
23 май 2020 г.

1 СМЯНА ПГ 4-5 г.

Тема: 

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗНАМ И МОГА



•Актуализиране на знанията, 

свързани с празнуването на 24 май. 

•Изходящо проследяване на  

постиженията от образователно 

направление “Български език и 

литература”.



ХОД НА УРОКА:

1. Попитайте детето, знае ли какво се 

празнува в България на 24 май?

2. Актуализиране на знанията, свързани с 

празнуването на 24 май.



•Това е празник 

за българския 

народ, на тази 

дата се чества 

деня на 

българската 

просвета и 

култура, както и 

на славянската 

писменост. С 

празника на 

буквите се 

почитат Светите 

братя Кирил и 

Методий –

създатели на 

славянската 

азбука. 
Много е важно да пазим българските букви, защото те са 

уникални, карат ни да се гордеем с това, че сме българи



•Кажете на детето, че е хубаво е 

да се старае да се научи да пише

на кирилица – на българската 

азбука. 

•За да затвърдите празничната 

история, може да предложите на 

детето да чуете химна на Св.Св. 

Кирил и Методи или по-

известната като «Върви народе 

възродени» песен. Бихте могли 

да кажете на детето, че текстът е 

написан преди повече от 100 

години от един велик човек на 

име Стоян Михайловски, а 

музиката е създадена от 

Панайот Пипков.

https://www.youtube.com/watch?v=b8kCdr58W7g Върви, 

народе възродени

https://www.youtube.com/watch?v=b8kCdr58W7g


Върви народе възродени

Върви, народе възродени, 

към светла бъднина върви 

С книжовността, таз сила нова, 

съдбините си поднови! 

Върви към мощната просвета, 

в световните борби върви, 

От длъжност неизменно воден –

и Бог ще те благослови! 

Напред! Науката е слънце, 

което във душите грей! 

Напред! Народността не пада 

там, гдето знаньето живей! 

Безвестен беше ти, безславен! 

О, влез в историята веч, 

едно със другите славяни 

кръстосай дух със огнен меч! 

Тъй солунските двама братя 

насърчваха дедите ни… 

О, минало незабравимо, 

о, пресвещенни старини! 

България остана вярна 

на достославний тоз завет –

в тържествованье и в страданье 

извърши подвизи безчет…

Детето едва ли ще запомни подробностите, но ако не друго, като първи стъпки в 

изграждането на неговото чувство за национална принадлежност и обща култура, 

би било хубаво, ако знае да пее или рецитира ето това: 



•Завършете темата, като чуете още 2 детски песни, посветени 

на 24 май: 

❖https://www.youtube.com/watch?v=NxJugLn4khs

Буквички, родни, познати 

❖https://www.youtube.com/watch?v=1K401zJjDPw Браво, 

браво.

https://www.youtube.com/watch?v=NxJugLn4khs
https://www.youtube.com/watch?v=1K401zJjDPw


3. Насочете вниманието на детето към 

илюстрациите, представени в следващите 

слайдове. Всяка една картинка е съпроводена 

със съответстващи въпроси, на които детето 

трябва да отговори, след като внимателно 

разгледа нарисуваното.



•Кой показва упражненията на децата? 

•Как се казват твоите учителки/учители в детската градина?

•Кой подрежда масата?



•Кои са в кухнята?

•Какво прави майката?

•Какво прави таткото?



•Избери си играчка от магазина. Опиши я.



•Кой празник е нарисуван на първата картинка? Какво празнуват децата на втората картинка? 

Какво е настроението на децата?

•Кой предмет с кой празник се свъзва? Свържи всеки предмет с празника, за който е 

предназначен.



•Какво прави Веселин? Попитай Веселин с какво е закусил сутринта. 

•Какво ще преви Веселин, след като закуси?



•Къде се е скрило слънцето? Какво прави вятърът?

•Чуй внимателно това: Жълто цвете във небето

не увяхва ни за ден,

то в горите и в полето

гали всички, даже мен.

Що е то? (слънце)

•Какво е това, което чу?

•За кого е тази гатанка?



•От кои приказки са 

картинките?

•Избери си една 

приказка и кажи кои са 

героите в нея.

•Кой герой ти харесва 

най-много?

•Попитай нещо за него.

•Разкажи приказката, 

която си избра.

•Помогни си с 

картинката за нея.

•Покажи какво прави 

героят, който ти харесва 

най-много.

Дядовата питка Трите мечки

Вълшебният барабанчик Кравайчето 



За всеки, който е позабравил 

приказките:

1. Дядовата питка: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=10

2. Трите мечки: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-

801/354?page=16

3. Вълшебният барабанчик: https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=43

4. Кравайчето: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-

801/354?page=63

https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=10
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=16
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=43
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/lRDJ4P1Bfx-801/354?page=63


Пожелавам ти вълшебно  

лято!

И незабравима 

ваканция!


