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2 смяна ПГ 5-6 г.

Тема: НА СЕЛО



❖Запознаване с приказката “Най-работливият” 

от Кина Къдрева.

❖Ориентиране в последователността на 

действието и преразказване по илюстрации, 

изобразяващи основните моменти.

❖Правилна употреба на сравнителна и 

превъзходна степен.

❖Пресъздаване на литературно произведение, 

като се импровизират реплики и действия и се 

влиза в роля.



Ход на урока:

1. Попитайте детето знае ли с какво се 

различава селото от града? Какво знае за 

селото? 

2. Кажете му, че ще се разходи до едно 

приказно село.

3. Запознайте детето с приказката “Най-

работливият” от Кина Къдрева, като 

подкрепите възприемането и с  

аудиозаписа и илюстрациите в 

електронната книжка на издателство 

Просвета: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-

835/25?page=51 .

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=51


Слънчо стана рано. Взе златната си лейка и започна да 
облива земята със слънчеви лъчи. Те се лееха като златен 
дъжд над ниви и градини. Слънчо гледаше надолу и се 
радваше.

Приказка 

Най-работливият
Кина Къдрева



Долу на ливадите 

пасеше един вол. 

- Аз съм най-

ранобудният и най-

работливият в света –

весело си каза той.



Наблизо минаваше мравката. Тя чу думите на вола и се възмути:

- Да не искаш да кажеш, че си по-работен от мене? – рече тя. – Кой се 

труди повече от мравката? За тебе се грижи стопанинът, той те храни, 

той те пои, а аз всичко сама. От сутрин до мрак събирам зрънца по 

полето и съм горда, че съм най-работната.



- Най-работната ли? – учуди се забързаната пчелица. – Та нали 

мравката само събира зрънцата, които хората са посели и пожънали. А аз 

ставам по-рано от всички, по цял ден събирам прашец от цветя и самичка 

правя меда. Не, аз съм най-работната – каза пчелицата и кацна на едно 

цветенце.



Слънчо слушаше и му беше смешно.

- Гледай ги ти! Утре ще видят кой е най-ранобудният и най-работливият. 

– Той хитро подмигна и продължи да облива земята с лъчи.



На другата сутрин Слънчо се измъкна 

тихичко от постелята си, 



надигна се на пръсти и огледа полето. Всичко спеше: и мравката, 

и пчелицата, и работливия вол. Слънцето грабна лейката си и ги 

обля със светлина:



- Ей, сънливци, ставайте! Елате да видите кой е най-ранобудният и 

най-работливият!



На другия край на полето ореше трактор. На кормилото 

седеше човек. Той ореше и пееше. 



Волът, мравката и пчелицата наведоха глава.



4. Проведете беседа върху съдържанието на 

приказката, като включите въпросите от 

работната страница на електронната книжка на 

издателствио Просвета: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-

835/25?page=51 .

5. Представете текста на приказката 

изразително още веднъж и поканете детето да я 

разкаже, като си помага с илюстрациите.

6. В следващата ситуация въведете детето в 

темата с изображения на вол и пчела и 

обсъдете какви грижи полага за човекът за тях.

7. Припомнете текста на приказката и 

предложете на детето да го драматизира, като 

си направите домашен театър. Използвайте 

коронки с изображения на героите и 

пресъздайте заедно диалозите (прилагам 

отделни файлове).

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=51


8. Отиваме на гости в работилничката на 

Крокотак: 

http://krokotak.com/2016/05/azbuka-s-

prozortcheta/ за да си направим прозорчета 

за буквите: Ч, Щ, Ь, Ю, Я (във всяко 

прозорче рисувам по нещо, което започва 

на съответната буква).

9. Да си припомним азбуката: 

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

kjmY

http://krokotak.com/2016/05/azbuka-s-prozortcheta/
https://www.youtube.com/watch?v=CpTAsDNkjmY


10. Тренировка за мъничка 

ръчичка




