лес-
но, хранят се с тревички и по малки парченца зеленчук 

като морков и зеле. Всички деца знаят, че зайците са 
най страхливите животни и непрекъснато се ослушват. 
Зайците живеят както с хората, така и в дивата при-
рода. Дивият заек има по дълги задни крака, които му 
помагат да избяга бързо от хищниците. 

Енциклопедия „Аз и животните“ 

ТЕМА 12: ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА.ЧИСЛИТЕЛНИ БРОЙНИ И ЧИСЛИТЕЛНИ 
РЕДНИ ИМЕНА

Цели:
· затвърдяване на понятието „числителни имена“; 
· изграждане на умения за разграничаване на видо-

вете числителни имена – числителни бройни и числи-
телни редни имена.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът употребява правилно числителните 

имена – бройни и редни (задълбочава знанията си).
· Ученикът пише правилно числителни имена.

метОдически указания: 
Урокът е за затвърдяване на знанията за числител-

ното име като част на речта и свързването му с вече 
изучените части на речта: съществителни имена, при-
лагателни имена, глаголи и местоимения. 

Структурата на урока съответства на етапите във 

формиране на понятието. Препоръчителен е следният 
ред на методическа работа: 

1. Актуализиране на образци за числителни имена. 
Осъществява се с опора на речевата практика на учени-
ците, като им се предлага да прочетат разговора между 
майката и момчето (първата задача) и да коментират 
остроумния отговор на героя. След това се записва с 
думи числото, което показва в колко часа учениците 
искат да започват учебните занятия. При изпълнението 
учителят следи да се прави строга разлика между по-
нятията „цифра“ и „число“ – числото означава количе-
ство и то може да се напише с цифра (например: 5) или 
с дума (например: пет). 

2. Въвеждане на понятието, което е подходящо да 
стане чрез предварително подготвени текстови мате-
матически задачи. Изследвайки предложените приме-
ри за числителни имена, четвъртокласниците търсят 
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общото между тях и обобщават своите наблюдения в 
определението „Думите, които назовават числа, се 
наричат числителни имена“. 

3. Практическо овладяване на понятието – за целта 
се използват задачи за откриване на скрити числител-
ни имена в думи: пътешествие, трион, петел, бедно, 
остри, столица, апетит, сутрин, стопанин, петък.

4. Правопис на числителните имена, като се след-
ва образец. Целта е четвъртокласниците да запомнят, 
че двуцифрените числителни имена се пишат с две от-
делни думи, свързани със съюза и (третата задача – 
двадесет и девет, тридесет и три, петдесет и осем 
и т.н.). 

5. Разграничаване на числителни бройни и числи-
телни редни имена. За определяне на вида на числи-
телното име учениците си служат с помощни въпроси. 
Числителните бройни имена те откриват чрез въпроса 
Колко? (Колко са чиновете в стаята?; Колко са уче-
ниците в клас?; Колко са празните чинове? и т.н.). За 
определяне на числителните редни имена учениците си 
помагат с въпроса Кой поред? (Кой поред е ученикът 
от класа?; Кой поред е чинът, на който той седи?; Кой 
поред е учебният час?; Коя поред е учебната тетрадка, 
с която работят по български език? и т.н.). След тази 
беседа учениците допълват липсавщите числителни 
имена в четвъртата задача, като коментират въпро-
сите Колко? и Кой по ред?.

Изграждането на умения за разпознаване на числи-
телните бройни и числителните редни имена сред дру-
гите думи в потока на речта се осъществява чрез мно-
гообразие от дейности, като: разпределяне на числи-
телните имена в две колонки според вида им (петата 
задача); откриване на числителни имена в предложен 
текст (шестата задача); откриване на числителни 
имена в ситуация на общуване (седмата задача).

Урокът за упражнение допълва методическата 
работа за разграничаването на числителните имена от 
другите изучени части на речта и за определяне на вида 
на числителното име, като в учебната тетрадка са пред-

ложени многообразни учебни задачи с тази цел. Ак-
цент е правописът на числителните имена. Използвани 
са различни игрови варианти: откриване на числителни 
имена в заглавия на детски произведения и в етикети 
на стоки; попълване на таблица с числителни бройни 
и числителни редни имена чрез противопоставянето 
им; задача за разграничаване на числителните имена 
от другите части на речта – петата задача (първа – 
първенец, четири – четворка, пети – петица, шести 
– шестица).

Допълнителни задачи: 
1. Напишете текст, като отговорите на въпро-

сите: 
В кой клас сте? Кой номер поред сте в класа? На 

кой чин седите? На коя редица? Какви оценки имате? 
Колко? Аколко отсъствия? Подчертайте в съчинението 
си числителните имена. 

2. Кои числителни имена влизат в състава на 
следните думи:

стотинка, единство, седмица, уедини се, първичен, 
трикратен, хилядолетен, утроява?

3. Открийте числителните имена в стихотворе-
нието на Мая Дългъчева и определете вида им.

         Добрите паячета
Паячета паяжинки плели  
нишка подир нишка две недели. 
Първата рибарска мрежа стана –  
с нея щъркът три жабока хвана. 
Втората навърви за перденца  
майката на полските мишленца. 
Третата пък в шалче се превърна  
и премръзнало щурче загърна. 
Следващата вече ще е люлка  
в двора на сияйната светулка. 
С петата гугутката засмяна  
си направи булчинска премяна...
Паячета, ами я кажете  
днес къде ще спите вие двете?!

ТЕМА 13: УПОТРЕБА И ПРАВОПИС НА ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Цели: 
· изграждане на умения за правилно писане на пъл-

ната и съкратената форма на числителните имена; 
· овладяване на умения за употреба на бройната 

форма при числителните имена.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът употребява правилно числителните 

имена – бройни и редни (задълбочава знанията си).
· Ученикът пише правилно числителни имена.

метОдически указания: 
Урокът е свързан с многообразие от правописни 

грешки, допускани в речевата практика. Ето защо той 
заема водещо място сред правописните уроци в чет-
върти клас. Ако методическата работа, предвидена в 

урока за знание и в урока за упражнение, се окаже не-
достатъчна, тя би следвало да се допълни с методиче-
ска работа по темата в часовете за задължителноизби-
раема подготовка.

В урока за знание се отделят три основни компо-
нента, свързани с някои правописни особености при 
числителните имена. На първо място, това са право-
писни особености, свързани с неправилното им произ-
насяне. Най-честите грешки са при числителните имена 
четири, шест, осем, седем, петдесет, шестнадесет, 
шестдесет, деветдесет, милион. Подчертаните бук-
ви показват разликата между изговор и правопис. Чрез 
втората задача се проверява правописната зоркост на 
учениците. Те трябва да изпълнят следните дейности: 
да открият правописни грешки при посочените форми 
на числителни имена; да посочат правилния начин на 
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писане и да съставят изречения с тях. 
На второ място са правописните особености на 

пълните и съкратените форми на числителните имена. 
В съвременния български език е прието да се употре-
бяват едновременно и пълни, и съкратени форми на 
числителните имена. Препоръчително е в речта да се 
използват преобладаващо пълните форми, особено ко-
гато са свързани с официална обстановка на писмено 
общуване (например при писане на съобщения, обяви 
и поздравителни картички или при попълване на доку-
менти). Наред с това учениците следва да знаят, че в 
неофициална реч са допустими и съкратените форми 
на числителните имена. 

Особено внимание би трябвало да се обърне на пра-
вописните особености при съкратените форми на числи-
телните имена. Най-често срещана грешка е пропуска-
нето на буква й в тях (осемнайсет, трийсет и т.н.). За 
да упражнят тази правописна норма, учениците трябва 
да съставят текстова задача по математика, с която да 
затруднят участниците в състезание „Най-добър мате-
матик“ (третата задача). Методически правилно е 
учениците да работят самостоятелно в четвъртата 
задача. Редактирането на текста е добра възможност за 
още по-задълбочено овладяване на правописа на числи-
телните имена. В петата задача се упражнява члену-
ването на числителни редни имена. 

Третият елемент на урока е свързан с правописа 
при бройната форма за лица и нелица. 

При употребата на бройната форма в разговорната 
реч са се наложили много образци на неправилно из-
ползване (твърде често срещани са например изразите 

трима ученика вместо трима ученици, десетте вой-
ника вместо десетте войници, седем пътника вместо 
седем пътници и т.н.). Ето защо учителят трябва не 
само да насочи четвъртокласниците към тази особе-
ност, но и да следи за правилното използване на брой-
ната форма в речевата практика на учениците, за да 
противостои на грешките, наложили се в разговорната 
реч (шестата задача). 

Бройната форма е наследник на двойственото чис-
ло, съществувало в старобългарския език (в него освен 
окончания за единствено и множествено число е има-
ло и окончания за двойка предмети). Бройната форма 
изисква да се пишат окончания -а, -я в съществител-
ните имена от мъжки род за нелица, когато са в едно 
словосъчетание с числителни имена (два стола, пет 
балона и т.н.). Грешките в речевата практика са свър-
зани с неправилното използване на бройната форма 
и за съществителните имена, означаващи лица (осем 
банана, но осем учители; десет стола, но десет шо-
фьори и т.н.). Друга често срещана грешка в разговор-
ната реч е неправилното използване на мъжколичните 
числителни бройни, които се употребяват само когато 
са определения на съществителни за лица мъже (двата 
полицаи вместо двамата полицаи; четирите лекари 
вместо четиримата лекари и т.н.). 

Ето защо при овладяването на тази книжовна норма 
учителят следва да прояви последователност и систем-
ност, като следи за грешки не само в уроците по бъл-
гарски език, но и в другите уроци – особено в уроците 
по математика, където бройната форма твърде често се 
използва в текстовите математически задачи.
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Учебните задачи в урока за упражнение наподобя-
ват задачите в урока за знания. Те са свързани с двете 
правописни особености при числителните имена – с пра-
вописа на пълните и съкратените форми на числителни-
те имена и с правописа при бройната форма за лица и 
нелица. Тъй като урокът е обобщителен за числителните 
имена, четвъртокласниците пишат под диктовка текста 
„Лагер в планината“, в който има дванадесет числителни 
имена с всички правописни особености, които са пред-
мет на усвояване в последните две методични единици.

Допълнителни задачи:
1. Напишете правилно съкратените форми на 

числителните имена: единадесет, дванадесет, трина-
десет, четиринадесет, петнадесет, шестнадесет, седем-
надесет, осемнадесет, деветнадесет, двадесет, триде-
сет, четиридесет, шестдесет.

2. Поправете грешките в изразите: трима торти, 
две сокове, двама сладоледи, четирима ученика, два 
учителя, четирима героя, два полицая, шест войника.

ТЕМА 14: ГЛАГОЛИ. ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
· актуализиране на знанията за глагола и грамати-

ческите му категории лице и число;
· прилагане на знания за изменение на глагола по 

лице и число.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът разграничава правилно глаголите в 

първо, второ и трето лице, единствено и множествено 
число (разширява знанията си).

метОдически указания: 
Урокът е обобщителен по отношение на изученото 

в предходните класове за глагола, за граматическите 
категории „лице на глагола“ и „число на глагола“. 

Структурата на урока за знания съответства на ни-

вата на актуализация и съдържа следните компоненти: 
– актуализация на знанията за лице и число, като 

задачите са насочени както към разпознаване на тези 
категории в дадени глаголни форми (първата задача), 
така и към промяната на глаголите мия и пия във всич-
ки форми (втората задача): мия, миеш, мие, мием, 
миете, мият; пия, пиеш, пие, пием, пиете, пият. По 
преценка на учителя към тези глаголи може да се доба-
вят и други, а учениците да работят в екипи. 

– разграничаване на глаголите в първо, второ и тре-
то лице, единствено и множествено число. Изученото 
за глагол в предходните класове се представя под фор-
мата на игра в третата задача. Целта е да се позна-
ват граматическите категории лице и число на глагола, 
като се сравняват различни глаголни форми. Напри-
мер в една от мидичките са написани глаголите пеете, 
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миете, носят. Открива се глаголът, който е различен 
по лице, коментира се преобразуването му във второ 
лице, множествено число, записва се новата тройка 
глаголи и т.н. И в четвъртата задача акцентът при 
актуализацията на изученото за глагола е върху промя-
ната на формите му по лице и число. Работата отново е 
екипна, а учениците са подпомогнати от образец.

– затвърдяване на начина за правилно определя-
не на лицето и числото на глагола. В петата задача 
се коментира отново знанието, че с помощта на лич-
ните местоимения може по безпогрешен начин да се 
определят категориите лице и число. Редактирането 
на допуснатите грешки в посочените словосъчетания 
усъвършенства както устната, така и писмената реч на 
четвъртокласниците: аз почивам, ти говориш, вие ска-
чате, ние пътуваме, тя снима.

– прилагане на знаннията за лице и число на глагола 
в словотворческа задача. Шестата задача е свързана 
със словообразуване. Учениците трябва да преобразу-
ват дадените съществителни имена в глаголи и да ги на-
пишат във второ лице, множествено число: пътувате, 
играете, викате. 

Комуникативната задача проследява по забавен 
начин до каква степен са овладени граматическите ка-
тегории лице и число на глагола.

Урокът за упражнение следва структурата на уро-
ка за знания, като осигурява допълнителни възможнос-
ти за усвояване на предвидените знания, умения и ком-
петентности: 

– откриване на синонимни и антонимни глаголи и 
определяне на значението им (първата и втората за-
дача); 

– разграничаване на глаголите в първо, второ и тре-
то лице единствено и множествено число и разпределя-
нето им в съответната група;

– промяна по лице и число на глаголи (четвърта-
та и шестата задача).

Допълнителни задачи: 
1. Свържете подчертаните глаголи със съответ-

ните лични местоимения. Напишете ги. Определете 
лицето и числото им. 

          Плашливата мама 
Четем си с татко за мишока Мики, 
а мама на терасата простира... 
Но изведнъж я чувам да вика. 
Тъй изпищява, че дъхът ми спира! 
Изтичваме със татко ужасени.
Пък то: върху купа с пране се спуща 
укритата от мене във легена 
най-безобидна животинка – гущер. 

Виктор Самуилов
2. Разделете глаголите в три групи според лицето 

и числото им: 
повдигат, лудуваме, оставят, играеш, четем, отгова-

ряш, скачат, пеем, рисуваш, гледат, бягаме, спиш.

ТЕМА 15: ПРАВОПИС И УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
· затвърдяване на знанията за правопис на пред-

ставките в глагола;
· актуализиране на знанията за образуване на анто-

ними чрез промяна на представка; 
· прилагане на знания за правопис на глагола в пър-

во и трето лице, множествено число.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът прави разлика между изговора и пра-

вописа на окончанията –а, -ат, -я, -ят на глаголите в 
сегашно време.

· Ученикът разграничава правилно глаголите в 
първо, второ и трето лице, единствено и множествено 
число (разширява знанията си).

метОдически указания: 
В урока се затвърдяват знания, свързани с право-

писа на глагола, изучени в предходните класове. Ето 
защо учебният материал включва следната методиче-
ска последователност: 

– актуализиране на знанията за правопис на пред-
ставките. Упражнява се преодоляването на най-чес-
то допусканите грешки: представките, завършващи 
на звучен съгласен: над-, раз-, из- и др. Правилното 
изпълнение на първата задача изисква глаголите да 

бъдат написани по следния начин: надписвам, под-
чертавам, предпазвам, разказвам, изпитвам, въз-
питавам.

– актуализиране на знанията за правопис на спома-
гателния глагол съм, частиците се и си при възвратни-
те глаголи, въпросителната частица ли. Във втората 
задача екипите откриват грешките при правописа на 
малките думи, коментира се начинът на писането им.

– актуализиране на знанията за сказуемото като 
главна част на изречението. Припомня се правилото, 
че глаголът е част на речта, а сказуемото е част на из-
речението. Синтактичните компетентности на учени-
ците се допълват със случаи, в които сказуемото се 
състои от два глагола. По практически път учениците 
се запознават със съставно глаголно сказуемо. Без да 
овладяват правилото, четвъртокласниците разбират, че 
има сказуеми, които се състоят от две глаголни форми, 
свързани със съюза да. Единият от глаголите означава 
начало, продължение или край (започнах, отивам), не-
обходимост, задължителност или възможност (искам) 
на действието, което е изразено с втория глагол (да ри-
сувам, да пазарувам). 

