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2 СМЯНА ПГ 5-6 г.

Тема: 

ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО

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.



❖Кажи какво е нарисувано? Оцвети толкова кръгчета на гъсеничката, колкото са 

звуковете в думата.

❖Кажи какво е нарисувано в началото на редичката? С кой звук започва 

думата? Отбележи със знак Х картинките, на които думата започва със същия 

звук.



❖Разгледай внимателно първата картинка. Какво има в кутията на момчето? 

Как ще ги наречеш с една дума. Разгледай останалите три картинки. Какво 

правят децата? Как ще ги наречеш с една дума?



❖Разгледай внимателно картинките. Позна ли героите от всяка картинка? Назови 

ги. Кажи от коя приказка е всяка картинка. Коя от тези приказки ти харесва най-

много? Разкажи я.



(Изгубеното нещо)



❖Разгледай внимателно картинките с герои от различни приказки. А сега си 

помисли кои герои са от една и съща приказка и ги свържи. Кой герой от тази 

приказка не откриваш на тази страница.

(Изгубеното нещо, Трите пеперудки, Къщичка под снега, за всички, 

които са забравили приказките, текстовете са представени на следващите 3 слайда).





Емилиян Станев

Къщичка под снега

Дойде есента. Заваляха дъждове. Задухаха ветрове. На заека му омръзна да студува. Дощя му се под 

покрив да живее. Тръгна из гората да дири подслон. 

Стигна до един стар дъб. Почука на кората веднъж, дваж и попита: 

— Живее ли някой тук? Аз търся дом! 

Отвори се една вратичка. Показа се главичка. Катерицата помисли и каза: 

— Направи си в дъба къща. Ще ми станеш съсед. Ще живеем в дружба занапред! 

Заекът я послуша. Задраска с нокти, загриза със зъби — дупка ще дълбае, в дъба ще живее. 

Не щеш ли, наблизо кацна Сойка. Видя Зая, закрещя. Сто свраки събра. Нападнаха заека. Прогониха го от дъба. 

Тръгна Зайо омърлушен из гората. Разбра — в дърво не се живее. Ще трябва другаде да се подслони. На някое 

скрито място, де няма зверове, де няма врагове. Вървя, вървя, пред къщичка се озова. Почука на вратата веднъж, 

дваж и попита: 

— Живее ли някой тук? Аз търся дом! 

Излезе Ежът. Покани Зая жилището да разгледа, отвред да го огледа. 

Вътре топло и приятно. Ни вали, ни духа. Сладко може да се спи. Всякакви удобства — постели меки, килимчета и 

дюшеци. 

Ежът нагости Зая. Съвет му даде: 

— Остани при мен. Ще живеем братски в мир! 

Остана Зайо при таралежа. Живя с него ден, два, три. На четвъртия дойде Лисана. Разби вратата. Събори стената… 

Ежко се сви на кълбо, покри се с бодли. А Зайо изскокна вън като стрела… 

Заподскача из гората. Размишлява: 

„И такава къща не е за мен. Трябва да диря здрав дом. На някое скрито място, де няма зверове, де няма врагове.“ 

Насреща му пещера тъмнее. Почука на скалата веднъж, дваж и попита: 

— Живее ли някой тук? Аз търся дом! 

Отвътре се обади глас: 

— Влизай без покана. Бъди ми гост! 

Горската сова замижа с едното си око. Изслуша мъдро Зая и отвърна: 

— Живей с мен. Аз прекарвам тук по цял ден! 

Остана заекът в пещерата. Живя ден, два, три. На четвъртия пристигна Мецана. Зарева, размаха страшни лапи. 

Глава замята. Прогони ги, па легна да спи сама… 

Разбра Зайо — и в пещера не се живее. Ще трябва свой дом да си строи. На някое скрито място, де няма зверове, де 

няма врагове. Вървя заекът, вървя. Цяла нощ го дъжд валя. Осъмна в дола. Гледа — здраво жилище в брега. 

https://chitanka.info/person/emilijan-stanev


Почука на стената веднъж, дваж и попита: 

— Живее ли някой тук? Аз диря дом! 

Дебелият стопанин се показа. Изслуша Зая. Почеса се по тила, па отсече: 

— Не влизай! Не нанасяй смет! Вземи от мен съвет. Направи си дом ей там в брега. Копай, сложи основи! Забий 

подпори и гради зид по зид! 

Послуша заекът язовичия съвет. Залови се на работа. Стаичка изгради. Прозорец й постави. Издигна комин. Тавана 

обкова. Сред стаята сложи стара гъба вместо маса. Столове нареди, дома си подреди. Паякът му изплете завеска. 

Горската мишка коренишка килим му изтъка. Кълвачът издяла закачалка, проби ключалка. 

Заживя Зайо щастлив. Живя седмица, две, три. А на четвъртата се случи беда. В къщи се вмъкна Порът, стар 

разбойник. Нападна Зая на кревата. Сънят му прекъсна. Половин ухо му откъсна… 

Отърва се заекът, но остана без дом. Избяга пак в гората. Мисли, разсъждава: 

„Добре, че влезе Порът, а не Лисана… Скрито място трябва да се дири, де няма зверове, де няма врагове.“ 

Не щеш ли — напреде му селце. 

Примъкна се Зайо край един плет на сушинка. Гледа — зад плета колиба. И хубава, и здрава. Почука на вратата 

веднъж, дваж и попита: 

— Живее ли някой тук? 

Домакинът изръмжа, излая. Погна грозно Зая. Гони го по баири и рътлини. Най-сетне му омръзна да лае. Остави го, 

в селцето се върна. 

Зимата дойде, сняг заваля. Вредом побеля. Остана заекът без подслон. Легна под един трън в полето. Зъзне, 

размишлява: 

„Сега накъде? Навсякъде зверове, навсякъде врагове… Разбра се — ще се мре!“ 

Поплака си заекът, поплака, па заспа от умора под тръна. 

През нощта снегът валя, валя. Затрупа гори, затрупа поля. Навред насипа, и тръна засипа. Събуди се заекът. Що да 

види? В бяла къщица лежи. С бели стени, с бял таван, от никого не кован. Няма маса, стол, ни печка. Няма дори 

вратичка. Но вътре топло, светло. В къщичката нито вее, нито духа. 

Зарадва се Зайо. Зашъта. 

Направи си под снега врата. Душник в покрива издълба. Ледени стъкла постави. Нищо не забрави. Па се разположи 

в своя дом. Нощем скита за храна, сутрин се прибира. Следите си крие, никой къщата да не открие. Така доживя до 

пролетта, на скрито място, де няма зверове, де няма врагове… 

Край 



❖Разгледай внимателно картината. Къде са децата? Какво правят? Кажи колкото 

можеш повече изречения за тях.



❖Разгледай героите. Къде 

може да ги срещне Червената 

шапчица? Какво може да се 

случи? Избери си декор (или 

място) и разкажи нова 

приказка.



Пожелавам ти вълшебно  

лято!

И незабравима 

ваканция!


