
28 март 2020 

2 СМЯНА ПГ 5-6г.

Тема: ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ МАЛКИ

1 ЧАСТ

НАЙ-ХУБАВОТО ПТИЧЕ

➢Възприемане и преразказване на приказката “Най-

хубавото птиче” от Георги Райчев.

➢Определяне по илюстрации последователността в 

сюжета на приказката.

➢Пресъздаване на литературно произведение, като се 

интерпретират реплики и действия, влизайки в роля.



Ход на урока:

1. Вижте филмчето за дивите животни: 

https://www.youtube.com/watch?v=NDuAjLLs8EQ

2. Вижте филмчето за домашните животни:

https://www.youtube.com/watch?v=RBjHycbctsY

3. Попитайте детето:

• По какво се отличават  домашнити животни от 

дивите?

• Домашни птици ли са лястовичката и враната?

• Знае ли как изглежда малкото на лястовичката

(виж картинката)?

https://www.youtube.com/watch?v=NDuAjLLs8EQ
https://www.youtube.com/watch?v=RBjHycbctsY


•А знае ли как изглежда малкото на враната (виж картинката↓)?





4. Кажете на детето, че днес ще отидете на гости на 

приказката “Най-хубавото птиче”, написана от Георги 

Райчев: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-

835/25?page=48

5. Разгледайте стр.48 от електронната версия на Учебника 

по български език и литература на издателство “Просвета”. 

Натиснете на електронната страница синьото квадратче с 

говорителчето за да чуете приказката. Подкрепете 

възприемането и с илюстрациите в помагалото.

6. Проведете беседа върху съдържанието и, като включите 

въпросите от работната страница.

7. Провокирайте детето да отнесе действията и постъпките 

на героите към личния му опит, като разкаже защо 

лястовичката изпраща храна на детето си.

8. Представете текста на приказката изразително още 

веднъж:

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=48


Едно време и птиците пращали децата си да учат също като хората. Те си имали 

свои училища. Там малките птичета се учели как да хвъркат по-бързо, как да си 

намират храна, как да си вият гнезда — и всичко, каквото им трябвало в живота. 

Една лястовичка и една врана живеели наблизо — били съседки. Веднъж 

лястовицата видяла, че враната бърза нанякъде. 

— Накъде си се разбързала така, съседке? — попитала я лястовицата. 

— Ох, остави се, съседке! — рекла загрижено враната. — Бързам за училище, храна 

да отнеса на вранчето си. 

— Почакай, съседке — примолила се лястовичката. — Ела да ти дам да отнесеш 

храна и на моето лястовиче — бърза работа имам, не мога да я оставя. 

Враната се съгласила. Изнесла лястовичката храната, дала й я. 

— Ами какво е твоето птиче? — попитала враната. — Не го знам, по какво ще го 

позная? 

— Не бой се — отвърнала лястовицата, — ще го познаеш. Гледай, което птиче е 

най-хубавото, то е моето! 

Хвръкнала враната, изгубила се; отишла на училището. Минало така доста време 

— ето ти я, връща се пак. Посреща я лястовичката, пита я: 

— Е, какво стана, съседке? Даде ли храна и на моето лястовиче? 

— Ох, сестричке лястовичке, не знам какво да ти кажа — отвърнала враната 

загрижено. — Послушай какво нещо се случи: отивам аз на училището, нахраних 

моето вранче и взех да търся твоето лястовиче. Ти нали ми каза да търся най-

хубавото и което е най-хубаво, нему да дам храната. Гледах, сестро, гледах, 

изгледах всичките птичета, но от моето по-хубаво не видях. И взех, че дадох нему 

и твоята храна. 

Край 

Най-хубавато птиче



9. Направете домашна драматизация на приказката, като си 

сложите маски с героите (вижте отделните файлове с 

маските).

10. Завършете ситуацията със самостоятелна работа в 

електронното помагало: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=48

•Свържи майките с техните деца. По какво разпозна кое дете 

на коя майка е?

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=48