– актуализиране на знанията за разликата между из-
говора и правописа на окончанията -а, -ат, -я, -ят на 
глаголите в трето лице, единствено и множествено чис-
ло сегашно време и правилното поставяне на оконча-
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нията -м, -ме на глаголите от първо лице, множествено 
число сегашно време (четвъртата задача). 

– актуализиране на знанията за образуване на ан-
тоними чрез промяна на представката в петата зада-
ча:обличам – събличам; вдишвам – издишвам; отва-
рям – затварям; влизам – излизам; обувам – събувам; 
разкопчавам – закопчавам.

В текста за препис „Приятелство с животни“ се об-
общават знанията за правопис на глагола. Учениците 
откриват 8 грешки (отглеждът, грижиме, береме, га-
лиме, играеме, подскачът, хрупът, искът), коменти-
рат правописното правило и преписват четливо текста.

Комуникативната задача проследява възможни-
те грешки при правописа на глаголите в деловия текст 
(обява). Важно е да се използва и правописният реч-
ник. Така учениците ще си припомнят правилото, че 
думите с непроверяем правопис можем да открием в 
речника.

Урокът за упражнение включва дейности по:
– откриване и правилно писане на глаголи (първа-

та задача);
– правопис на окончанията –а, -ат, -я, -ят на гла-

голите в трето лице, единствено и множествено число и 
–м, -ме на глаголите от първо лице, множествено чис-
ло (втората задача); 

– редактиране на текст с правописни грешки при 
глаголи (третата задача);

– правопис на представки (петата задача).
 
Допълнителни задачи:
1. Зачертайте излишната буква при глаголите в 

стихотворението на Кирил Назъров. 
Тук живееме си добре, 
ала нека всеки разбере, 
че мечтаеме да се върнеме
и земята да прегърнеме! 
Ей от облаците здрави 
парашути ще направиме! 
През простора бавно с тях
ще се спуснеме без страх! 

2. Допълнете пропуснатите букви в глаголите: 
повдиг_т, намиг_т, лудув_т, остав_т, игра_т, 

хран_т, чет_т, отговар_т.

ТЕМА 16: СЕГАШНО ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
· въвеждане на понятието „време на глагола“; 
· въвеждане на понятието „сегашно време“; 
· усвояване на умения за ориентация спрямо мо-

мента на говорене;
· усъвършенстване на уменията за определяне на 

лицето и числото на глагола. 
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Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът определя сегашно, бъдеще и минало 

време на глагола. 
· Ученикът открива примери за съвместна употре-

ба на различните глаголни времена – сегашно, минало, 
бъдеще.

· Ученикът употребява правилно сегашно, бъдеще 
и минало време на глагола.

метОдически указания: 
Урокът е свързан с въвеждането на две нови поня-

тия – „време на глагола“ и „сегашно време“. Основна-
та част от методическата работа е насочена както към 
усъвършенстване на уменията за изменение на глаго-
лите по лице и число, така и към осмислянето на грама-
тическата категория „време“. Тъй като това е нова дей-
ност за четвъртокласниците, свързана с висока степен 
на абстрактност, са нужни многобройни упражнения.

Понятието „глаголно време“ се въвежда с опора на 
вече познатите на ученика средства за ориентация – 
чрез въпроси и помощни думи. Началото на методичес-
ката работа е чрез система от знания, които са добра 
основа за успешното овладяване на тази граматическа 
категория: 

– Времето на глагола показва кога се върши 
действието.

– Сегашно време на глагола откриваме с въпроса: 
Какво правим сега?

Примерът, подкрепящ тези знания, показва промя-
ната по лице и число на глагола гледам: първо лице – 
аз гледам, ние гледаме; второ лице – ти гледаш, вие 

гледате; трето лице – той гледа, те гледат.
Затвърдяване на тези понятия се прави още в пър-

вата задача, където се изисква да се открият глаго-
лите в стихотворението „По бялата зебра“ на Валери 
Петров и да се определи времето им: обичам, тичам, 
внимавам, пресичам, поглеждам, усеща, тръгва. Има 
и две форми на споматагелния глагол съм – в трето 
лице, единствено число, сегашно време (е). Допълни-
телен момент в задачата може да бъде припомняне на 
правила при пресичане с изискване да се употребяват 
глаголи в сегашно време. Например: Пресичам улица-
та на пешеходна пътека. Оглеждам се първо наляво, 
после надясно. Ако не идват превозни средства, пре-
сичам. 

Новите знания се затвърдяват веднага във втора-
та задача, където учениците пишат формите за лице и 
число в сегашно време на глагола рисувам.

Следващите две задачи (трета и четвърта) ак-
туализират знания от учебната програма за втори клас, 
според които ученикът трябва да изговаря и да пише 
правилно глаголи в първо лице, единствено и мно-
жествено число и в трето лице, множествено число в 
сегашно време. Третата задача е предвидена за ра-
бота в екип. Първият екип допълва липсващата глас-
на в следните глаголи: лежа – лежат, летя – летят, 
държа – държат, ловя – ловят мълча – мълчат, шумя 
– шумят; за втория екип са глаголите греша – грешат, 
редя – редят, чета – четат, лепя – лепят, бера – бе-
рат, деля – делят. В четвъртата задача по зададен 
образец глаголите се преобразуват от първо лице, 
единствено число в първо лице, множествено число, 
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като се разделят на две групи според окончанието: -м 
или -ме. В първата група попадат следните глаголи: 
пазим, хвалим, молим,а във втората група: срещаме, 
избираме, спортуваме.

Четвъртокласниците разпознават форми за лице и 
число на спомагателния глагол съм според изискването 
на учебната програма от трети клас. В петата задача 
се изисква да подредят в правилна последователност 
тези форми и да запомнят, че те са в сегашно време. 
Включването им в изречения ще затвърди тези знания.

Чрез текста за препис на шестата задача се об-
общават уменията за откриване на глаголи в сегашно 
време и се актуализират знания за правопис на слож-
но изречение. Коментарът към текста е по посока на 
различни забавни игри в свободното време: театър на 
пръсти, театър на сенки, театър на маса и т.н. 

Комуникативноречевата задача е с цел ученици-
те да се приучат да използват правилно термина „се-
гашно време“. Задачата може да се разшири, като на 
учениците се предложи да съставят диалог по подобие, 
но за лятно време (например: аз се пека, ти се печеш, 
той се пече...).

Вторият урок по темата, който е в учебната тет-
радка, обобщава знанията за сегашно време чрез раз-
лични по характер задачи – откриване на глаголи в се-

гашно време в художествен текст, допълване на посло-
вици с форми на спомагателния глагол съм в сегашно 
време, игрословици и пъзел, които по забавен начин 
изискват затвърдяване на знания за преобразуване на 
глаголи в различно лице, число и време. В урока е пред-
видена и задача за правопис на глаголите в трето лице, 
множествено число, сегашно време. Шестата задача 
обобщава знанията за сегашно време на глаголите и 
изисква учениците да превърнат глаголите в скобите в 
правилното лице и число, като се съобразяват със съ-
държанието на текста. 

Допълнителни задачи:
1. Подредете глаголите по лице и число.
танцуваш, танцувате, танцуваме, танцувам, танцу-

ва, танцуват
свирят, свиря, свири, свирите, свириш, свирим
2. Поставете спомагателния глагол в правилно-

то лице и число и препишете текста. 
Днес (съм) неделя. С татко (съм) на стадиона. Бя-

гаме за здраве. Вече (съм) уморен. Но татко прави 
обиколка след обиколка. Браво, татко, ти (съм) добър 
спортист! Вечерта заспиваме пред телевизора. Мама 
казва, че героите (съм) уморени.

ТЕМА 17: БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
· усъвършенстване на уменията за определяне на 

лицето и числото на глагола; 
· въвеждане на понятието „бъдеще време“; 
· развиване на уменията за ориентация спрямо мо-

мента на говорене.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът определя сегашно, бъдеще и минало 

време на глагола.
· Ученикът открива примери за съвместна употре-

ба на различните глаголни времена - сегашно, минало, 
бъдеще.

· Ученикът употребява правилно сегашно, бъдеще 
и минало време на глагола.

метОдически указания: 
Структурно урокът възпроизвежда вече утвърдена-

та в предходния урок методическа система. Понятието 
„бъдеще време“ се въвежда чрез познатите опори – въп - 
роса „Какво ще правим?“ и помощната дума за ориен-
тация спрямо момента на говорене – после. В зависи-
мост от равнището на лингвистично развитие на уче-
ниците към тези признаци за разпознаване на бъдеще 
време може да се добави и признак, свързан с формата 
на глагола – наличието на частицата за бъдеще време 
ще. Това помага за по-отчетливото разпознаване на 
формите за бъдеще време, както и за образуването на 
глаголи в бъдеще време (достатъчно е към глагола в се-
гашно време да се добави частицата ще: уча→ще уча; 

мият→ще мият и т.н.). 
Учебните задачи съответстват на методическия ход 

на урока. Те са свързани със следните действия с ези-
ковия материал:

– разпознаване на глаголи в бъдеще време в текст 
в първата задача (ще поканя, ще сервирам, ще пови-
кам, ще накарам, ще каже, ще пратя). Работата вър-
ху стихотворението „Отмъщение“ на Виктор Самуи-
лов може да се допълни с беседа върху съдържанието 
му: Какво ще направи героят, когато порасне? Как-
во ще се случи, когато настане веселбата? А когато 
стане най-най-смешно? Защо героят ще се държи по 
този начин? Вие какво ще направите, когато порас-
нете? Целта е учениците да привикнат да употребяват 
глаголи в бъдеще време в устната реч.

– правописната работа по отношение на това гла-
голно време е свързана с разделното писане на части-
цата ще. Упражнява се чрез слято написаните изрече-
ния в игрословицата на втората задача. Четвърток-
ласниците трябва да напишат следния текст: Слънце ще 
изгрее. Детето ще стане. Цял ден ще играе.

– в методическата работа относно спомагателния 
глагол съм следва да се имат предвид двете форми на 
глагола за бъдеще време – ще съм и ще бъда. В тре-
тата задача се проследява промяната на спомагател-
ния глагол в бъдеще време. Необходимо е да се доба-
вят пропуснати глаголни форми: ще сте големи, ще са 
големи, ще бъде лекар, ще бъдем лекари, ще бъдат ле-
кари. Учениците предлагат подобни примери в различ-
но лице и число. Работата върху формите на бъдеще 
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време на спомагателния глагол продължава в четвър-
тата задача. В диалога между бабата и внучката се 
разпознават следните глаголи: ще играем, ще бъдеш, 
ще бъде, ще бъдат, ще бъдеш, ще съм.

– преобразуване на глаголи от сегашно в бъдеще 
време с добавяне на две нови форми: с частиците няма 
за отрицание и ли за въпрос: иска – ще иска, няма да 
иска, Ще иска ли?; знае – ще знае, няма да знае, Ще 
знае ли?.

Текстът за препис затвърдява разделното писане 
на частицата ще, а комуникативноречевата задача 
цели да се запомни терминът „бъдеще време“. По по-
добие на примера в задачата учениците могат да пред-
ложат други смешни диалози от типа: Как е бъдеще 
време на глаголите: спя (събуждам се или ще спя); за-
силва се (скача или ще се засили); тръгва (стига или 
ще тръгва) и т.н.

Задачите в урока за упражнение осигуряват до-
пълнително разпознаване, преобразуване и употреба 
на глаголи в бъдеще време. Учениците откриват глаго-
ли в бъдеще време в текст, упражняват го чрез глаголи 
антоними (ще отварям – ще затварям, ще внасям – 
ще изнасям, ще събувам – ще обувам, ще излизам – ще 
влизам, ще включвам – ще изключвам, ще обличам - 
ще събличам, ще завързвам – ще развързвам, ще от-
писвам – ще записвам). В третата задача учениците 
са поставени в конкретна речева ситуация, тъй като 
трябва да разкажат какво ще правят, ако останат сами 
или се изгубят в голям град. А в петата задача трябва 
да напишат изречения с глаголи в бъдеще време, без 

зададен образец. Чрез шестата задача се обобщават 
уменията на учениците да преобразуват глаголите в 
бъдеще време, като се ориентират спрямо момента на 
говорене.

Допълнителни задачи:
1. Допълнете съобщението с глаголи в бъдеще 

време.
Съобщение

Спортният празник ....................... в двора на учи-
лището. Всеки клас ............... разделен на два отбора: 
момичета и момчета. Момичетата .................... народна 
топка. Момчетата ........................ във футболен турнир. 
Победителите ....................... награда от сладкарница 
„Захарен спортист“. ...................... всички сладкиши. 
След това всеки ден ...................... по още един час фи-
зическо възпитание.

Помощ: провеждам, съм, играя, участвам, полу-
чавам, опитвам, имам 

2. Преобразувайте текста в бъдеще време със за-
главие „Как ще направим кейк?“ 

Как се прави кейк?
Разбиваме пакетче масло, постепенно прибавяме 

една чаша захар. Изсипваме три чаши брашно. Разбър-
кваме добре сместа. Разделяме тестото на две. Едната 
половина разстиламе на дъното на тавата. Отгоре на-
мазваме с мармалад. Добавяме и другата част от тесто-
то. Печем и след това поръсваме с пудра захар.

 из „Готварска книга“
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ТЕМА18: МИНАЛО ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИТЕ

Цели:
· усъвършенстване на уменията за определяне на 

лицето и числото на глагола; 
· въвеждане на понятието „минало време“; 
· развиване на уменията за ориентация спрямо мо-

мента на говорене.

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът определя сегашно, бъдеще и минало 

време на глагола; 
· Ученикът открива примери за съвместна употре-

ба на различните глаголни времена - сегашно, минало, 
бъдеще;

· Ученикът употребява правилно сегашно, бъдеще 
и минало време на глагола.

метОдически указания: 
В уроците по тази тема продължават упражненията 

за изменение на глаголите по лице и число, като вече 
усвоеният алгоритъм се пренася в нови условия – при-
лага се и спрямо глаголи в минало време.

Понятието „минало време“ по подобие на другите 
изучавани глаголни времена се въвежда чрез помощ-
ните въпроси Какво правехме преди? и Какво напра-
вихме преди? Новото знание в полето в началото на 
урока се дава, като се проследява промяната по лице 
и число както за минало свършено, така и за минало 
несвършено време, но учениците овладяват само поня-

тието „минало време“. 

Минало време на глагола откриваме с въпросите: 
Какво правехме преди? или Какво направихме преди? 
Единствено число Множествено число 
първо лице – аз пеех, пях  ние пеехме, пяхме 
второ лице – ти пееше, пя вие пеехте, пяхте 
трето лице – той пееше, пя  те пееха, пяха

Възможни са трудности при изучаване на минало 
време. Те са свързани с неумението на учениците да 
го различават отчетливо от другите минали времена: 
минало неопределено време (Какво сме направили? – 
чели сме) и минало предварително време (Какво бяхме 
направили? – бяхме чели). Ето защо при изпълнение на 
задачите от учебника и учебната тетрадка е препоръчи-
телно да се използва помощната дума преди (гледах). 
Така учениците лесно ще се справят с текстовете в 
първата и втората задача. В първата задача се откри-
ват разместените думи, които правят объркано утрото 
на героя. По забавен начин се откриват глаголите в ми-
нало време: станах, успах се, измих, закусих, глътнах, 
вързах, излетях. Те са добра опора за учениците, кога-
то създават своя текст за изминалото утро. От значе-
ние е да се изисква използавнето на помощната дума 
преди.

За да изпълнят втората задача, учениците се на-
сочват към предварителен прочит на целия текст. Така 
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ще обмислят внимателно кой от двата глагола да из-
ползват. Четвъртокласниците трябва да съставят след-
ния текст:

Палавник
С братчето ми често играехме на криеница. Вед-

нъж той се скри в един кашон. Аз го видях чак когато 
чух смеха му. Много му се ядосах и той ми обеща да 
не прави вече така.

