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2 СМЯНА ПГ 5-6 г.

Тема: 

КНИГАТА ГОВОРИ

2 ЧАСТ

НОВА ПРИКАЗКА ЗА 

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА



❖Актуализиране на приказките 

“Вълкът и седемте козлета” и 

“Червената шапчица”.

❖Творчески преразказ на 

приказката “Червената шапчица” 

от Братя Грим чрез добавяне на 

нов герой – козата.

❖Изразяване на емоционално-

оценъчно отношение към 

постъпките на героите.



Ход на урока:

1. Запознайте детето с 

вариант на 

“Сбъркана приказка”, 

като представите 

деформиран 

преразказ на 

приказката 

“Червената 

шапчица”, в който 

героинята среща по 

пътя си козата, която 

я съветва да се пази 

от вълка.



2. Насочете вниманието на детето към илюстрациите и проведете беседа по 

съдържанието на отделните епизоди, като провокирате детето да изрази 

предположенията си за това как ще се промени приказката, ако козата чуе 

разговора между Червената шапчица и вълка. Какво може да направи тя и от 

коя приказка е дошла?



3. Анализирайте причинно-следственните връзки между действията и 

постъпките на героите и поканете детето да разкаже нова приказка за 

Червената шапчица.



4. Поканете детето да поправи приказката, като отстрани излишния герой и 

маркира правилната последователност на моментите.



5. Прочетете още един вариант на нова приказка за Червената шапчица



Имало 

едно време 

едно 

момиченце. 

Всички и 

казвали 

Червена 

шапчица. 

Веднъж 

тръгнала тя 

да занесе на 

баба си сладки 

и шише вино. 

Вървяла тя 

през гората и 

изведнъж



иззад едно дърво се появява един вълк. Той ръмжи и иска да я 

нападне. Изплашила се Червената шапчица, а вълкът и рекъл:

-Къде отиваш? Какво имаш в кошницата си? 



- Отивам при баба, а в кошницата нося сладки – отговорила тя с 

много изплашен глас.

- Хей, недей да се страхуваш от мен! Аз се пошегувах, а ти се 

изплаши! Хайде, да те изпратя до баба ти? 



Изпратил вълкът Червената шапчица до баба и. Потропали на 

вратата. 

- Натиснете дръжката, - викнала бабата. Така и направили и 

вратата се отворила. Като видяла вълка бабата отначало 

много се изплашила.



Обаче после тримата седнали да пият кафе и 

докато си говорили се оказало,



че вълкът е много 

творческа личност, че 

много хубаво пее, 

танцува, готви вкусни 

ястия и даже умее да 

бродира. 



Вълкът изпратил Червената шапчица до 

вкъщи, а после се върнал при баба и. 



И така те живяли дълго и щастливо, вълкът 

пазеше бабата, а Червенета шапчица им идваше на 

гости и носеше сладки.



6. Оцвети картинката.




