
15 март 2020

ТЕМА: ИДВА ПРОЛЕТТА

1 ЧАСТ: ТРИТЕ ПЕПЕРУДИ

• Запознаване с немската народна приказка “Трите пеперуди”

• Разширяване на представите за пролетни цветя

• Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 

изобразяващи основните моменти

• Пресъздаване на приказката, като се интерпретират реплики и действия на 

героите и се влиза в роля.

• Изразяване на емоционално оценъчно отношение към задружността на 

пеперудите

ХОД НА УРОКА

1. Попитайте детето:

Кой сезон сме сега?

Какви пролетни месеца знае?

Какво се случва през пролетта?



2. Разгледайте видеото. Пояснете на детето наименованията на 

цветята, защото видеото е на руски. Пиша ви имената на 

растенията по реда в който се появяват на екрана.

1. Кокиче 

2. Синчец

3. Ерантис (много рядко растение)

4. Медуница

5. Кукуряк

6. Минзухар

7. Нарцис

8. Съсънка или анемония

9. Блатняк

10.Гълъбови очички

11.Теменужка



3. Кликнете с левия бутон на мишката 2 пъти върху черния 

правоъгълник за да видите видеото.



4. Запознайте детето с текста на приказката “Трите пеперуди”





6. Задайте въпроси към приказката:

•При кои цветя търсят подслон пеперудките? 

•Какво им казват те?

•Защо пеперудките не се скриват никъде?

•Кой им помага накрая?

•Разкажи приказката отначало, като си помагаш с картинките.

7. По желание може да разиграете куклен театър по сюжета на 

приказката. Давам ви картинки на маски, които можете за си 

разпечатате за да направите представлението, тях ще ги намерите в 

отделни файлове, озаглавени : 

•Кокиче

•Лале

•Нарцис

•Бяла пеперуда

• Червена пеперуда

•Жълта пеперуда



2 ЧАСТ/ ОТКРИВАМ ЗВУКОВЕ В ДУМИ

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука

Умения за оцветяване в рамките на контур

ХОД НА УРОКА

1. Упражнение за правилното изговаряне на звука а. Тук е подходящо упражнението “При 

чичо доктор”, което спомага за раздвижване и отпускане на долната челюст – “Отвори 

широко устата, за да разбере Ежко как да покаже болното гърло на чичо доктор –

Аааа!”.

Ежко във гората

Днеска не играй!

Болен във кревата,

Охка, пие чай!

Тичал бил юнака

И се изпотил!

После без да чака 

Той вода е пил!

2. Откривам звукове в думи



3. Сложи във вазата само цвеватя, в които чуваш звук А





Картинката с ананаса ви давам в отделен файл “Оцвети правилно 

ананаса” за да може да си я принтирате.

4. Тренировка на ръката. Пишем ченгелчета. Желателно е да ги 

принтирате. Давам ви ги и като отделен файл “Ченгелчета”





5. Припомняме си буквите: А, З, Ъ, Е, И, О, У. Помолете детето да назове 

думи, започващи с тези букви, по желание може да нарисува предмети, 

които започват с тези букви, или се съдържат в думата.