В третата задача се въвеждат формите за минало 
време на спомагателния глагол съм. След като се за-
познаят с тях, четвъртокласниците трабва да докажат, 
че двойките са образувани по лице, а не по число: пър-
во лице бях, бяхме; второ лице беше бяхте, трето лице 
беше, бяха. Знанията се затвърдяват, като се съставят 
изречения с посочените форми.

В четвъртата задача се разграничават глаголи в 
сегашно и минало време. По преценка на учителя, ако 
учениците срещат трудност, може да се използват по-
мощните думи сега и преди. Глаголите в минало време 
са: пусках, реших, исках, счупих. Останалите глаголи 
са в сегашно време: чакам, смятам, обичам, вземам, 
събирам. Задачата се усложнява чрез допълнителното 
условие да се превърнат тези глаголи в минало време: 
чаках, смятах, обичах, вземах, събирах. 

Чрез текста в петата задача се прави проверка 
на умението за преобразуване на глаголните форми от 
сегашно в минало време. Правилното изпълнение на 
задачата ще покаже дали е необходима допълнителна 
работа, или трудностите при овладяване на глаголните 
времена са преодолени. Правилният вариант на текста 
е:

С мама и татко пътувахме до София. Веднъж 
се разхождахме из града. Неусетно се отделих от 
семейството си. Тревожно се оглеждах, но наоко-
ло виждах само непознати хора. Изведнъж открих 
мама и тате близо до мен.

Комуникативноречевата задача представя ситу-

ация, в която се употребява минало време на глагола. 
От учениците се очаква да отговорят защо героят про-
меня глаголното време, и да продължат диалога по два 
начина: ако бабата е доволна или ако тя е ядосана. 

Урокът за упражнение осигурява допълнителни 
възможности за прилагане на вече усвоените знания и 
умения. 

Основните посоки на методическа работа са: 
– разграничаване на минало време от сегашно време; 
– изменение на глаголи в минало време по лице и 

число; 
– преобразуване на спомагателния глагол съм;
– преобразуване на глаголни форми от сегашно в 

минало време.

Допълнителни задачи:
1. Кои глаголи са объркали местата си. Подреде-

те ги правилно и ги препишете.
плувам, плуваше, плува, плуваме, плувахте, плуват
плувах, плуваш, плуваше, плувахме, плувате, плу-

ваха
2. Определете времето на глаголите в текста. 

Дъжд 
Както си играхме изведнъж, 
бликна топъл, майски дъжд –  
улицата ни широка 
стана на река дълбока.
Ний се скрихме под стрехата, 
но дъждът разбра играта, 
бързо там ни той намери 
със стрелички водни ни уцели.
Ние взехме пистолета воден 
и отвърнахме му с огън. 
В миг затихна победен, 
скри се някъде сразен.
Слънчо ни видя и се засмя 
и ни награди с Дъга.
      Веска Ангелова

ТЕМА 19: УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИТЕ ВРЕМЕНА

Цели: 
· усъвършенстване на уменията за определяне на 

лицето и числото на глагола; 
· усвояване на умения за ориентация спрямо мо-

мента на говорене; 
· развиване на уменията за разграничаване на гла-

голните времена; 
· формиране на умения за правилна употреба на 

изучаваните глаголни времена в речта. 

Очаквани резултати на нивО учебна прОграма:
· Ученикът определя сегашно, бъдеще и минало 

време на глагола. 
· Ученикът открива примери за съвместна употре-

ба на различните глаголни времена – сегашно, минало, 
бъдеще.

· Ученикът употребява правилно сегашно, бъдеще 
и минало време на глагола.

метОдически указания: 
Урокът е обобщителен по отношение на изученото 

за трите глаголни времена. В учебните задачи са под-
брани текстове, които съдържат едновременно и трите 
глаголни времена. 

По забавен начин чрез стихотворението „Кога 
беше“ в първата задача са показани обърканите гла-
голни времена: утре валеше, вчера пада. Целта е уче-
ниците да се мотивират да употребяват правилно гла-
голните времена спрямо момента на говорене и да си 
припомнят начини за откриването им в текста. 

Във втората задача е представена най-достъпната 
форма за ориентиране в изучаваните глаголни време-
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на чрез помощните думи сега (плувам), преди (плувах, 
преплувах), после (ще плувам). Така обобщените зна-
ния на учениците се трансформират в умения, които им 
позволяват да изпълнят задачите от урока, включващи 
преобразуване на глаголи в различно време, опреде-
ляне на лице, число и време на глагола, откриване на 
различни по време глаголни форми в текст. В жълто-
то поле трябва да се добавят следните глаголи: преди 
– ние плувахме, ние преплувахме; сега – аз плувам; 
пос ле – ние ще плуваме. По подобен начин може да се 
променят и други глаголи: тренирам, скачам, бягам. 
По преценка на учителя учениците може да бъдат раз-
делени на групи и да променят един глагол във всички 
глаголни времена. 

Комуникацията между героите в третата задача 
е нарушена поради неправилния отговор на момчето. 
След като открият по един глагол от изучените времена 
(ядосваш – сегашно време; ще свършат – бъдеще вре-
ме; сложи, наби – минало време), учениците коменти-
рат отговора на въпроса под диалога: Според вас ви-
новно ли е момчето?. За да дадат учениците изчерпа-
телен аргументиран отговор, учителят може да посочи 
началото на изказването им: Според мен......, Аз мисля, 
че............, Моето мнение е, че............ .

В четвъртата задача се попълват пропуснати 
глаголи, като за целта трябва да се проследи преобра-
зуването им и в трите глаголни времена: сънувам, ще 
пътувам, стрелях, ще мълчим, питахте, питате.

В петата задача от учениците се изисква правил-
но определяне на граматическите категории лице, чис-
ло и време. В помощ е образецът. При вярна работа ще 

се получат следните отговори:

закъсняваме – първо лице, множествено число, се-
гашно време;

тичаха – трето лице, множествено число, мина-
ло време;

ще успееш – второ лице, единствено число, бъде-
ще време;

надбягахме – първо лице, множествено число, ми-
нало време.

Задачата затвърдява изучаваните глаголни времена, 
като ориентир за учениците са помощните думи сега, 
преди, после. Те трябва да ги поставят в следните из-
речения:

Сега ходим на училище. Преди по цял ден играех-
ме. После ще живеем добре. 

Правилното изпълнение на тази задача подготвя 
четвъртокласниците за преобразуване на глаголите в 
текста „Лилия“ в седмата задача.

Комуникативноречевата задача е свързана със 
забавна грешка в отговора на момчето. Учениците от-
говарят на въпроса дали има бъдеще невъзможно вре-
ме. Коментират отговора на момчето (Какво означава 
невъзможно?) След това откриват познатите им време-
на, като отговарят на въпроса под задачата: Кои от тези 
глаголни времена не съществуват: минало незабравимо, 
сегашно, сегашно опако, бъдеще, бъдеще въобразимо?

Вторият урок по темата включва упражнения с 
тренировъчен характер за разпознаване и употреба на 
трите глаголни времена. Проследява се употребата на 
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различните глаголни времена в комуникативни ситуа-
ции и художествени текстове. Упражнява се преобра-
зуването на спомагателния глагол съм в различни гла-
голни времена. Тъй като урокът е обобщителен, учи-
телят проследява степента на овладените умения чрез 
диктовката „Немирник“. Учениците откриват глаголи и 
в трите изучени времена: минало време (отвори, втур-
на, уплашиха, забавляваше, разпиля, събори, обърна, 
излетя); сегашно време (е, хвърчат, са); бъдеще време 
(ще заключат, ще спуснат, ще видим, ще си играе).

Допълнителни задачи:
1. Открийте глаголите в текста. Препишете ги и 

определете времето, лицето и числото им. 
Баня

Вчера изгорях на плажа, 
днес червен съм котарак.
С десет мазила се мажа, 
но боли, боли ме пак. 
И на слънцето се каня, 
дето тъй ме нареди, 

че ще му направя баня 
в черноморските води. 

Румяна Букова 
2. Подчертайте глаголите в текста от Елин Пе-

лин. Препишете ги в три колонки в зависимост от 
глаголното време. 

Из „Лошата катеричка“
През есента в гората пристигна катеричка. На едно 

дърво видя малка хралупа. „Тук ще си устроя жилище“, 
помисли си тя и отиде при кълвача. 

– Ти имаш остра човка и правиш хубави дупки по 
дръвчетата. Ще ми издълбаеш ли една къщичка на оно-
ва дърво там? 

– Мога – отговори кълвачът, – но какво ще платиш?
– Ще ти посоча едно дърво, под кората му има все-

възможни насекоми – там можеш цяла година да се 
храниш. 

– Добре – каза кълвачът и се зае с хралупата на ка-
теричката. 

ТЕМА 20: КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Цели: 
· Актуализиране на знанията за изучените части на 

речта – съществително име, прилагателно име, глагол, 
лично местоимение и числително име; 

· Усъвършенстване на уменията за прилагане на 
правилата за правописна проверка.

Очаквани резултати на ниво учебна програма: 
· Ученикът познава начини за отбелязване на меки 

съгласни звукове. 
· Ученикът разпознава пълен и кратък член на съ-

ществителното име от мъжки род, единствено число 
чрез проверка с личното местоимение той (разширява 
знанията си).

· Ученикът образува сложни думи по различни на-
чини.

· Ученикът открива примери за съвместна употре-
ба на различните глаголни времена – сегашно, минало, 
бъдеще.

· Ученикът познава антонимите като думи с проти-
воположно значение.

· Ученикът преобразува простите изречения в 
сложно и обратно.

· Ученикът прилага пунктуационни правила за от-
деляне на простите изречения в състава на сложното.

Методически насоки: 
Темата е обобщителна по отношение на езиковите 

знания, които са нови за четвъртокласниците. За всяко 
от тях има по една задача, която е с цел да се проверят 
резултатите от обучението по съответната лексикална, 
граматическа или синтактична категория.

Първата задача е за отбелязване на меки съгласни 
чрез буквите ю, я и ь. Учениците поставят липсващите 

букви, за да напишат думите мляко, ключ, място, тре-
ньор, лютеница, шофьор. Припомня се правилото, че 
съгласните звукове се изговарят и твърдо – полà, и 
меко – полӣ. Дават се и други примери, като целта е 
да се коментират и изговорът, и правописът на думите 
с меки съгласни. 

Втората задача актулизира знанията на ученици-
те за членуване на съществителното име от мъжки род, 
единствено число, когато изпълнява ролята на подлог 
в изречението. Коментира се причината за грешките в 
изреченията Вълка подгони заека и Пътника слезе от 
влака. Добре е изреченията да се напишат правилно в 
тетрадката и да се добавят други примери.

 Чрез третата задача се установява степента на 
овладените знания за образуване на сложни думи чрез 
използване на числителни имена. Целта е упражняване 
на слято писане на сложни прилагателни имена. Напри-
мер: тридневен, двуметров, пететажен, едностаен, 
четиримесечен, осемчасов.

Компетентностите на четвъртокласниците за фор-
мите на глагола за сегашно, минало и бъдеще време 
се проверяват с четвъртата задача. Като ориентир 
може да се използват помощните думи сега, преди, по-
сле. Така в текста „Хвърчило“ учениците ще открият, 
че в минало време има четири глагола – направих, пох-
валих, сбраха, присмяха; в бъдеще – два (ще се вдигне, 
ще стигне), а в сегашно – три (хваля се, мята се, валя 
се).

В петата задача се припомнят думите с противо-
положно значение и се актуализира терминът „антони-
ми“. Двойките думи, които се получават при свързва-
не, са: вярно – грешно; бързи – бавни; богат – беден; 
трудна – лесна. Задачата може да продължи под фор-
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мата на игра по екипи: Кой екип пръв ще напише анто-
ними на посочените думи?

Синтактичните компетентности се обобщават чрез 
шестата и седмата задача. В шестата задача се от-
криват сказуемите в двете прости изречения, задава 
се въпросът към тях и се коментира начинът на свърз-
ването им в следното сложно изречение: Скоро имам 
рожден ден и искам нови дрехи за празника си. В тек-
ста „Тревога“ в седмата задача се прилагат пункту-
ационни правила за отделяне на простите изречения 
в състава на сложното. Прави се обобщението, че в 
сложното изречение със запетаи се отделят простите 

изречения, които започват с думите: че, защото, ако, 
който, която, което, които, когато, за да и др.

В комуникативната задача по забавен начин се 
упражнява правоговорът на формите на числителните 
имена.

Вторият урок по тази тема е за диагностика на 
изходното ниво. Той се осъществява чрез самостоя-
телна работа, която е поместена в учебната тетрадка 
по български език. Критериите за нейната проверка и 
оценка са посочени в предходна глава на тази книга за 
учителя.
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5. ОБУЧЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАНЕ НА 
КОМУНИКАТИВНОРЕЧЕВИ УМЕНИЯ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС 
(ОБЩУВАНЕ И ТЕКСТ)

5.1. Общо представяне
В четвърти клас методическата работа за развиване 

на устната и писмената свързана реч надгражда усво-
ените знания, умения и компетентности на учениците 
да съставят текст. Те обаче следва да бъдат актуализи-
рани и доразвити. Ето защо част от темите в този раз-
дел са продължение на вече усвоеното в предходните 
класове.

Уменията за участие в устна и писмена комуни-
кация се усъвършенстват чрез работата върху темата 
„Устно и писмено общуване“, в която четвъртокласни-
ците правят изказване по зададена тема, като се ориен-
тират в комуникативноречевата ситуация.

В хода на обучението в 1. – 3. клас учениците усвоя-
ват на практическа основа умения да редактират текст. 
От една страна, това се осъществява в уроците по бъл-
гарски език, като се редактират текстове с правопис-
ни грешки, с повторени думи, с неточно употребени 
думи и изрази или с неправилно съставени изречения. 
От друга страна, в тази посока са уроците за поправка 
на текстовете, създадени в уроците за преразказване 
и съчиняване. Върху основата на натрупания опит в 
четвърти клас се въвеждат видовете редактиране. Ето 
защо една от водещите теми в раздела „Общуване и 
текст“ е „Начини за поправка на текст“. 

Останалите теми в този раздел се разпределят в 
следните основни групи: „Устно преразказване“; „Съ-
чиняване“; „Отговор на въпрос“.

Преразказването заема основно място в ежедневна-
та речева комуникация, за която се подготвят ученици-
те. В реалните ситуации на общуване личността прис-
тъпва към съчиняване в редки случаи. Преобладаващо 
се използва преразказването, свързано с отминали съ-
бития, важни за комуникантите. От тази гледна точка 
уменията за създаване на преразказ са изключително 
важни за участието на личността в различни актове на 
общуване.

 Ето защо за четвъртокласниците е важно да задъл-
бочат уменията си да преразказват текст.

Учебната програма по български език и литерату-
ра за четвърти клас предвижда усвояване на умения за 
кратък преразказ. Тази речева дейност е представена 

в очаквания резултат „Ученикът прави устен прераз-
каз на текст, като предава накратко и последователно 
съдържанието му“. С оглед на това в помагалото са 
включени две теми: „Устен кратък преразказ“ и „Ус-
тен кратък преразказ на приказка“.

Новост в обучението за четвърти клас е очакваният 
резултат, свързан с уменията на ученика да съставя 
разказ по картина от художник („Разказва устно по 
картина от художник“). В помагалото тези умения се 
развиват чрез темата „Устен разказ по картина от ху-
дожник“.

Доразвиват се и уменията на учениците да съчи-
няват текстове. На базата на усвоените в трети клас 
умения за писмено съчиняване по зададена тема, като 
се придържат към нея, четвъртокласниците усвояват 
умения за съчиняване по аналогия (по подобие) на ав-
торов текст, което е застъпено в темата „Съчинение по 
аналогия“. Наред с това се усвояват и нови компетент-
ности, свързани със съчиняване по словесна опора от 
две думи – „Писмено съчинение по две думи“.

В четвърти клас продължава и методическата рабо-
та, чрез която се развиват уменията на учениците да 
съставят писмен отговор на въпрос към текст. В 
трети клас учебната програма е насочена към изграж-
дане на писмен отговор на въпрос към научнопопуля-
рен текст. Новите умения са свързани с писмен отго-
вор на въпрос по художествен текст. В тази посока е 
темата „Писмен отговор на въпрос към художествен 
текст“.

