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1 СМЯНА ПГ 4-5 г.

Тема: ТОВА Е...

2 ЧАСТ

НОВИ ПОЗНАТИ



✓Запознаване с разказа “Нови познати” от Чеслав 

Янчарски.

✓Разпознаване на герои и епизоди от литературно 

произведение.

✓Определяне по илюстрации на 

последователността в сюжета на приказката.

✓Преразказ на приказката по илюстрации, 

изобразяващи основните моменти.



Ход на урока:

1. Възползвайте се с някое плюшено мече от 

играчките на детето и го въведете в темата с 

куклен етюд: съненото мече Клепоушко се 

представя на детето, като му казва, че много 

обича да ходи на детска градина. Потърква 

оченца и добавя, че там научава много 

интересни неща и среща нови приятели. Днес е 

дошъл на гости при детето, защото иска да 

поиграе с него, но е много изморен. Прозява се и 

заспива дълбоко. Слагате мечето да спи и го 

завивате. 

2. Мотивирайте детето в активно слушане на 

разказа, като го поканите да разбере защо е 

изморен Клепоушко.

3. Представете текста на разказа, като използвате 

аудиозаписа в електронната книжка на 

издателство “Просвета”: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=70

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=70


Всички деца си отдоха вкъщи. Клепоушко остана сам в 

детската градина. Беше заспал в ъгълчето и Ани не можа да го 

намери.

Нови познати   Чеслав Янчарски



Сега той излезе оттам и се заоглежда. 

-Добър вечер! – поздрави го Гумения слон. 

Клепоушко потрепна и погледна уплашен слона.



-Е, Мечо, какво правиш тук? – чу се глас от другата страна. 

Мечо обърна глава. Не видя никого, но пак чу същия тайнствен 

глас:

- Погледни под пейката до стената. Аз съм тук.



И тогава Клепоушко видя едно човече.

-Кой си ти и защо лежиш под пейката? – попита го меченцето.

-Аз съм куклата Бимбо. Не мога да стана, защото са ме 

притиснали кубчетата.  Днес Магда беше дежурна и забрави да 

ги прибере след игра.



-Ах! – разтревожи се мечето. – Ей сега ще ти помогна. 

Клепоушко измъкна Бимбо изпод кубчетата. След това нареди 

кубчетата в кутията.

-Благодаря ти – каза Бимбо.

-И ние ти благодарим – изтропаха кубчетата едно след друго.



Гуменият слон наблюдаваше всичко това и весело въртеше 

хобота си.



4. Проведете беседа по съдържанието на 

произведението, като включите въпроси от 

електронната работна страница: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-

801/354?page=69

5. Провокирайте детето да изкаже правила, 

относно задълженията им, свързани с 

подреждането и пазенето на играчките в 

къщи и детската градина.

6. Представете текста на разказа още 

веднъж чрез изразителен преразказ и 

поканете детето да го преразкаже, като си 

помага с илюстрациите.

7. Да оцвети слона на 2 картинки по един и 

същ начин (в електронната книжка или тук).↓

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=69




8. Завършете ситуацията, като кажете на детето, че Клепоушко се е 

наспал и готов за игра с него.


