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М Е Т О Д И Ч Е С К А     Р А З Р А Б О Т К А 

 

на урок по български език в VIII клас, 

 
разработен по учебника на В.Жобов, Д.Димитрова и К.Велинова, 

изд.  «Анубис», 2009 г. 
 

Учител: Людмила Димитрова – старши учител  

в СОУИЧЕ «Св. Климент Охридски» - Благоевград 

 

ТЕМА  НА  УРОКА:   Книжовни норми. Граматични норми. 

 

ВИД  НА  УРОКА:       Нови знания. 

 

ЦЕЛИ  НА  УРОКА: 

 

1. Образователни: 

 затвърждаване на знанията и уменията на учениците за нормите 

на езика; 

 усъвършенстване на уменията за прилагане на различните 

правила при писане и изговор; 

 изграждане на умения за откриване на грешки в писмената и 

устната реч, редактиране. 

 

2. Възпитателни: 

 развиване на мисловната дейност на учениците при използване 

на различните норми на езика; 

 развиване на качествата:  наблюдателност, досетливост, 

самостоятелност; 

 възпитаване на любов към родния език. 

 

3. Методи на работа: 

 беседа; 

 обяснения на учителя; 

  писмени упражнения; 

  онагледяване; 

  самостоятелна работа; 

  групова и индивидуална работа. 

 

4.   Принципи  на работа: 

  нагледност; 

  достъпност; 

  научност. 
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ХОД   НА   УРОКА: 

 
I.  Организационен момент. 

II.   Проверка на придобитите знания и умения 

 

 -  проверка  на домашната работа. 

 

III.   Преход към новия материал. 

 

 Актуализиране знанията на учениците чрез отговори на въпроси: 

 

 Защо е необходимо да познаваме и използваме книжовния език? 

 На какво се основава единният правопис и правоговорът? 

 Допустимо ли е нарушаването на правилата за писане и изговор в 

книжовния език? Защо? 

 

IV.  Изложение на новия материал. 

 

Обяснение на учителя чрез слайдове и работа върху упражнения. 

 

Слайд № 1 – поставя се темата на урока:  

 

КНИЖОВНИ НОРМИ В   БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.  

 ГРАМАТИЧНА НОРМА. 

 

Учениците записват темата на урока в тетрадките. 

 

Слайд № 2  -                  НОРМИ  НА  ЕЗИКА 

 граматични норми – коя форма на думата е правилна; 

 правописни норми – правила за записване на устната реч, 

употреба на  главни и малки букви; 

 лексикални норми – значение  на думите и употребата им в    

речта; 

 пунктуационни норми – оформяне на писмения текст чрез 

небуквени знаци: точка, запетая, моготочие, скоби и други; 

 правоговорни норми – как трябва да се изговарят думите. 

 

Учениците отговарят на въпроси: 

- Какво изучава науката грамматика? 

(строежа, образуване на формите на думите и отношенията им в 

изречението). 

 

- Колко дяла има граматиката? 

( морфология и синтаксис) 
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Слайд № 3     

   

      НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ  ГРАМАТИЧНИ  ГРЕШКИ 

 

Цел на  задачата – учениците самостоятелно да изведат практическото 

правило за членуване на съществителни нарицателни имена от мъжки род 

единственно число. 

Записани са изречения, в които са допуснати граматични грешки. Поставя се 

задача на учениците да определят вида на грешките и да ги отстранят. 

Изреченията са: 

 

ПРОЛЕТНИЯ ВЯТЪР ИЗСУШИ БЪРЗО МОКРИЯТ ПЪТ. 

В КРАЯТ  НА ЧАСЪТ  УЧИТЕЛЯ СЪБРА КОНТРОЛНИТЕ НИ РАБОТИ. 

 

Учениците работят в тетрадките си. Открили са грешките  и обясняват 

правилото за членуването на съществителните имена от мъжки род 

единственно число, като се позовават на практическото правило за 

заместване на членуваните форми с местоименията  / ТОЙ и НЕГО/ 

 

Слайд № 4   -  записано е правилото за членуване на еднородни определения: 

 

 И ДВЕТЕ ЕДНОРОДНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕ ЧЛЕНУВАТ, 

АКО СЕ ГОВОРИ ЗА ГРУПА ОБЕКТИ. 

 

БЪЛГАРСКИТЕ И ПОЛСКИТЕ УЧЕНИ ПРОВЕДОХА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ. 

 

 АКО ЕДНОРОДНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ КЪМ 

ЕДИН ОБЕКТ, СЕ ЧЛЕНУВА САМО ПЪРВОТО ОТ ТЯХ. 

 

СИЛНИТЕ И СТУДЕНИ ВЕТРОВЕ ЗАТРУДНИХА    АЛПИНИСТИТЕ ПРИ 

ИЗКАЧВАНЕТО НА ВЪРХА. 

 

Слайд № 5  - на слайда е записано  

 

УПОТРЕБА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА ЗА ЛИЦА ОТ МЪЖКИ 

РОД МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО ВМЕСТО БРОЙНА ФОРМА ЗА 

НЕЛИЦА.  

 

ИЗПОЛЗВА СЕ ОБИКНОВЕНА ФОРМА ЗА МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО 

С ОКОНЧАНИЯ  / - И,  - ОВЕ / 

 - след числителни бройни имена; 

 - след думите: колко, няколко, толкова 
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Учениците работят самостоятелно върху упр.2 стр.91 от учебника, 

прилагайки правилото от Слайд № 5.  

Проверка на изпълнението. 

 

V.  Затвърждаване на новия материал. 

 

Урокът продължава с изпълнение на текстови задачи от учебника на 

страница 92 и 93. 

Осъществява се обратна връзка чрез въпроси по тестовите задачи. 

 

VI. Заключителен етап. 

 

Учителят прави оценка на работата на учениците през часа, поставят се 

оценки на онези от тях, които са проявили активност и знания. 

 

Записват се задачите за домашна работа – упр.12 стр.93. 