В учебното помагало е предвидена и допълнителна 
дейност по раздела „Общуване и текст“, която се нари-
ча „За любителите на разказването и съчиняването“. 
Те са насочени към обобщаване на знанията и умени-
ята, които са акцент в учебната програма за четвърти 
клас. В тези уроци се реализират темите „Съчинение 
на приказка по две думи“, „Писмено съчинение на при-
казка по аналогия“ и „Писмен отговор на въпрос към 
текст от енциклопедия“. 

5.2. Методически указания за уроците за създа-
ване на текст (Общуване и текст)

ТЕМА 1: УСТНО И ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ

Цели:
· Ученикът осмисля ролите при общуване – гово-

рител и слушател.
· Ориентира се в комуникативноречевата ситуация 

(Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? 
Къде?).

· Прилага правила за речева учтивост.

· Разграничава устно от писмено общуване.
· Редактира писмено съобщение и писмо (в елек-

тронен вариант).
· Участва ефективно в писмена комуникация в уче-

нически форум.
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Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученикът прави изказване по зададена тема, като 

се ориентира в комуникативноречевата ситуация.
· Ученикът употребява правилно букви и цифри 

при писане на кратки електронни съобщения и писма.
· Ученикът прилага различни начини за поправка 

(редактиране) на текст – чрез заместване, добавяне, 
съкращаване, разместване.

Методически указания:
Тази тема е продължение на темата „Устно и пис-

мено общуване“ от втори клас, а от трети клас – по 
темата „Лично писмо“. Ето защо тя се разгръща в рам-
ките на един учебен час. Целта е в урока да се редуват 
комуникативни дейности за четене, писане, говорене 
и слушане.

Първата задача в помагалото е свързана с обобща-
ване на знанията на четвъртокласниците за същността 
на устното общуване. Добре е в предварителна беседа 
учителят да припомни основните елементи на речева-
та ситуация, като се позове на конкретен пример (кар-
тина или диалог по зададена тема между двама учени-
ци) чрез отговор на въпросите: Кой говори? На кого? 
Защо? Къде? Кога? Как?.

Изпълнението на първа задача е свързано и с при-
лагане на правилата за учтивост при изказване на не-
съгласие и съгласие. В първата ситуация недовърше-
ната реч на момчето може да е от типа „Съжалявам, 
но днес съм болен и не мога да играя навън.“, а във 
втората ситуация продължението на речта на моми-
чето може да е „С удоволствие ще украся тортата, 

защото за мен е много забавно и приятно. Освен това 
искам да ти помогна“.

Допълнително условие е учениците сами да посо-
чат примери за устно общуване. По преценка на учи-
теля тези примери могат да прераснат в устни диалози. 

Останалите две задачи са свързани с кавалерското 
поведение. Отговорите на въпросите към илюстрации-
те във втората задача предполагат разказ на следната 
история: 

Едно момче решило да изненада приятелката си. 
То скрило букет цветя зад гърба си и започнало да 
разговаря с нея. Неочаквано един кон изял цветята и 
от букета останали само дръжките. Момчето много 
се засрамило. Приятелката му обаче не се разсърдила. 
За нея постъпката е по-важна от букета.

От особено значение са знанията за кавалерството, 
посочени в значението на думата и чрез възможните 
кавалерски постъпки. Това е повод за обсъждане на 
поведението на учениците в класа с примери за кава-
лерско поведение. Началото на беседата се поставя с 
въпросите от условието на третата задача: Трудно 
ли е да си кавалер? Как постъпвате вие в такива слу-
чаи?.

След това се разглежда ситуацията от страницата 
на помагалото. Подходящо е да се направи връзка меж-
ду изобразеното на картината и тълкуването на думата 
„кавалер“ чрез въпросите: Какво прави момчето? Как 
се чувства то? Какво правят в това време момиче-
тата? Дали ще оценят кавалерската постъпка на 
съученика си? Вие как бихте постъпили, ако сте на 
мястото на някой от героите?.
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Като помощ са посочените в допълнителното усло-
вие на задачата изрази: отстъпва място, подава ръка, 
носи багажа, подарява цветя, отваря вратата, прави 
път на дамата, изпраща я до дома.

Втората част от урока е свързана със затвърдяване 
на знанията за писмено общуване. Върху формираните 
вече умения на учениците да говорят и да четат пра-
вилно и изразително, да пишат грамотно и четливо, се 
надграждат компетентности за правилна употреба на 
букви и цифри при писане на кратки електронни съоб-
щения и писма.

Четвъртата задача насочва учениците към често 
използвани символи при писане на есемеси или съ-
общения в социални форуми – цифра 6 вместо буква 
Ш, цифра 4 вместо буква Ч. Това затруднява четенето 
и е трудно да се разбере, че съобщението е следното: 
Пиша ти вече 6 съобщения, а ти не отговаряш. Сър-
диш ли ми се? Чакам отговор. Учениците редактират 
съобщението, като го пишат правилно в празните ре-
дове. 

Тези компетентности се затвърдяват чрез петата 
задача, която упражнява умението за писане в елек-
тронна среда. Изисква се учениците да споделят свое-
то мнение за здравословната храна, като се изразяват 

кратко и ясно, а написаното да е граматически правил-
но. За успешността на задачата и по преценка на учи-
теля може да се изслушат мнения на различни учени-
ци. Така ще бъдат подпомогнати тези, които изпитват 
затруднение при съставяне на аргументирано изказва-
не, а останалите ще получат повече възможности за 
разсъждение.

Тъй като задачата се изпълнява върху част от стра-
ница, оформена като електронно писмо, четвъртоклас-
никът се включва в ситуация на писмено общуване, 
наподобяваща обмен на текстови съобщения чрез ня-
коя от платформите за интернет комуникация. От една 
страна, целта е учениците да се приучат да си служат с 
тях на български език. От друга страна, учителят има 
възможност да обърне внимание на основните изиск-
вания при писмено общуване чрез дигитални средства 
– да се пише само на кирилица; да не се използват 
циф ри вместо букви (например цифрата 4 като буква 
ч; цифрата 6 като буква ш, както в предната задача и 
т.н.); да се спазват правилата за писане; да се сведат до 
минимум съкращенията и т. н.

Тези задачи са напълно достатъчни, за да могат 
учениците да си припомнят основните изисквания при 
писане на текст за целите на общуването.

ТЕМА 2: УСТЕН КРАТЪК ПРЕРАЗКАЗ

Цели: 
· Ученикът овладява умение да преразказва кратко 

съдържанието на художествен текст;
· Ученикът открива ключовите думи в текста;
· Ученикът определя основните моменти в разви-

тието на действието.

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученикът прави устен преразказ на текст, като 

предава накратко и последователно съдържанието му.

метОдически указания:
Тази тема е за нови знания, тъй като до този момент 

учениците не са правили опит за кратък преразказ. Тя 
се реализира в рамките на два учебни часа. Първият 
час е за въвеждане на понятието „кратък преразказ“ 
и за представяне на механизма за неговото създаване. 
Вторият час е за изпълнение чрез устно преразказване 
на предложения текст.

Първата стъпка е запознаването с текста „Легенда 
за гордостта“. Изборът на текст е предопределен от не-
обходимостта в четвърти клас учениците да познават 
и този литературен жанр, както е посочено в ядрото 
„Литературни компетентности“ в учебната програма 
по български език и литература за четвърти клас (Раз-
познава легендата като жанр.). В този смисъл се осъ-
ществява интегративната връзка между обучението по 
български език и литературното обучение на четвър-
токласниците.

След прочитането на текста се провежда беседа, в 
която чрез предложените въпроси учениците следва да 

се ориентират в съдържанието на легендата и в пове-
дението на героя. На тази основа те определят и ос-
новните черти на неговия характер (самохвалство и са-
монадеяност), а така също и идеята на произведението 
– възгордяването те отделя от другите и често може да 
бъде пагубно. Тази идея може да бъде подкрепена и с 
подходяща поговорка за високомерието и горделивост-
та, която учениците да изберат от следните възможни: 

„Който лети на високо, ниско пада“; 
„Вирнал глава, та ще падне“, 
„Перчи се като паун“.
 Четвъртокласниците може да посочат и свои при-

мери за хора, които се отличават с горделивост и ви-
сокомерие.

След обсъждането на легендата се пристъпва към 
нейното преразказване. От значение е да се обмислят 
вариантите за преизразяването на пряката реч като ав-
торска. Опора за тази дейност е предложеният в учеб-
ника варинт:

Едно хвърчило много се хвалело и искало да пока-
же колко високо лети.

При въвеждането на понятието за кратък преразказ 
се обръща внимание на необходимостта да се разкаже 
само най-важното в текста. Това се осмисля чрез отго-
ворите на въпросите: Може ли историята да се пре-
разкаже по този начин? Разбира ли се най-важно-
то?. Учениците прочитат ръкописния текст на с. 48 и 
коментират извода в полето под него.

Методическата работа продължава с прочита на це-
лия текст и отделянето в него на онези думи и изрази, 
които предават основното в историята.
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Насочвани от учителя, четвъртокласниците се ори-
ентират към следните словесни опори при краткия пре-
разказ на този текст: 

едно хвърчило се хвалело; пъстри криле и прекра-
сен полет; решило, високо над другите; полетяло 
нагоре, връвта се скъсала, отлетяло към морето, 
страшна буря, уморило се от битката с вятъра; от-
пуснало се, паднало в морето, намокрило се, ненужна 
цветна хартия. 

Тези ключови думи и изрази може да се запишат на 
дъската и с тях учениците да съставят изречения. По 
този начин се получава вариант на кратък преразказ.

Следващата част от методическата работа е свър-
зана с устното преразказване. За целта на учениците 
може да се предложи следният план:

1. Високомерното хвърчило
2. Полет нависоко
3. Падане в морето
Тези епизоди са визуализирани в картинки с предло-

жени ключови думи и изрази в тях. Целта е всеки уче-
ник, независимо от равнището на своите езикови спо-
собности, да може да състави с тях кратък преразказ.

Ако учениците се затрудняват, могат да направят 
следните задачи на работни листове или в тетрадките:

 Първата задача е с цел да се упражни умението на 
учениците да отделят важното в текста и да отхвърлят 
ненужните подробности. Ето защо те четат предложен 
преразказ и търсят в него описание на излишни детай-
ли, които да редактират чрез съкращаване. В случая 
това са три изречения: 

Едно хвърчило се смятало за най-красиво от всич-

ки. То решило да се отдели от другите. Мислело се 
за по-хубаво от тях. Устремило се с всички сили към 
небето и връвта му се скъсала. То литнало свободно 
и достигнало морето.

Изведнъж започнала голяма буря. Тя била много 
страшна. Силният вятър задухал хвърчилото. То се 
уморило. Останало без сили. Отпуснало се и паднало 
сред морските вълни. Водата го заляла и то станало 
ненужна цветна хартия. Вече не служело за нищо.

В случая това са три изречения: Мислело се за 
по-хубаво от тях, защото то повтаря казаното в пър-
вото изречение Едно хвърчило се смятало за най-кра-
сиво от всички; изречението за бурята Тя била много 
страшна, защото това значение се съдържа в израза 
„голяма буря“ в предходното изречение; Останало без 
сили, тъй като то е синонимно на предишното изрече-
ние „То се уморило“; Вече не служело за нищо, което 
е изказано вече чрез израза „ненужна цветна хартия“.

Втората задача посочва следния още по-кратък 
вариант на преразказ: 

Едно хвърчило се възгордяло с красотата си. Скъ-
сало връвта си и полетяло свободно над морето.

Разразила се буря. Хвърчилото се изтощило от 
силния вятър и се отпуснало. Паднало във водата и 
се развалило.

След прочита му учениците отговарят на въпросите:
Може ли историята да се преразкаже съвсем 

нак ратко? Разбирате ли най-важното? 
По този начин те разбират за различните варианти 

на съкращаване на текста в зависимост от целите на 
общуване.
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По преценка на учителя учениците може да разказ-
ват не само устно, но и да напишат своя кратък прераз-
каз, което е в техните възможности, тъй като тази пис-

мена дейност не е съществено различна от писмената 
дейност при подробния преразказ.

ТЕМА 3: УСТЕН КРАТЪК ПРЕРАЗКАЗ НА ПРИКАЗКА

Цели: 
· Ученикът овладява умение да преразказва кратко 

съдържанието на художествен текст.
· Ученикът открива ключовите думи в текста.
· Ученикът определя основните моменти в разви-

тието на действието.

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученикът прави устен преразказ на текст, като 

предава накратко и последователно съдържанието му.

метОдически указания:
Тази тема е упражнение на усвоеното за краткия 

устен преразказ от предходната тема и се реализира в 
рамките на един учебен час.

Урокът повтаря структурата на предходния урок за 
кратко преразказване, като уменията за разгръщане на 
текст се пренасят в нови условия – кратък устен пре-
разказ на приказка.

След като се запознаят с приказката, четвъртоклас-
ниците обсъждат нейното съдържание по посочените в 
помагалото въпроси:

Кои са героите? 

Къде се намират те?
Какво правят? 
Кое е смешното в разказаната история?
Умници ли са героите? Защо?
Какъв урок им дал човекът?
Каква е неговата хитрост?

Следва нов (самостоятелен) прочит на текста и из-
пълнение на втората задача, в която трябва да се 
открият ключовите думи, които не са свързани със съ-
държанието на този текст: двеста, ръцете, танцували, 
мечка.

Тази тема поставя обучението на четвъртокласни-
ците за създаване на кратък преразказ на по-високо 
ниво, тъй като в текста има много пряка реч. Това е 
предизвикателство за учениците. Налага се те да дейст-
ват с опора на езиковата си интуиция, тъй като в на-
чалното училище не е предвидено специално органи-
зирано обучение за преизразяване на пряката реч чрез 
полупряка или авторска реч. Ето защо преразказът на 
предложената приказка е с по-висока степен на труд-
ност. Акцентът в методическата работа се пренасочва 
именно към тази особеност на ученическия преразказ – 
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в него не бива да се съдържа пряка реч. Ето защо важна 
част от урока заема задачата за преизразяване на речта 
на героите в приказката. Тази дейност се осъществява 
на практическа основа – върху основата на образец за 
преобразуването на пряката реч. Този образец насочва 
учениците към следното:

Пряка реч в текста Пряка реч в преразказа
Един викал:
– Тия крака са мои!
– Не, мои са – викал друг.

Умниците си объркали
краката и се скарали.

В това време минал един
хитрец.
– Ела да ни помогнеш!
– извикали му те. –
Объркахме си краката и не
знаем кои на кого са...

Те помолили един човек да
им помогне да разплетат
краката си.

– Добре, добре – рекъл
хитрецът.

Хитрецът се съгласил.

Тази подпомагаща дейност се съчетава и с другата по-
мощ при преразказването – картинен план на епизоди-
те в приказката, съчетан със словесни опори, които са 
начало на най-важните моменти от текста. Очакването 
е, че с педагогическата подкрепа на учителя четвърток-
ласниците ще преодолеят и тази трудност и ще натру-
пат опит в краткото преразказване на повествователен 
текст – без ограничения от гледна точка на неговия ли-
тературен жанр и специфики в структурирането.

За да се ориентират в глаголните форми на прераз-
каза и за да получат пример за оформяне на изречения-

та, учениците съставят своя преразказ като продълже-
ние на предложено начало. 

Триста умници тръгнали да ....
Седнали да си починат и си объркали ....
Скарали се, защото не знаели кои крака .....

Те извикали един човек да им ......
Хитрецът се съгласил. Той взел ......
Умниците наскачали и......

При разказването те се стремят да не пропускат 
епизоди от текста, да предават съдържанието на при-
казката без изменения, да не допускат дразнещи пов-
торения, да използват правилен словоред, да говорят 
книжовен бългапски език. 

Ако в класа има ученици, които не могат самостоя-
телно да преразкажат приказката, учителят би могъл 
да им помогне, като преобразува задачата по следния 
начин:

В преразказа има пропуснато изречение. Определе-
те кое е то, и изберете правилното.

