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2 СМЯНА ПГ 5-6 г.

Тема: 

ЗАБАВЛЕНИЯ В 

ПАРКА

2 ЧАСТ

В ПАРКА



1. Съставяне на разказ за любимите 

игри в парка с помощта на нагледна 

опора. 

2. Актуализиране на знанията за 

опасностите при игри на открито.

3. Активно участие в диалог по сюжетни 

картини.

4. Разказване на преживяно.

5. Развитие на фината моторика.



Ход на урока:

1. Попитайте детето кой сезон му е любим: лято, зима, 

пролет, есен. Пояснете, че всеки сезон е прекрасен.

2. Поинтересувайте се:

• На какви игри може да се играе през пролетта и лятото? 

Напомнете му, че пролетта и лятото предлагат изобилие 

от удоволствия и забавления.

• Полезно ли е да се играе на открито и знае ли защо? 

Напомнете му,                     че децата, които излизат навън 

стават по-здрави, по-силни и по-рядко 

боледуват.                                Кожата им придобива красив      

тен, а бузките                          стават румени.



3. Кажете му, че подвижните игри и спортните развлечения на 

открито са много полезни за здравето. Особено полезно е да се 

работи навън. Например, да се поливат цветята, да се метат 

пътечките в градинката ви, да се помага на възрастните (с какво 

помага?).

4. Насочете вниманието на детето към илюстрацията, 

представена в следващия слайд.



5. Проведете беседа 

по съдържанието 

и, като зададете 

следните въпроси:

• Къде са децата?

• Как се забавляват?

• Кои играят по 

двама?

6. Помолете детето да 

разкаже на какво 

обича да играе в 

парка.

7. Попитайте, дали 

игрите на открито 

таят опасности. 

Дайте примери, 

които показват, че 

понякога 

неправилното 

поведение по 

време на игра 

може да донесе 

повече вреда, 

отколкото полза.



Вижте филмчето 

Безопасността на 

децата на детската 

площадка: 

https://www.youtube.

com/watch?v=RajEZ3

SDoxQ . (т.к. клипчето 

е на руски може да 

сложите субтитри или 

да го гледате без звук, 

само картинките са 

достатъчни за да се 

разбере смисъла).

8. Провокирайте детето 

да сподели лични 

преживявания, 

свързани с игрите на 

открито, като 

разсъждава върху 

опасностите, които 

крият те.

9. Поканете детето да 

разкаже за любимите 

си игри в парка.

https://www.youtube.com/watch?v=RajEZ3SDoxQ


10. Завършете ситуацията със самостоятелна работа върху картинката:

Помогни на момчето да избере с какво да играе.



Намери другарчето 

на буквата

• Изрежи главните букви, 

разположени в долната 

част на картинката, 

намери на всяка 

нейната малка буквичка 

и я залепи в 

съответстващото 

квадратче.




