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2 СМЯНА ПГ 5-6 г

Тема: ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ МАЛКИ

2 ЧАСТ

Кой какво казва

➢Запознаване със стихотворението “Кой какво 

казва” от Петя Александрова

➢Съставяне на пости разширени изречения с 

предлога “на” по нагледна опора

➢Правилна употреба умалителни съществителни 

имена

➢Изразяване на емоционално отношение към малките 

животни и положително отношение към красотата 

на римуваното слово.



Ход на урока:

1. Вижте филмчето “Как правят животните”: 

https://www.youtube.com/watch?v=0RYCO5BX7Nw

2. Използвайте гатанки:

ХХХ

Кръгъл, топчест, със бодли, крачи в нашите гори.

Щом усети враг и зло, мигом става на кълбо.

Най-обича плодове, на гърба си ги боде.

Спинка зимен сън младежа, тъй живее ....

(таралежа)

https://www.youtube.com/watch?v=0RYCO5BX7Nw


ХХХ

Кой се крие сред полята със ушички над 

тревата?

Кой тревожно се ослушва? Кой си има 

дупка-къща?

Често казват му и Байо, а иначе си е .....

(зайо)

ХХХ

Га-га-га! Га-га-га! Грачи полската певица.

Сцената и е на клона и се кипри – хубавица!

Всеки нея я познава, тя се казва .....

(врана)

ХХХ

По клоните тича, банани обича -----

(маймуна)



3. Насочете вниманието на детето към илюстрациите 

на стр.49 в електронното помагало на издание 

“Просвета”: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=49 и го 

запознайте със стихотворението “Кой какво казва” от 

Петя Александрова. Натиснете синьото квадратче с 

говорителчето за да чуете стихотворението.

4. В беседа по илюстрациите обсъдете кой на кого 

говори, и поканете детето да състави прости 

разширени изречения с предлога “на”, като успоредно 

с това моделират словесния им състав във 

влакчетата под картинките. Първото изречение 

моделирайте съвместно, като оцветите всяко то 

вагончетата в различен цвят, а останалите 

самостоятелно.

5. Поставете условие на детето да пресъздаде 

думите на героите, и изпълнете стихотворението още 

веднъж.

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=49


6. Поканете детето да сподели, какво му 

казва неговата майка.

7. Припомняме си азбуката със животни: 

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

a6E9g

8. Отиваме на гости в работилничката 

на Крокотак за да си направим 

прозорчета за буквите: Б, В, Г, Д, Й, К

(във всяко прозорче рисувам по едно 

животно, което започва на съответната 

буква).

https://www.youtube.com/watch?v=XrkyNua6E9g