...Започнали да се карат. Не знаели кои крака на 
кого са. Минал хитрец и те го помолили за помощ. 
Човекът се съгласил. Те се уплашили и се разбягали 
във всички посоки. Така те получили добър урок. 

Пропуснатото изречение е: Той взел една тояга и 
замахнал с нея към краката на умниците.

Последната методическа стъпка е съставянето на 
кратък устен преразказ от няколко ученици, като моти-
вацията за правилно изпълнение на речевата дейност 
ще бъде отговорът на всеки от въпросите: На кого ще 
разкажете историята? Ще успеете ли да го разве-
селите?.

ТЕМА 4: НАЧИНИ ЗА ПОПРАВКА НА ТЕКСТ

Цели:
· въвеждане на понятието „редактиране на 

текст“;
· овладяване на различни начини за поправка 

на текст – заместване, добавяне, съкращаване, раз-
местване.

Очаквани резултати в учебната програма:
· Ученикът прилага различни начини за поправка 

(редактиране) на текст – чрез заместване, добавяне, 
съкращаване, разместване;

метОдически указания:
Основната част от урочната работа е свързана с ус-

вояването на видовете редактиране. За целта в полето 
за знание е представена същността на четирите вида 
редактиране – чрез добавяне, чрез съкращаване, чрез 
заместване, чрез разместване. По преценка на учителя, 
при запознаването с тези видове редактиране може да 
се посочат и конкретни образци на редакторска дей-
ност. Това може да се осъществи чрез следните задачи:

Добавете думи към изреченията, за да станат 
те по-ясни и изразителни.

Розата е цвете. Тя има аромат, но е с бодли. (Ро-
зата е красиво цвете. Тя има чудесен аромат, но е с 
остри бодли.).

Кои думи са излишни? Прочетете, като ги про-
пуснете.

Много ми харесват и допадат игрите за констру-
иране. Обичам да се занимавам и да се забавлявам с 
пъзели. За мен е лесно да редя и подреждам техните 
елементи. (Много ми харесват игрите за констру-
иране. Обичам да се забавлявам с пъзели. За мен е 
лесно да редя техните елементи.)

Отстранете повторените думи, като ги заме-
ните с местоимения.

Момче играе футбол. Момчето ритна силно топка-
та. Топката полетя към един прозорец и прозорецът се 
счупи. (Момче играе футбол. То ритна силно топката. 
Тя полетя към един прозорец и той се счупи.).

Кои думи не са на мястото си? Подредете ги в 
правилен словоред.
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Сутрин огрява стаята ми слънцето и ме подкан-
ва да ставам от леглото си и да се събуждам. (Сут-
рин слънцето огрява стаята ми и ме подканва да се 
събуждам и да ставам от леглото си.)

Целта на тези задачи е четвъртокласниците да от-
крият стилистичните неточности в изреченията и да се 
ориентират в четирите възможни начина за тяхното 
отстраняване.

Знанията за видовете редактиране се упражняват 
на равнището на текста чрез речева задача, свързана с 
преразказване на текст. За целта учениците се запозна-
ват с предложения в учебника текст „Лакомото куче“. 
Те го четат и обсъждат с помощта на предложените 
въп роси към него:

Къде било кучето? Какво носело в устата си?
Какво видяло във водата? Как постъпило?
Какво станало с неговия кокал? Каква е поуката?
Добре е да го разделят на части, като си помагат с 

плана на страницата в помагалото:
1. Пътят на кучето
2. Отражението във водата
3. Скокът за чуждия кокал
4. Нещастното куче
Главният компонент в методическата работа е 

свързан с редактирането на преразказания текст. 
Четвърток ласниците разполагат с преразказ на исто-
рията, като всяка от четирите части на текста е включе-
на като езиков материал в задачи за редактиране. 

В първата част на третата задача трябва да се 
добавят пропуснати думи:

Едно лакомо куче носело голям кокал и вървяло по 
моста над една дълбока река.

Във втората част трябва да се заменят повторени 
думи с лични местоимения:

Кучето видяло в реката своя образ. Кучето (То) 
помислило, че там има друго куче с кокал. Кокалът 
(Той) изглеждал по-голям от неговия.

 
В третата част се редактира чрез съкращаване на 

изречение, което не е от този текст:
Кучето веднага скочило в реката да вземе чуждия 

кокал, но там нямало нищо. То изпуснало и своя ко-
кал във водата. Наблизо имало жаби и те му се по-
дигравали. 

В четвъртата част следва да се разместят думите 
в правилен ред, за да се прочете и напише народната 
мъдрост:

Който се лакоми за чуждото, загубва своето.
По преценка на учителя учениците извършват ре-

дакторската дейност първо устно и чрез коментар по 
изпълнението, а след това осъществяват редактиране-
то писмено, като по този начин се получава правилна 
редакция на предложения преразказ с езикови несъ-
вършенства.
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ТЕМА 5: ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС КЪМ ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

Цели:
· затвърдяване на умение за отговор на въпрос към 

съдържанието на художествен текст чрез създаване на 
аргументирано изказване;

· откриване на доказателства в подкрепа на изказа-
ното твърдение;

· създаване на свързан текст.

Очаквани резултати в учебната програма:
· Ученикът отговаря писмено на поставен въпрос 

към художествен или нехудожествен текст, като посоч-
ва аргументи от текста.

Методически указания:
Урокът по тази тема е продължение на методичес-

ката работа за съставяне на писмен отговор на въпрос, 
като вече усвоените умения се пренасят в нови усло-
вия – отговор на въпрос към художествен текст.

Тъй като акцентът е върху писмената работа и ней-
ното успешно изпълнение, предложеният текст „Къ-
щичката за приятели“ е кратък и с ясно очертан сюжет. 
Освен това той съвсем точно и ясно насочва към авто-
ровата идея, която се изразява чрез отговор на въпроса 
„Защо къщичката на приятелите станала разноцвет-
на?“.

При обсъждането на текста акцентът е върху това, 
че всеки герой има различна идея. За да се установи 
това различие, се отговаря на въпросите под текста:

Кой е любимият цвят на крокодила? Защо?
Кой цвят харесва маймунката? Защо?
Какъв е жирафовият цвят?
С какви цветове боядисвало момчето? Защо?
Важно е учителят да изисква пълен отговор на въп-

роса защо, тъй като това ще състави структурата на 
отговора на въпроса към целия текст. Това поражда и 
разсъжденията относно поведението на героте. Бесе-
дата върху съдържанието и идеята на текста може да 
се разшири и със следните въпроси:

Какво построили приятелите? 
По кой въпрос имали различни идеи?
Какво решили?
Защо решили да боядисат къщичката в различни 

цветове?
Какво станало накрая?
Всичко това насочва учениците към откриване на 

аргументи, които могат да използват при своя отговор.
Особено важно е учителят да съумее да организира 

обсъждането на въпроса „Защо къщичката на прияте-
лите станала разноцветна?“ като дискусия между уче-
ниците, за да се оформят ясни становища по темата 
и за да има сблъсък на мнения. По този начин е раз-
гърната и втората задача в учебника – тя представя 
на четвъртокласниците две противоположни гледни 
точки: къщичката става разноцветна, защото всеки 
решил да боядисва със своя любим цвят; къщичката 
става разноцветна, защото нямало достатъчно боя 
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от един и същ цвят. Учениците четат двата предложе-
ни отговора на въпроса и ги коментират.

Върху основата на прочетеното те изграждат и 
своите отговори като участници в дискусия. Написа-
ните във втората задача два писмени отговора на 
пос тавения въпрос не само подпомагат учениците да 
се ориентират в отговора си и в неговото аргументи-
ране, но и са образец, по който те да построят своите 
текстове в писмена форма.

Реализацията на тази дейност е във втората част на 
задачата. Преди да пристъпят към писане на текста, 
учениците прочитат опорните думи и изрази, като 
прос ледяват и правописните им особености. За нача-

ло на текста е зададена словесна опора (Къщичката 
станала разноцветна, защото...), която показва как 
трявба да започне писменото изказване. 

За да бъдат успешни, достатъчно е четвъртоклас-
ниците да се ръководят от посочените ключови думи и 
изрази в помощното поле на помагалото. Те представ-
ляват доказателства в защита на изразеното мнение. 
Едновременно с това очертават и структурата на пис-
мения отговор:

– отговор на въпроса от заглавието; 
– аргументи в защита на изразеното мнение; 
– заключение, чрез което учениците обосновават и 

обобщават становището си.

ТЕМА 6: УСТЕН РАЗКАЗ ПО КАРТИНА ОТ ХУДОЖНИК

Цели:
· формиране на умения за разглеждане и оценяване 

на произведение на изобразителното изкуство;
· съставяне на свързан устен текст по картината;
· изразяване на собствени мисли по картината.

Очаквани резултати в учебната програма:
· Ученикът разказва устно по картина от художник.

Методически указания:
Тъй като темата е свързана с устна реч, тя се раз-

гръща в рамките на два урока. В нея се предвижда ус-
вояването на нови знания и компетентности, при това 

свързани с уменията на учениците да разглеждат и да 
оценяват произведение на изобразителното изкуство. 
Това никак не е лесно, ако учениците не бъдат подпо-
могнати. Ето защо на вниманието им е картината на 
Димитър Гюдженов „Хан Кубрат и неговите синове“, 
която изобразява фрагмент от легенда, изучена в уро-
ците по литература.

Подготвителната част на урока е с цел да се актуа-
лизират знанията, усвоени при обсъждането на тази 
легенда. За целта учениците си припомнят нейното съ-
държания и я коментират с помощта на въпросите от 
първата задача. 

Втората задача е свързана с наблюдение върху 
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картината. Обсъжда се кои са изобразените герои, кой 
от тях е хан Кубрат, колко са неговите синове, какво 
правят в момента, защо. Тази беседа е основа за пра-
вилното изпълнение на тестовата задача, при която 
учениците следва да изберат отговор А, понеже се 
вижда, че хан Кубрат говори, а синовете му го слушат. 
Тази задача може да се интерпретира и по друг начин 
чрез въпросите: 

Изобразено ли е на картината как синовете се  
опитват да счупят снопа с пръчки?; Виждате ли хан 
Кубрат да чупи пръчките една по една?; Какво пра-
вят героите в този момент? (синовете гледат към 
баща си, а пред тях е неразвързаният сноп с пръчки); 
Кой от тях говори в този момент? (хан Кубрат); Как-
во им поръчва?; Защо?; Кой е правилният отговор на 
въпроса от теста?...

Третата задача е свързана с описанието на геро-
ите. Тъй като това е трудна дейност и не всички уче-
ници могат да се справят с нея самостоятелно, на вни-
манието им са ключови думи и изрази, от които трябва 
да изберат онези, които съответстват на картината.  
Очакването е, че учениците ще открият в картина-
та следните елементи в описанието на героите: хан 
Кубрат (възрастен човек, с дълга бяла брада, облечен 
с червено наметало с кожена яка, с вдигната нагоре 
ръка); синовете (едри и силни мъже, облечени в бойни 
дрехи, един от тях държи копие, всички слушат вни-
мателно своя баща).

Към описанието на героите може да се добави и 
описание на обстановката – дом от стари времена, в 

средата – маса, на която има пръчки, вързани в сноп.
Особено важно е учениците да разберат, че при 

разказа по картина не е достатъчно само да се опи-
шат обстановката и външният вид на героите, но и да 
се обясни какво правят те и защо. Ето защо в полето 
за знание е посочено като изискване и изразяване на 
собствени мисли по картината, включително изказване 
на собствена оценка за нея.

В четвъртата задача е представен проект на раз-
каз по тази картина, като учениците следва да попъл-
нят в него пропуснатите думи. Особено важно е след 
изпълнението на задачата учениците да прочетат ня-
колко пъти този текст, защото така ще го запомнят и по 
подобие на него ще направят своя разказ.

Петата задача изисква самостоятелно съставяне 
на разказ по картината. Дейността на учениците е об-
лекчена, като им е посочено началото на изреченията, 
които трябва да съставят.

На картината са изобразени ...
Хан Кубрат е облечен с ...
Синовете му са ...
Пред тях има ...
Хан Кубрат им нарежда ...
Бащата им дава урок за ...
Картината е ...
Добре е учениците да запомнят името на художни-

ка, тъй като Димитър Гюдженов е един от най-извест-
ните български художници, а картината „Хан Кубрат и 
синовете му“ е емблематична за неговото творчество. 

ТЕМА 7: ПИСМЕНО СЪЧИНЕНИЕ ПО АНАЛОГИЯ

Цели:
· усвояване на умения да се съставя текст по подо-

бие на друг.

Очаквани резултати в учебната програма:
· Ученикът съчинява текст по аналогия и по сло-

весна опора (две думи).

метОдически указания:
Чрез темата се повтаря изученото в трети клас и се 

усъвършенстват уменията да се съставя текст по по-
добие. 

В урока за подготовка основните дейности са свър-
зани със запознаване с текста „Лошата река“ и съчиня-
ване на собствена история по подобие на авторовата.

Методическата работа за възприемане на текста 
включва следните дейности: прочит на текста; анализ 
на съдържанието с опора на въпросите след текста; 
анализ на идейното внушение чрез уточняване на поу-
ката, като учениците самостоятелно предлагат подхо-
дяща пословица или избират една от следните предло-
жени мъдрости: 

Приятел верен, който има, още една глава има.
С добър другар и в зло време е весело.
Приятел в нужда се познава. 

Кажи ми какви са приятелите ти, за да ти кажа 
какъв си.

От голямо значение е учениците да се ориентират 
не само в сюжета на текста, но и в неговата структура, 
тъй като тя предопределя структурирането на собстве-
ното съчинение. За целта те определят последовател-
ността в развитието на действието, а беседата може да 
се разшири със следните въпроси:

Каква била реката? 
Какво отказвала да направи?
Защо момиченцето пуснало рибката във водата?
Как се чувствала рибката на свобода?
Защо реката се разсмяла?
Какво се случило до края на деня?
Какво разбрала реката?
Във втората задача е предложен примерен вари-

ант на разказа, като се заменя главният герой – в слу-
чая с гора. С опора на готовия текст учениците трябва 
да попълнят липсващите думи. Добре е текстът да се 
прочете веднъж самостоятелно от четвъртокласни-
ците. Очакван резултат от тази дейност е да съставят 
свой вариант и да се коментира устно. Така ще бъдат 
подпомогнати и тези ученици, които изпитват затруд-
нения. Възможен вариант е следният:
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Лошата гора
Имало една гора. Тя не искала в нея да има птици. 

Веднъж едно момче пуснало в нея своята птичка. Го-
рата искала да го изгони. Птичето чуруликало весело 
и разсмяло гората. До вечерта те станали приятели.

Гората разбрала, че вече не е самотна.  
Следващата част от урока е за писмено преразказ-

ване на новата история. Дейността на учениците е под-
помогната от даденото заглавие и началото на текста 
(Една гора била много лоша и не искала...). Опорни-
те думи ги ориентират в сюжета на новата приказка.  
Очаква се съставянето на следния текст:

Една гора била много лоша и не искала в нея да 
живеят птици и животни.

Едно момче пуснало на свобода своята птичка в 
гората. Тя се ядосала и искала да изгони птичето. То 
запяло чудесни песни. Гората се развеселила. Стана-
ли приятели.

Гората вече не била самотна.
Редактирането на текста е в отделен час. То става на 

с. 60 от помагалото. При редактирането на съчинение-
то от значение е дали създадената приказка е подобна 
на авторовата; дали събитията са разказани в тяхната 
последователност и дали текстът е с добре оформени 
изречения и правилно използвани думи. Разбира се, с 
голяма важност са правописът и краснописът.

Урокът протича в посочената последователност от 
въпроси в лявото поле на страницата. Тъй като темата 
за редактиране вече не е нова, четвъртокласниците мо-
гат да саморедактират своите съчинения, като отгово-
рят на поставените въпроси и отбележат верния според 
тях отговор. 

Въпросите включват всички познати начини на поп-
равяне на учениковия текст: чрез добавяне на изпусна-
ти думи, чрез замяна на неправилно употребени думи 
и изрази, чрез съкращаване на излишни повторения и 
най-вече чрез отстраняване на допуснати правописни 
и пунктуационни грешки, като задължително се комен-
тира и начинът на правописна проверка.  

