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1 СМЯНА ПГ 4-5 г.

Тема: ИГРАЕМ ЗАЕДНО

1 ЧАСТ

БРОИЛКА БЕЗ КРАЙ



✓Наизустяване на забавна броилка с помощта на 

нагледна опора.

✓Правилно произнасяне на думите.

✓Изразително възпроизвеждане на думите.



Ход на урока:
1. Насочете 

вниманието на 
детето към 
илюстрацията и го 
поканете да назове 
изобразените герои.

2. Изпълнете 
броилката 
емоционално и 
изразително. За да 
привлечете 
вниманието на 
детето, може да 
показвате броя не 
животните с пръсти.



Броилка без край
Радой Киров

Нашият дядо Михалко си имал едно магаренце 
малко.



Имал си също и две кучета.



Имал си също и три палави внучета



Четири агънца подскачали в свойта 

кошарка



Пет прасенца хранел сутрин, вечер с попарка.



В градината му ровели шест кокошки 

ваджишки.



В хамбара му щъкали седем охранени 

мишки.



Осем пуйки се разхождали в двора по 

двойки.



По стобора пък кацали девет 

красиви сойки.



Десет козлета врякали:

- Ме-е-е, ме-е-е, ме-е-е! Радваме се, че тука самички не 

сме-е,



че нашият дядо Михалко си има едно магаренце малко. Има си също 

и две кучета. Има си също и три палави внучета. Четири агънца 

подскачат в свойта кошарка. Пет прасенца си хапват сутрин, 

вечер попарка. В градината му ровят шест кокошки ваджишки. В 

хамбара щъкат седем охранени мишки. Осем пуйки се разхождат из 

двора по двойки. По стобора пък кацат кацат девет красиви 

сойки.

Десет 

козлета 

врякат:

- Ме-е-е, 

ме-е-е, ме-

е-е! 

Радваме 

се, че 

тука 

самички 

не сме-е, 

че 

нашият ...



3. Проведете кратък разговор по 
съдържанието на 
произведението, като 
зададете следните въпроси:

• Какво магаренце си има дядо 
Михалко?

• Колко кучета си има?

• А колко палави внучета?

• Колко агънца подскачат в 
свойта кошарка?

• Колко прасенца си хапват 
сутрин и вечер попарка?

• Къде ровят шест кокошки 
ваджишки?

• Къде щъкат седем охранени 
мишки?

• Колко пуйки се разхождат из 
двора по двойки?

• Къде кацат девет красиви 
сойки?

• Колко козлета врякат? 
Продължи броилката.



4. Поставете задача за наизустяване на броилката.

5. Изпълнете я още веднъж, съвместно с детето, като вие започвате фразата, а 

те я довършват.

6. Предложете му дя я каже самостоятелно, като акцентирате на правилното 

произношение на думите. При нужда подпомагате детето, като започвате 

или завършвате фразата, или прошепвате определена дума.

7. Обяснете значението на думата: ваджишка – който предизвиква омраза, 

проклет, гаден, ужасен.

8. Вижте филмче - компилация от популярни детски броилки: 

https://www.youtube.com/watch?v=2870myMs2xM

https://www.youtube.com/watch?v=2870myMs2xM

