
16 май 2020 г.

2 СМЯНА ПГ 5-6 г.

Тема: 

ЛЯТО 

1 ЧАСТ

ЕХ, ЧЕ ЛЯТО!



•Запознаване със стихотворението “Ех, че лято!” от 

Ана Александрова.

•Разширяване на представите да лятото като време 

за почивка и безгрижни игри.

•Заучаване на стихотворението наизуст.

•Дорисуване на прави и прави и криви линии по 

пунктир.

•Оцветяване в рамките на контур.



Ход на урока:

1. Въведете детето в темата с 

образователното клипче “Лято - Околен 

свят» : 

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

KewlOlZkw и песничката «И пак е 

лято!»:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-

LY1OXF8CY .

2. Представете текста на стихотворението 

«Ех, че лято!» от Ана Александрова, 

като се възползвате от аудиозаписа 

(натиснете           )в електронната 

книжка на издателство «Просвета»:

https://www.youtube.com/watch?v=hUKewlOlZkw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-LY1OXF8CY


Ана Александрова

Ех, че лято! 

Пясъкът ме пари — все не мога боса… 

С моите другари кофичките нося. 

Трябва ни водица — правим крепост славна! 

Бързайте, дечица, трудим се отдавна! 

https://chitanka.info/person/ana-aleksandrova


Ала щом изсъхна, пясъкът се срина. 

Тягостно въздъхна наша дружина. 

Времето е скъпо, трябва да решим: 

Нека се окъпем! После ще строим. 



Вихрено цамбурна детското ни ято. 

С пояса се гмурнах… Ех, че славно лято! 

Весело се кискат на брега децата. 

Махат, нещо искат, сочат над водата… 



Даже и не питам! Правя въртележка, 

но защо ли ритам със краката тежко? 

Само за минутка сетих се… Кога ли 

влязла бях обута с новите сандали! 



3. Проведете беседа върху съдържанието му, 

като зададете следните въпроси:

• Кой говори в стихотворението? 

• Как се забавляват децата на плажа?

• Какво е забравило момиченцето?

4. Насочете детето в съпреживяване на 

радостта на децата, изразена вв 

стихотворението, като го поканите да 

сподели свои преживявания, свързани с 

лятната ваканция и игрите на плажа.

5. Поставете задача за наизустяване на 

стихотворениетокато го изпълните 

повторно, и предложите на детето да го 

каже след вас. При нужда го 

подпомагайте, като започвате или 

завършвате фразата или прошепвате 

определена дума.



6. Завършете ситуацията с 

анимационното филмче “Прасето 

Пепа - Епизод 46 - На плаж»: 

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

u-hfHV5Uw и детската песен “Лято 

на море»: 

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

P2YeOxdZQ .

https://www.youtube.com/watch?v=Tnu-hfHV5Uw
https://www.youtube.com/watch?v=doP2YeOxdZQ


7. Дорисувай и оцвети 

картинката