ТЕМА 8: ПИСМЕНО СЪЧИНЕНИЕ ПО ДВЕ ДУМИ

Цели:
· развиване на пресъздаващото въображение на 

учениците;
· формиране на начални умения за измисляне на 

собствена история с две думи;
· овладяване на умения за езиково оформяне на из-

мисленото съдържание.

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Съчинява текст по аналогия и по словесна опора 

(две думи).

метОдически указания:
Темата се разгръща в рамките на три урока – урок за 

подготовка, урок за изпълнение и урок за редактиране. 
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Тя е нова за учениците, но се развива върху основата 
на натрупания им опит да съставят текст по предложен 
литературен герой и по зададено начало.

Доброто съставяне на текст по две думи предполага 
богато въображение, тъй като учениците трябва сами 
да измислят своите герои и случката с тях. Съставяне-
то на текст по две думи е метод, познат в литературата 
като „фантазиен бином“, описан от Джани Родари в 
книгата му „Граматика на фантазията (Увод в изкус-
твото да измисляме истории)“. Целта е да се съчетаят 
две думи, между които няма близка връзка, за да може 
те да са отправно начало към фантазиране на история.

Изборът на думи е случаен. Най-често се използват 
две колоди карти, като в първата колода са написани 
думи от един ранг (например съществителни имена), 
а във втората колода карти се съдържат думи от друг 
ранг (например прилагателни имена). Децата изтеглят 
по една карта от двете колоди и с тези две думи съчи-
няват своята история. По този начин може да постъ-
пи учителят в началото на урока. Към предложените в 
учебника думи той би могъл да добави и други, за да 
може учениците да имат по-голям избор.

След избора на двойка думи на четвъртокласници-
те се предлага сами да измислят свои истории с тях. 
Вероятно известна част от учениците биха се справили 
с подобна задача и на тях се дава възможност за твор-
ческа изява. За останалата част от класа обаче това е 
трудна дейност и те не биха я осъществили успешно 
без методическа помощ. Ето защо в помагалото са 

им предложени възможни варианти на истории с две 
двойки думи (Палаво коте, Гладно врабче). Целта е 
чрез тези примери учениците да се насочат към съчи-
няване по подобие. Единият вариант е да съчиняват 
своята история по подобие на предложената, но с про-
мяна на обстановката. 

Например текстът със заглавие „Палаво коте“ може 
да бъде по следните ключови думи и изрази: едно коте, 
скачаше по двора, събуди кучето, то се ядоса и го под-
гони, котето се качи на дърво, скачаше по клоните 
му; узрелите плодове изпопадаха по земята, удариха 
кучето, то избяга. 

Другият вариант е съчинение с промяна на обстоя-
телствата. Например текстът „Гладно врабче“ може 
да се построи с опора на ключови думи и изрази като: 
през студената зима, едно момче, на алеята в парка, 
паднало врабче, донесе къщичка за птички; постави 
трохички; гладното врабче изкълва хляба; заспа спо-
койно в топлия си дом. 

Текстът „Умно куче“ е определен за самостоятелно 
писмено съставяне от четвъртокласниците. Те са под-
помогнати от план, който включва основните компо-
ненти на повествователния текст:

1. Кои са героите?
2. Какво правят?
3. Какво се случва?
4. Какъв е краят?
Ако учениците съставят история за кучето, те раз-

полагат с опорни думи и изрази и може да се очаква 
следният текст: 

Умно куче
Едно момиче играеше на гоненица с кучето си.
Изведнъж то се препъна и падна. Удари си краче-

то и не можеше да стане. Телефонът му беше далече. 
Момичето не можеше да го стигне.

Умното куче добута с муцунката си телефона до 
ръката на детето. Момичето се обади на майка си.

Спокойно дочака помощ.
След като учениците обсъдят различните възможни 

варианти, пристъпват към писане на своето съчинение. 
Децата, които са с обучителни трудности, биха мог-

ли да препишат един от текстовете в задача втора по 
свой избор.

При съчетаването на предложените думи се получа-
ват невероятни истории с фантастични герои. Важното 
в случая обаче е не толкова историята, която измислят 
учениците, а начинът, по който я предават с думи. Цел-
та е да се съставят кратки, но смислени текстове, добре 
оформени езиково и с връзка между съставящите ги 
изречения.

Урокът за редактиране на текста е аналогичен на 
урока за редактиране по тема 7. Той протича по посо-
чения по-горе начин. След като учениците отбележат 
за кой герой е тяхното съчинение, маркират правилни-
те според тях отговори на поставените въпроси. Ако 
се затрудняват, учителят може да напише на дъската 
типичните грешки от проверените от него разкази и 
съвместно с учениците да се предложат различни на-
чини за редактиране на текст. 
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6. ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

6.1. Общо представяне
Целта на обучението по литература в четвърти клас 

е да се разширят уменията на учениците за художест-
вено възприемане на литературен текст. Едновременно 
с това се обръща внимание и на напредъка по отноше-
ние на четивната техника, като чрез подборно четене 
се проверяват уменията на децата да четат бързо и с 
разбиране, както и да прилагат търсещо четене, при 
което чрез плъзгане на очи по текста бързо се открива 
отговорът на поставения въпрос.

В уроците по литература следва да се отразят и 
съвременните подходи в обучението, отнасящи се до: 
работа по екипи; дейности по проекти; интегриране 
на художествените дейности – четене на литературен 
текст, слушане на музика, изобразяване чрез рисунки.

Изключително важно е в уроците по литература да 
се осъществи равномерно редуване на речевите дей-
ности – четене, слушане, говорене и писане. Ето защо 
не бива да има урок по литература, в който да няма 
поне 1 – 2 писмени задачи, свързани с темата на изуча-
ваната литературна творба.

В учебния комплект, състоящ се от читанка и тет-
радка по четене, е предоставена широка възможност 
за организиране на уроците по литература. За всяка от 
изучаваните художествени творби е предложен под-
ходящ методически апарат в читанката. Наред с това 
учениците задълбочават своите знания чрез учебни-
те задачи, предложени в тетрадката по четене. Това 
осигурява на учителя цялостна система на литератур-
но обучение, изградена върху основата на текстове с 
висока художествена и нравствено-етична стойност и 
осъществявана чрез многообразие от учебни дейности, 
предложени в читанката и в тетрадката към нея.. 

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

– дом и родина („Оттука почва обичта“ – Христо 
Радевски; „Старият щърк“ – Константин Константи-
нов; „Обичам те, Родино“ – Елисавета Багряна; „Я 
кажи ми“ – Ран Босилек; „Що е татковина“ – Николай 
Соколов; „Българин“ – Борислав Ценов; „Левският 
скок“ – Стефан Дичев); 

– училище („Моята учителка“ – Леда Милева; 

„Мечти“ – Елисавета Багряна;);
– игри („Цамбур“ – Катя Воденичарова; „Мечти“ 

– Виктор Самуилов; „Неочакван резултат“ – Валери 
Петров; „Скучен дъжд“ – Андрей Германов; „Компю-
търът на Ани“ – Радой Киров; „Лятна ваканция“ – Ве-
села Фламбурари);

– семейство и приятели („Мама“ – Валери Петров; 
„Най-хубавото птиче“ – Георги Райчев; „Най обичам у 
дома“ – Владимир Голев; „Баба“ – Велизар Николов; 
„Как така“ – Мая Дългъчева; „За да имаш приятели“ – 
Йордан Радичков);

– български празници („Чудна звезда“ – Йордан 
Стубел; „Януарски гости“ –Димитър Спасов; „Мар-
теничка“ – Елисавета Багряна; „Великден“ – Атанас 
Цанков). 

Наред с тях в читанката са включени и български 
народни приказки и песни, а така също и разкази и сти-
хотворения, утвърждаващи ценности на българина. 

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

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

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

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

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

6.2. Методически указания за уроците по четене 
с литературно-естетически характер

6.2.1. Уроци за литературни знания
Във четвърти клас е предвидено да се въведат ли-

тературните понятия „диалог“, „монолог“, „легенда“, 
„автор“ и „олицетворение“. Тяхното усвояване се осъ-
ществява на практическа основа в хода на обсъждане-
то на конкретни литературни произведения. 
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Усвояване на литературни знания и умения, свързани с понятието „диалог“

ТЕМА: ЛЯСТОВИЦА И ВРАБЧЕ – БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА

Цели:
· разпознава графически пряка от непряка реч;
· открива реплики на литературни герои;
· усъвършенства уменията си за водене на диалог.

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученикът разпознава диалог и монолог в худо-

жествен текст.

Система на методическа работа
През изминалите три учебни години учениците 

многократно са работили по теми, свързани с диалог 
и със средствата за неговото преобразуване в моноло-
гична реч. В хода на преразказването на текстове са 
използвани задачи, изискващи речта на героите да се 
предаде като реч на автора. Върху основата на този 
натрупан опит се изграждат и знанията за графичното 
оформяне на пряката реч. В този смисъл урокът е за 
нови знания.

Тяхното въвеждане се осъществява чрез българ-
ската народна приказка „Лястовица и врабче“, в която 
преобладава диалог. За този урок са предвидени два 
учебни часа. През първия час учениците четат текста 
и обсъждат съдържанието му върху основата на пред-
ложените въпроси. 

След като се ориентират в текста, предлага им се 

да го прочетат по роли. По този начин на преден план 
излиза пряката реч, използвана в приказката. Следва-
щата стъпка е учениците да проследят по какъв начин 
думите на героите са отделени от думите на автора. За 
целта учителят насочва тяхното внимание към тирето 
чрез въпроси като: 

Откъде докъде са думите на героите? Какъв знак 
е написан преди и след тях, когато следва реч на ав-
тора?

Върху основата на тези коментари се извежда и 
основното знание. То е фиксирано в лилавото поле на 
същата страница.

В диалогична форма е и тестовата задача към урока. 
Тя представя друг вариант на правопис на репликите 
на героите – в балончета като в комикс. Дейността на 
учениците се насочва към овладяване на знанието, че 
при този вариант липсва тире пред думите на героите. 
Коментира се верният отговор на въпроса: Защо враб-
чето останало без гнездо?→Защото не се потрудило.

Към тази задача е подходящо да се прочетат и дру-
ги народни мъдрости, свързани с трудолюбието, освен 
тази, която е изказана от лястовицата (С труд всичко 
се постига.):

 „Без труд почивката не е сладка.“
„Каквото посадиш, такова ще пожънеш.“
„Работата на ум учи.“
Вторият учебен час по темата е свързан с подготов-

ката му за кратко преразказване. В часовете по текст и 
общуване тези компетентности вече са овладени. Уче-
ниците разполагат с картинен план, който включва ос-
новните моменти от сюжетното развитие.

Към всяка картина има въпроси, които помагат на 
четвъртокласниците да осмислят още веднъж съдържа-
нието на приказката. Ако отговорят правилно, те лесно 
ще свържат изреченията в текст, подобен на този:

Лястовицата си направила гнездо под покрива на 
една къща. Близо до нея под една керемида живеело 
врабчето. То помолило лястовицата да го научи да 
прави гнездо. Тя го завела край реката. Показала му 
как да си вземе кал и как да я залепи на гредата.

Лястовицата много пъти летяла до реката и но-
села кал. Врабчето летяло с нея, но нито веднъж не 
взело кал. Всеки път казвало, че знае. 

Лястовицата му отговорила, че само със знаене 
не става. Всичко се постига с труд.

Свързващо звено между понятията „диалог“ и „мо-
нолог“ може да бъде методическата последователност 
при работа върху приказката на Елин Пелин „Три-
мата глупаци“. Приказката е предвидена за работа в 
един учебен час. 

Коментирайки поведението на тримата глупаци, 
учителят може да добави в анализа следните въпро-
си: Къде тръгнали тримата глупаци? Колко дълго 
вървели? Какво намерили на пътя? Защо се чудели и 
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маели? Какво предпопожил първият? Какво решил 
вторият? Какво казал третият? Какво се случило с 
тиквата? Кой изскочил от храста? Какво извикали 
тримата?

При отговорите на въпросите е добре да се използ-
ва подборно четене, за да се откроят ясно думите на 
героите. Учителят затвърдява компетентностите на 
учениците за диалог чрез въпроси от предходния урок.

След това пристъпва към най-важната част – пре-
разказването на приказката чрез изказване на думите 
на героите като авторови. В помош на учениците са 
реп ликите в тиквите, които показват правилния начин 
на превръщане на пряката реч в непряка:

Първият предположил, че тиквата е за...
Вторият решил, че тя е за ....
Третият казал, че това е .....
Тримата извикали, че камилчето се е .....
 Очаква се следният преразказан текст:
Трима глупаци тръгнали по печалба. Вървели три 

дни и три нощи. Намерили на пътя една тиква и се 
зачудили какво е това. Първият предположил, че 
тиквата е за ядене. Вторият решил, че тя е за тър-
каляне. Третият казал, че това е камилско яйце.

Изведнъж тиквата се търкулнала и се спряла в 
един храст. От храста изскочил уплашен заек. Три-
мата извикали, че камилчето се е измътило, и хукна-
ли след заека да го хванат.

 По подобен начин може да бъде разгледана и при-
казката на Георги Райчев „Най-хубавото птиче“.

Усвояване на литературни знания и умения, свързани с понятието „монолог“

ТЕМА: ПРИКАЗКА ЗА ПТИЧЕТО, КОЕТО НАУЧИ ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА –  
РАДОЙ КИРОВ

Цели:
· откриване на реплики на литературни герои;
· усъвършенстване на уменията за превръщане на 

диалогична в монологична реч;
· характеризиране на литературен герой; 
· усъвършенстване на уменията за преразказване 

на художествен текст. 

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученикът разпознава диалог и монолог в худо-

жествен текст.

система на метОдическа рабОта
Методическата работа в този урок трябва да е на-

сочена към овладяване на знанията, че монологът е 
изказване само на едно лице. Добре е четвъртоклас-
ниците да затвърдят знанията си, че преразказите и 
съчиненията, които те изграждат, са предназначени за 
слушатели и читатели (съученици, учител, родители). 
От друга страна, личността може да говори на себе си 
на глас или на ум без ответна реакция.

Тъй като урокът се организира в рамките на един 
учебен час, в центъра на методическата работа е об-

разът на птицата, която изпраща рожбата си да учи 
чужди езици. Учениците добиват представа за този об-
раз като проследяват действията и речта ѝ. Учителят 
насочва към тях чрез въпросите, записани под текста 
в учебника. Беседата може да бъде допълнена от след-
ните задачи:

1. Подредете последователно действията на майка-
та, която иска да научи своето птиче на чужд език:

решила да изпрати своята рожбица мила още един 
чужд език да научи, радвала се майката, завела свойта 
рожба при една кукувица, посети един изоставен таван 
(завела свойта рожба при една кукувица, радвала се 
майката, решила да изпрати своята рожбица мила 
още един чужд език да научи, посети един изоставен 
таван)

2.  Подборно четене: 
– Прочетете думите на майката, с които тя показва, 

че се срамува от майчиния си език. (Жалко, че трябва 
да уча свойта рожба на тоз наш език толкова прост. 
Не! При другите птици ще я пратя да учи чужди ези-
ци.); Прилагането на този методически похват изисква 
учителят да насочи вниманието на учениците към лила-
вото поле, в което е дадено новото знание:
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Монолог е самостоятелно изказване на един литера-
турен герой, при което той изказва свои мисли на глас.

– Открийте думите, които показват гордостта на 
майката от постиженията на рожбата ѝ. (Браво, браво, 
чедо на мама! Като своя татко и майка си няма да 
бъдеш просто, а с чужди езици ще смаеш всички ос-
танали птици.)

3.  Словотворчески задачи: 
– преразказ от името на майката (Един ден моето 

малко птиче се излюпи и аз дълго мислих какъв език 
да научи. Но нашият език е много прост, затова ре-
ших да ...);

– съчинение на тема: Какво мислите за постъпка-
та на майката, ако сте някоя от останалите птици 
в гората? Учителят насочва учениците към началото 
на текста: Според мен........; Аз мисля, че ............ .

– сравнение на този текст и стихотворението на 
Петя Кокудева „Колко ли езици има“ и съставяне на 
диалог между детето герой от стихотворението и пти-
цата, която се срамува от майчиния си език. 

Разговорът започва детето, което разказва, че при-
родата го е начила на много езици и всеки от тях звучи 
по различен начин: От ручея знам да бълбукам. От 
коня – да цвиля игриво. Говоря си с дребните птици, 
те пърхат – аз махам с ръкави. След това момчето 
пита птицата за нейния език, за да може да говори с 
нея, а тя отговаря, че се срамува, защото езикът ѝ е 
много прост, и т. н. Разговорът трябва да завърши с 
думите на детето, според което всички езици са важни, 
но най-много трябва да уважаваме майчиния си език.

По подобен начин може да се разгледа и българска-
та народна приказка „Сънят на врабчето“.

Усвояване на литературни знания и умения, свързани с понятието „легенда“
Системата от уроци, предвидени за усвояването на 

това понятие, са свързани с изучаването на следните 
произведения: „Надиграване“, преразказал Цанко Ла-
лев, и „Легенда за Кубрат“, преразказал Стефан Цанев. 

В тези уроци водещите цели на обучението са насо-
чени към усъвършенстване на четивната техника при 
четене на български език и към разпознаване на леген-
дата като жанр. 

ТЕМА: НАДИГРАВАНЕ – ЦАНКО ЛАЛЕВ (ИЗ „ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ ЗА 
ВЛАДЕТЕЛИ И ГЕРОИ“)

Цели:
· усвояване на знания за легендата като литерату-

рен жанр;
· развитие за умения за художествено възприемане 

на легенда;
· усъвършенстване на уменията за кратък прераз-

каз на текст.

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученикът разпознава легендата като жанр.

система на метОдическа рабОта
Тази тема е въвеждаща в системата от уроци, свър-

зани с изучаването на легендите и техните специфики 
като литературен жанр. Това знание е ново за четвър-

токласниците, те за първи път изучават творби от този 
тип. Ето защо наблюдават само класически образци на 
жанра.

Урокът се осъществява в рамките на един учебен 
час. Целта е не само да се открои образът на Орфей 
и неговото изкуство, а и да се представят данни за съ-
ществуването на такава историческа личност. Към това 
може да се добавят и предположенията, че Орфей е жи-
вял в Родопите. В този контекст би могло да се обясни 
и значението на израза „наследници на Орфей“ и да се 
съчетае с музикален съпровод с класическа музика.

След анализиране на произведението с помощта на 
въпросите от полето под текста, учениците определят 
кое в разказаната история е необичайно и е фантастич-
на измислица. (Орфей нагласил лирата си и засвирил 
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такава весела мелодия, че чак слънцето се засмяло. 
Танцувала самодивата, танцувала три дни и три 
нощи, а на утрото на четвъртия ден спряла.)

Въвежда се понятието за легенда: истории, в кои-
то се преплитат фантастично и истина. В основата им 
обикновено стои действително събитие или историче-
ско лице. В българското народно творчество има мно-
го легенди за герои, селища и местности, свързани със 
събития от историята.

В хода на работата би могло да се направи сравне-
ние и с друга легенда за Орфей – например „Орфей и 
Евридика“. Според нея прекрасната нимфа Евридика 
е ухапана от змия, която отнела живота ѝ. Отишъл 
Орфей в подземното царство, за да търси любимата 
си. Приближил до трона на подземния цар и започнал 
да пее за любовта си и за своето нещастие. От стру-
ните на златната му лира се изтръгвали най-неж-
ните звуци. Сълзи блестели в очите и на най-жесто-
ките богове и чудовища. Песента на Орфей омаяла 
властелините на подземното царство и те върнали 
живота на любимата му Евридика.

ТЕМА: ЛЕГЕНДА ЗА КУБРАТ – ПРЕРАЗКАЗАЛ СТЕФАН ЦАНЕВ

Цели:
· обогатяване знанията за същността на легендата;
· развиване за умения за художествено възприема-

не на легенда;
· усъвършенстване на уменията за кратък прераз-

каз на текст.

Очаквани резултати в учебната прОграма:
· Ученкът разпознава легендата като жанр.

система на метОдическа рабОта
Урокът се осъществява в рамките на един учебен 

час. Той е продължение на методическата работа за 
усвояване на характеристиките на легендата като лите-
ратурен жанр. Целта е придобитите знания да намерят 
конкретно приложение в практически дейности с този 
вид текстове.

Добре е преди прочита на легендата учениците да 
коментират наученото в уроците по човекът и обще-
ството за създаването на българската държава. Целта 
е да създадат научен текст, който да съпоставят с ли-
тературния текст. Припомнят се знанията за същност-
та на легендата: това са истории, в които се преплитат 
фантастично и истина. В основата им обикновено стои 
действително събитие или историческо лице. В българ-
ското народно творчество има много легенди за герои, 
селища и местности, свързани със събития от истори-
ята.
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Анализът започва с коментар за историческите 
личности, описани в легендата и взаимоотношенията 
между тях. Беседата включва следните въпроси: Към 
кого се обръща Кубрат в последните си часове? Каква 
задача поставя бащата? Какво направил най-възраст-
ният от тях? Успели ли са останалите четирима братя? 
Какъв пример дал бащата? Как реагирали на това си-
новете? Защо? Кои думи на бащата трябва да запомнят 
синовете? Как е изказана поуката? Защо бащата умира 
усмихнат?

Подходящо е учениците да се запознаят с картината 
на Димитър Гюдженов „Хан Кубрат и синовете му“. 
Така ще се затвърдят уменията за художествено въз-

приемане на легенда. В допълнение може да се каже, че 
картината е включена за описание в часовете за фор-
миране на комуникативноречеви компетентности като 
разказ по картина от художник. Легендата ще подпо-
могне учениците да опишат лесно със свои думи външ-
ния вид на героите и да обяснят какво правят те.

Допълнителни дейности към урока може да бъдат:
– четене по роли и подготовка за представление;
– кратко преразказване на историята;
– коментар на думите Съединението прави сила-

та – Знаете ли на коя обществена сграда в България са 
поставени? Защо?

Усвояване на литературни знания и умения, свързани с понятието „автор“

Учениците имат знания за това понятие на по-ранен 
етап, защото при съобщаване на всяка тема в часовете 
по четене учителят казва заглавието и автора на произ-
ведението. Компетентностите се допълват и от уроците 
за книгите, където често от един автор учителят е под-
готвил няколко книги. Прилагането на метода „четене 
чрез разглеждане“ показва на учениците, че името на 
автора и заглавието на книгата са написани най-малко 
на две места, преди да започне текстът.

Ето защо понятието не е ново за четвъртокласни-
ците. Като термин е въведено чрез стихотворението на 
Добри Жотев „Канарче“. 

Учителят може използва следния методически ход: 
прочит на стихотворението и откриване на непознати-
те думи (волни, кафез); намиране в текста на образни 
думи и изрази (волни песнички, хищни птици, поля, 
гори, блъскам бясно); пресъздаване на художествената 
картина чрез словесно обрисуване (канарчето е зат-
ворено, то не желае да пее, блъска се в пръчките на 
кафеза и не иска да се храни, мечтае за поля и гори); 
подтикване на учениците да използват тези изразни 
средства в собствената си реч; откриване на изрази, 
които предават авторовото отношение към лирическия 
герой (кафезът ме мори, сънувам, че все съм вън); из-
казване на лично отношение към произведението.

Отговорите на въпросите Как се чувства канар-
чето? и Какво не разбират хората? изискват аргу-
ментирано изказване. Те са преход към главната цел на 
урока: да се определи кой говори в стихотворението и 
защо авторът Добри Жотев е решил да говори от името 
на канарчето. Обобщението върху отговорите на уче-
ниците се прави от учителя, който насочва вниманието 
на децата към знанието в лилавото поле: Всеки текст 
има автор. В художествените текстове понякога 
авторът говори от името на своите герои.

Новите компетентности се затвърдяват чрез работа-
та върху двете гатанки на същата страница в читанката.

В следващите уроци от учениците се изисква да 

запомнят името и автора на творбата, която изучават. 
Ако има възможност, добре е учителят да подготви и 
презентация за автора, да покаже негови снимки и да 
разкаже накратко за живота му.

Подходящи уроци по темата са: „Обичам те, роди-
но“ – Елисавета Багряна; „Я кажи ми“ – Ран Боси-
лек; „Мечти“ – Виктор Самуилов; „Баба“ – Вели-
зар Николов; „Как така“ – Мая Дългъчева.  

Усвояване на литературни знания и умения, свързани с понятието „олицетворение“

За учениците от началното училище е много труд-
но да възприемат текста на лирическо произведение, 

в което е необходимо да се разберат всички поетични 
средства и техники, които авторът е използвал. Учи-
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телят трябва да се спре по-подробно върху анализа на 
лексикалната изразителност на поетичното произведе-
ние по време на урока.

Наред с епитета, сравнението, повторението, уче-
ниците се запознават и с още едно литературно поня-
тие – олицетворението. То се открива в стихотворения, 
приказки и басни. В тях неодушевените предмети са 
надарени със свойствата на живите същества.

От казаното дотук става ясно, че за учениците от 
началното училище този термин е непознат, но съдър-
жанието му не е непознато, защото в приказките за 
животни и басните се изобразяват човешки постъпки и 
обществени отношения и се провокира поука. Особено 
в басните, където образите на животни, по-рядко рас-
тения и предмети, притежават човешки черти и нрави, 
обществени и лични недостатъци. Човешките слабости 
обикновено се представят в хумористична, иронична 
или сатирична светлина. Широко се използват алего-
рията и олицетворението.

В читанката това понятие се въвежда със стихотво-
рението на Марко Ганчев „Кой е по-висок“ и има три 
основни компонента:

– Обобщаване наблюденията на учениците върху 
изучени литературни творби, в които e използвано 
олицетворениe – например в стихотворението „Кар-
навал в гората“ на Леда Милева и в разказа „Старият 
щърк“ на Константин Константинов:

– Какво ще правим, кажете? – питаха листата 
на брезата.

– Ду-ду-ду-у-у! – пищяха ветровете с кавали. – Не 
сте ли разбрали? Днес ще има голям карнавал.

и

– Аз ще остана тук. Стар съм вече и не мога да 
летя с вас.

– Ние ще те носим, ние няма да те оставим! – ви-
каха най-младите. 

Сравнявайки текстовете, учениците откриват осо-
беното в тях – придаването на човешки качества на 
природни явления и на животни.

– Възприемане на стихотворението „Кой е по-ви-
сок“ чрез въпросите под текста: За каккво спорят де-
нят и нощта? Кой от тях е по- висок сутрин? А ве-
чер? Има ли значение това? Какви човешки качества 
притежават денят и нощта? Има ли хора, които са 
самохвалковци като тях?.

– Въвеждане на термина и описание на явлението. 
Своите изводи четвъртокласниците сравняват с напи-
саното в полето за нови знания в помагалото. Наред с 
термина „олицетворение“ може да се използва и тер-
минът „одухотворяване“, който е по-уместен за неоду-
шевени предмети или за явления, на които се припис-
ват прояви на живи същества. Когато на животни или 
на предмети се придават човешки качества, подхожда 
да се говори за олицетворение. В това е разликата меж-
ду двата термина.

За по-отчетливото осъзнаване същността на олице-
творението e целесъобразно учениците да съчинят по 
подобие диалози, в които героите са хора, например 
двама приятели, като единият от тях е добър футбо-
лист, а другият – добър скиор. Съставяйки диалога, 
учениците го сравняват със стихотворението и правят 
извода, че независимо в какъв спорт тренираш, важно 
е да си добър. 

Урокът за упражнение дейността на учениците за 
разпознаване на олицетворението от другите средства 
за художествено изразяване се осъществява с опора на 
текста „Чешма“ на Стоян Русев (Дядо Благо). Целта 
е учениците да стигнат до изводи за олицетворението 
като специфично средство за изразяване в художестве-
ната реч и като похват, чрез който литературният текст 
става по-въздействащ. В урока могат да се включат и 
задачи от типа:

– възприемане на произведението чрез въпросите 
под текста, с акцент върху аргументираните изказва-
ния за действията на чешмата: Защо чешмата започ-
нала да подбира на кого да дава вода? Правилно ли е 
това според вас? Какво решила чешмата? Одобрява-
те ли решението ѝ? Защо? Защо водата потекла на 
друго място? Какъв урок получила чешмата?.

– откриване на олицетворението и характеризиране 
на чешмата. На учениците може да се предложи да си 
помогнат с думи от следната редица: глупава, надмен-
на, наивна, хитра, умна, горделива, щедра, скромна, 
злонамерена. Решаване на тестовата задача на същата 
страница;

– подбор на подходяща пословица: Течащата вода 
винаги си намира път; Който не е полезен за другите 
е безполезен и за себе си; Не прави днес това, за кое-
то ще съжаляваш утре.

– сравняване на героите от два текста: „Чешма“ на 
Стоян Русев (Дядо Благо) и „За да имаш приятели“ 
на Йордан Радичков“ на по-късен етап, когато учени-
ците са възприели второто произведение.
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6.2.2. Уроци за книгите
В четвърти клас продължава приобщаването на де-

тето към българската литература. Целите на уроците за 
книгите са свързани с формирането на читателски ин-
тереси и читателска самостоятелност и предмет на дей-
ност не е текстът от учебника, а препоръчваната книга – 
роман, повест, стихосбирка или сборник разкази. Добре 
е да се осигурят възможности учениците да действат с 
книгата като книжно тяло – да разгръщат страниците, да 
разказват по илюстрациите, да четат предговора и т.н. 
Така ще се подобри езиковата им компетентност в посо-
ка четене и писане, говорене и слушане. Препоръчител-
но е да се представят съвременни издания на книгите, за 
да се отделят нейните основни елементи – корици, илюс-
трации, съдържание, предговор, послеслов и т.н.

В хода на четенето се обогатява детският речник 
и се преодоляват правописните затруднения, тъй като 
при четене учиниците запомнят думите като цялостен 
графичен образ и при писане не допускат грешки, при 
това без да се замислят върху техния правопис.

В уроците за книгите основен е методът „чете-
не-разглеждане на книга“. Той се използва на всеки от 
етапите на работа с книжното тяло: 

– с „четене-разглеждане“ учениците си служат, ко-
гато избират книга и трябва да решат дали тя съответ-
ства на целите на четенето; 

– „четене-разглеждане“ четвъртокласниците из-
ползват и в процеса на самостоятелно четене на книга-
та, при което им се налага да се връщат назад по проче-
теното, за да уточнят разбирането; 

– „четене-разглеждане“ се осъществява и след про-
чита на книгата, когато читателят я е прочел и я пре-
листва, за да оформи своята оценка за книгата или за 
да я препоръча на другите.

В читанката са включени пет урока, чрез които може 
да се насочи вниманието на учениците към детски кни-

ги на български език. Добре е децата да ги потърсят и 
да ги прочетат. Това са темите: „Български митове и 
легенди, преразказани от Цанко Лалев“ (страница 23); 
„Весел гъделичкащ смях от Маргарит Минков“ (стра-
ница 28), „Не е честно от Виктор Самуилов“ (страни-
ца 32); „Питанки от Петя Кокудева“ (страница 35); 
„Приказки от Светослав Минков“ (страница 46).

Основните цели на уроците за книга са:
 – насочване на читателските интереси на ученици-

те към произведения от български автори, различни по 
тематика и жанр; 

– стимулиране на читателската активност на чет-
въртокласниците чрез разширяване на кръга от позна-
ти книги от български автори и чрез създаване на под-
ходящо книжно обкръжение;

 – постигане на читателска самостоятелност чрез 
овладяване на способи за самостоятелни действия с 
книгата като книжно тяло.

В читанката уроците за книгите се различават от 
останалите уроци по това, че в края на страницата има 
рафт, на който се подреждат една след друга книгите, 
които им се препоръчват по време на обучението в чет-
върти клас. 

Ако конкретните условия не позволяват учениците 
да действат с препоръчваните книги, методическата 
работа в урока за книгиге се ограничава в рамките на 
работа с откъса от книга, поместен в учебника, като 
учителят допълва читателските представи за книгата, 
като преразказва откъси от нея. За удобство на учите-
ля във всеки от петте урока има допълнителен четивен 
материал, който той може да използва по собствена 
преценка.

Ако обаче учителят вярва, че неговите ученици ще 
напреднат в усвояването на българския език чрез чете-
не на детски книги, може да организира тези теми като 
уроци за препоръчване на книга. 

ТЕМА: БЪЛГАРСКИ МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

Учителят предварително е поставил задача на уче-
ниците да се запознаят с „Голяма книга на български-
те митове и легенди“ от Цанко Лалев. Препоръчва им 
се да я намерят и да прочетат части от нея. Ако не са 
успели да го направят, се очаква да са прочели откъ-
са, поместен в читанката. Целта е произведението да е 
вече познато за учениците, за да може акцентът в урока 
да се пренесе върху темите и образите, характерни за 
българската митология.

Основната част от урока е свързана с обсъждане на 
прочетения откъс за Крали Марко с опора върху въп-
росите към текста. Особено внимание се отделя на еле-
ментите, които подчертават силата на героя:

 „Крали Марко препасал сабя и тръгнал на път из 
Пирин планина. Прекосил гората с великански борове 
и излязъл на каменистите поляни.“;

„Крали Марко се затичал към конете. Кобилата 
вдигнала глава и препуснала.“;

„Тогава юнакът сграбчил гривата на жребеца и 
се метнал на гърба му.“; 

„Жребецът преплувал езерото, излязъл на брега 
и литнал. Издигнал се над покритите с лед върхове 
и се спуснал като камък надолу, но Марко пак не го 
пуснал“.

Под ръководството на учителя четвъртокласниците 
откриват тези изрази в текста, преписват ги в тетрадки-
те си, съставят по тях кратък преразказ на легендата.

Учителят сам преценява дали да препоръча книгата 
за самостоятелно четене, като отчита читателските ин-
тереси на учениците и равнището на четивната им тех-
ника. При проявен интерес може да се прочете и друга 
интересна история. Например:

Как е изчезнала последната ламя
Една ламя излязла в полето и не давала на нико-

го да мине оттам. Много юнаци отишли да се бият 
с нея, но тя ги изяла всичките. Днес-утре, изминали 
много години. Измъчили се хората, които живеели 
в околните села. Като видели, че със сила няма да 
надвият ламята, те намислили следната хитрост.
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Помолили царя и той заповядал – никой юнак да 
не ходи да се бие с ламята и никой да не пуска жи-
вотните си да пасат в полето, за да няма какво да 
яде звярът. После направили от двете страни на по-
лето, на половин ден път една от друга, две каменни 
кули. И на тях сложили тъпани.

Огладняла ламята и тръгнала по полето да търси 
ядене, но нищо не могла да намери. Като приближи-
ла едната кула, издумкали тъпаните, колкото сила 
имат. Като чула тъпаните, ламята отворила уста 
и се спуснала натам, защото разбрала, че в кулата 
има хора. Вратата на кулата била желязна, а по 
стените никъде нямало прозорци.

Въртяла се халата около каменната кула, удря-
ла я с опашка, но не могла да я събори. В това вре-
ме започнали да бият тъпаните от другата кула. И 
ламята като ги чула, се затичала натам, та дано 
улови нещо за ядене. Но и там се повторило същото 
– въртяла се отвън, гризала камъните, бùла с опаш-
ка. Пак издумкали тъпаните от първата кула и нали 
ламите не са много умни, пак се затичала обратно. 
Тичала насам, тичала натам, най-после изплезила 
език и паднала на земята.

 Ето как хората победили ламята с хитрост.
Очакваният краен резултат от урока е четвърток-

ласниците да знаят за тази книга и с опора върху про-
четеното в клас да могат да разказват за нея.

ТЕМА: ВЕСЕЛ ГЪДЕЛИЧКАЩ СМЯХ – МАРГАРИТ МИНКОВ

Приказките на Маргарит Минков са пълни с прек-
расни истории, написани с чувство за хумор, въoбра-
жаеми ситуации и мили и незабравими герои. Те са 
оригинални и много чудати – като Кучето, Което Сви-
реше на Акордеон, куклата Повече Не Мога, Случай-
ният Шаран, котешката сянка Прескочиполянка, Цве-
тето Добро Настроение, Чадъра Забравих му Името и 
още куп магически герои.

В урока, поместен в читанката, се разказва за важна 
готварска книга, която участва в също толкова „важно 
приключение“ и води „важен разговор“, изпъстрен с 
шеги и закачки за герои от позната детска приказка.

Ето защо урокът трябва да протече като урок за 
препоръчване на книга, който има следния методиче-
ски ход:

– разглеждане на книжното тяло на препоръчваната 
книга със следните цели: запомняне на автора и загла-
вието на книгата; ориентиране в съдържанието на кни-
гата; насочване на читателските интереси към книгата;

– методическа работа с откъса от книгата, поместен 
в учебника, и беседа по посочените въпроси;

– словотворчески задачи, при които учениците съ-
чиняват свои истории с героите от книгата, за да се 
стимулира интересът им към прочитането. В този урок 
учениците създават аргументирано изказване върху 
въпроса: Какво мислите вие за книгите?.
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Време за игра
Утро, море, морски бряг, а на брега – котарак. 

Пред котарака – море като теменужка, а зад кота-
рака пясъци с мидени градини. Дотук добре. Но от 
високо, от много високо, чак отнякъде долетява чай-
ка. Каца върху пясъците с мидени градини, подскача 
два пъти по най-небрежен начин и казва:

– Добро утро, момиченце!
Котаракът се обижда, преди да се е обърнал, а 

като се обръща, се обижда още повече.
– Какво момиченце съм аз! – вика ядосано той и 

тропва с крак, и понеже тоя момент морето се е 
протегнало до краката му, прави дупка в морето.

– Извинявайте! – извинява се чайката и докато 
извинението плува върху теменужените вълни, тя 
продължава. – Като ви гледах в гръб, стори ми се, че 
сте момиченце.

В това време една вълна влиза в ухото на кота-
рака и затова той не отговаря нищо, а започва да 
подскача. Докато подскача, чайката му обяснява:

– Аз съм чайка и знаеш ли защо съм чайка? Защо-
то обичам чай със сирене и защото долетявам чааак 
отнякъде.

– Това не ме интересува! – отсича котаракът, 
след като се е наскачал достатъчно, и си тръгва, 
като повлича деня след себе си, защото всеки морски 
летен ден е залепен на опашката на един котарак. 
Чайката гледа как денят се изнизва пред очите ѝ, и 
си мисли как наистина е могла да се припознае в един 
котарак. Мисли си тя, мисли си, а морският ден се 
промъква пред нея със своите кораби, фарове и ри-
барски мрежи, със своите предиобеди, обеди, следо-
беди, та чак до вечерта.

И става вечер, море, морски бряг, а на брега мо-
миченце. 

Пред момиченцето – море като теменужка, а 
зад момиченцето – пясъци с мидени градини и една 
замис лена чайка. Дотук добре. Но чайката казва:

– Добър вечер, котараче!
– Какво котараче съм аз? – ядосва се момичен-

цето и прибира отражението на една звездичка в 
джоба на престилката си. Чайката занемява от 
учудване и отново се извинява и вечерното извинение 
започва да плува до сутрешното.

– Какво ми става днес, та непрекъснато се при-
познавам? – пита чайката на глас и веднага разказ-
ва на момиченцето какво ѝ се е случило сутринта. А 
момиченцето спира да се ядосва и започва да се смее.

– Искаш ли – вика то – да си играем на една чу-
десна игра? Ние с котарака ще застанем с гръб към 
теб, а ти ще ни разпознаваш! Само че как да извика-
ме котарака, сега той е чак на сутрешната страна 
на деня!

– Това ще направя аз! – казва зарадвано чайката. 
– И то ето как!

И тя хваща в човката си деня и започва да се из-
дига високо в небето и започва да лети в кръг и да 
намотава деня около себе си, върху вечерта – следо-
беда, върху обеда – предиобеда, а когато идва време 
на сут ринта, на брега, с опашката напред, много 
ядосан пристига котаракът.

– На какво прилича това? – развиква се той и мо-
миченцето му обяснява.

А чайката навива деня на руло и го пуска във во-
дата.

– Нека си плува – усмихва се тя. – Това е един из-
живян ден.

И изживеният ден си плува върху вълните, а на 
брега се простира време, което не е нито ден, нито 
нощ, а е време за игра.
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ТЕМА: НЕ Е ЧЕСТНО – ВИКТОР САМУИЛОВ

Тъй като Виктор Самуилов има много книги със 
стихотворения за деца, добре е този урок по извънклас-
но четене да се проведе като урок за книга на автор. По 
този начин четвъртокласниците ще общуват с автора 
индиректно и ще се запознаят с палави деца, забавни 
и интересни истории, недоразумения между малки и 
големи. Това е от голямо значение за оформянето им 
като добри читатели.

 Урокът се провежда в класната стая, като предвари-
телно се подготвя импровизирана бибилотека с книги 
на автора (или презентационни материали): „Безсър-
дечен грамофон“ (1982), „Домашно море“ (1983), „Ей 
така“ (1987), „Между нас да си остане“ (1989), „Вдън 
прогледния мрак – сказание за нощни птици“ (2001), 
„Ние мушмороците“ (2004), „Опако дете“ (2005), „Чу-
довище вкъщи“ (2009), „През девет локви в десета“ 
(2011), „Зодия Хлапак“ – книжка календар (2013), „Не 
е честно“ (2015), „Нъцки“ (2018).

Така ще се изпълни и проектната дейност към уро-
ка: да се открият други книги на Виктор Самуилов и да 
се направи изложба с тях в класната библиотека.

По преценка на учителя в урока може да се включат 
и словотворчески задачи, подпомагащи запомнянето 
на някои от най-известните стихотворения на поета. 
Например да се подредят в стихове изреченията, като 
се разделят на осем реда: 

Заетост
Всеки ден с нещо зает съм до гуша: бяхме във 

вторник на куклен театър, завчера с мама търчах за 
ботушки, вчера скучахме на гости със тати, днеска 
пък вкъщи се чисти и готви, утре – на кино (за баба 
забава!)... Чак във неделя сме с Гого на локви! (Ако 
пороят не спре дотогава.)

В края на урока учениците могат да прочетат още 
стихотворения от Виктор Самуилов. Добре е да пре-
пишат и част от стихотворение, което смятат да научат 
наизуст. Например:

Редуване Филм и книга

Вместо мрачен, строг и важен Радост вкъщи:
дядо си дойде засмян, филм пристига 
тропна с крак и счупи ваза по любимата ми книга. 
от китайски порцелан, Бързо сядам, гледам, мигам,
сетне хвърли си бомбето, но след малко виквам:
от което за беля – Стига!
кафеварката с кафето Тия филмови герои
на мокета се изля. са добри, но не и мои!

Баба гледа онемяла –  Гледам ги и се нервирам –
що за пакости безчет?... Не така ги фантазирам.

Днеска дядо ми е палав. – Стига! Книгата ми дава
Утре пак е моят ред! най-вълшебната представа!



67

ТЕМА: ПИТАНКИ – ПЕТЯ КОКУДЕВА

Петя Кокудева е съвременен автор на детска лите-
ратура – занимава се с драматургия за куклен театър и 
води „рубрика за децата и въображенията“ – „Грамати-
ка на фантазията“. „Лулу“ е дебютната ѝ книга, която 
печели Специалната награда на националния конкурс 
за дебютна литература „Южна пролет“ (2012). Автор-
ка е още на „Малки същества“, „Питанки“ и поредица-
та „Лупо и Тумба“ (изд. „Жанет 45“).

Питанка е малко момче с шапка на пилот, което не 
престава да задава въпроси. Колко ли небета има над 
нашето? Дали страшилищата също се страхуват? Как 
се става откривател? Думите имат ли ваканция?...

Ако учителят не успее да осигури поне една книга 
от авторката, може да организира четенето на предло-
жените в читанката стихотворения. 

За четвъртокласниците става ясно, че лирическият 
герой – детето – задава много въпроси за света, кои-
то са необичайни и са изпълнени с много фантазия и 
любознателност. Като доказателство за това учителят 
може да представи и други стихотворения на Петя Ко-
кудева, които съдържат детски въпроси.

Обичам да питам
Душът дали е измислен от слона?
Имат ли малки нослета цветята?
Кралят дали ще е крал без корона?
Не ѝ ли се вие свят на Земята?
Точният отговор само един ли е?
Разните други погрешни били...
А да се питаш, е правилно винаги!
Всички въпроси са верни, нали?

Полезно ли е да разхвърлям
Мама често ми се кара,
че разхвърлям у дома.
Дрехи, кубчета и карти
все разчиствала сама.

Ама колко се зарадва
в куп играчки да открие
връзка ключове, зарядно,
малка сребърна кутия!

Щеше ли в прибрана стая
тя съкровище такова
да намери, да се смае?
И за още даже рови!

В края на урока учениците записват заглавието на 
книгата, името на нейния автор и заглавията на стихот-
воренията, за които са научили. Вместо хубави мисли, 
четвъртокласниците записват въпроси, които ги вълну-
ват и които те искат да зададат на родители и приятели.

ТЕМА: ПРИКАЗКИ – СВЕТОСЛАВ МИНКОВ

Светослав Минков създава над 20 прекрасни автор-
ски приказки за деца. Неговите забавни и поучителни 
история грабват детското внимание. Поуките в приказ-
ките продължават да звучат съвременно и утвържда-
ват ценности, важни и днес. Сред най-известните му 
приказки са „Маскираната лисица“, „Цар Безсънко“, 
„Захарното момиче“, „Скъперникът и неговата риза“, 
„Приказка за завистта“, „Сапунени мехури“. 

Интересните имена на героите – Цар Безсънко, 
джуджето Тинтирин, Захарното момиче – се помнят 
лесно.

Добре е този урок да протече като урок за препо-
ръчване на книга, чиято структура е описана в по-гор-
ните теми.

След като се запознаят с книгата с приказки, учени-
ците могат да прочетат приказка по избор или текста, 
поместен в читанката – „Златното яйце“. Методическата 
работа протича с опора върху въпросите, като акцент е 
отговорът на въпроса: На чия страна сте вие? Защо?. 

Една от най-известните приказки на автора е „Сапу-
нени мехури“, която може да се използва като допъл-
нителен четивен материал.
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Сапунени мехури
Имаше едно малко момиченце с червена панделка 

на косата.
Веднъж то седеше в градината на тяхната къща 

и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От 
време на време момиченцето потапяше в чашката 
тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнич-
ки и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, 
който светваше на слънцето с всички багри на не-
бесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно 
балонче.

Много такива сапунени мехури излизаха през 
сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-ху-
бавият на света.

– Добре че се откъснах от тая проста сламка – 
рече първият, като почервеня от радост и се понесе 
над лехата с маргаритките.

– Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху 
короната на царя – каза вторият. – Аз напълно заслу-
жавам това почетно място, защото по-прекрасна 
украса от мене няма!

– Ех, че съм лек! – въздъхна третият и стана из-
веднъж огненожълт като голям портокал. – Я чакай 
да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слън-
цето над широката земя.

– Внимание! – извика четвъртият, като се обагри 
с теменужено сияние и хвръкна към клоните на ста-
рата липа. – Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите 
с хубостта си.

– Аз ще се оженя за царската дъщеря – прошеп-
на петият, който беше зелен и приличаше на диня. 
– Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.

– Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на под-
водното царство – реши шестият, като се превърна 
на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.

– Колко грозен е светът без мене! – каза седми-
ят, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над 
кокошарника. – Ето че и аз най-сетне се родих, за да 
отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!

Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия 
миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без 
да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев 
въздух.

А през тънката сламчица продължаваха да се 
раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй 
горделиви и краткотрайни като изчезналите си съб-
ратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а мал-
кото момиченце плисна сапунената вода на земята и 
започна да подскача на един крак.



Румяна Танкова
Екатерина Чернева Книга 

за учителя
Румяна Танкова

Екатерина Чернева Книга
за учителя

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg • www.e-prosveta.bg

4.
класклас

б ъ л г а р с к и  е з и к  и  л и т е р а т у р а

ISBN 978-954-01-4182-4


