
ПЛАН-КОНСПЕКТ  

НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В VII КЛАС 

 
I.ТЕМА НА УРОКА 

 Строеж на изречението. Главни части в простото изречение 

II. ВИД НА УРОКА 

  Урок за годишен преговор в VII клас 

III. ЦЕЛИ НА УРОКА 

1. Информативно-познавателна. Да се припомнят и затвърдят 

знанията за главните части в изречението, за съгласуването на 

сказуемото с подлога, за начините на изразяване на подлога и 

сказуемото. 

2. Комуникативно-практическа. Да се развият комуникативно-речеви 

умения у учениците за създаване, анализ и редактиране на 

текстове, в които се проявява усетът за правилно и уместна 

употреба на езиковите средства в различните комуникативни 

ситуации. 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Учениците трябва да могат да разпознават главните части на 

изречението и да съгласуват правилно граматичните им признаци. 

2. Правилно и целесъобразно учениците да използват отделните 

части на речта, с които се изразяват главните части на изречението. 

V. МЕТОДИ НА РАБОТА: 

1. Нагледност 

2. Достъпност 

3. Научност 

4. Самостоятелност 

VI. ХОД НА УРОКА 

Слайд 1. Поставя се темата на урока. Учениците я записват в 

тетрадките си. 



На Слайд 2 се записва първа точка от урочния план. 

На Слайд 3 иСлайд 4се записват следните въпроси: 

1. Кои са частите на изречението и какви са връзките и 

зависимостите между тях? 

2. Кои части на изречението образуват неговата основа – без тях то 

не може да съществува? 

3. Кои части на изречението помагат за по-конкретно и по-пълно 

изразяване на мисълта – разширяват неговата основа? 

4. Кои части на изречението образуват групата на подлога  и кои 

групата на сказуемото? 

За да отговорят правилно и пълно на въпросите, учениците правят 

синтактичен разбор на изреченията от текстовете, поместени на 

Слайд 5. 

На Слайд 6 се прави проверка.  

На Слайд 7 се изписва определението за подлог. 

На Слайд 8 се изписват примери, с които учениците работят за да 

определят какво означава подлогът( дали е извършител на действието 

или търпи чуждо действие) 

Слайд 9. Изписва се определението за сказуемо. Слайд 10. На 

учениците се възлага задача да определят какво    означават 

сказуемите (действие, състояние или признак) в посочените примери.   

Слайд 11. На учениците се задава въпрос кои части на изречението 

образуват неговата граматична основа (ядрото му) и защо. 

Слайд 12. От посочените примери на слайда учениците трябва да 

направят изводи как се свързват и по какво се съгласуват подлогът и 

сказуемото. 

Слайд 13. На учениците се възлага задача да определят кои 

второстепенни части поясняват подлога и кои сказуемото. За целта 

работят с посочения на слайда пример. 



Слайд 14. Съдържа изводи, до които учениците трябва да стигнат 

сами. 

На Слайд 15се записва втора точка от урочния план. Дават се 

примери, с които учениците трябва да работят и да направят изводи 

за частите на речта, с които най-често се изразява подлогът. 

На Слайд 16 и Слайд 17 са посочени са примери, от които учениците 

трябва да направят изводи с кои части на речта най-често се изразява 

сказуемото. 

Слайд 18. Връщане към въпросите, поставени в Слайд 3. 

Слайд 19. Вниманието на учениците се насочва към въпросите, 

записани на слайд 3, въз основа на които трябва да се направят 

обобщаващите изводи за главните части в изречението, а също и за 

групата на подлога и групата на сказуемото. 

Слайд 20. Обобщаващ извод.  

Прави се оценка за цялостната работа на учениците през часа и се 

поставят оценки на онези от тях, които са работили най-активно и 

точно. Задава се за домашна работа следната задача: 

Да се определят групите на подлозите и групите на сказуемите в 

изреченията от текста: „Много е хубаво моето родно село. Белите 

къщички са подредени по едно възвишение. Обърнато право срещу 

слънцето, то гледа зелен простор от поляни, долини, ниви, малки 

кичести горички. 

 Тук, в тоя прекрасен кът, е затрептяло моето сърце от обич към 

нашата хубава родина.” (Елин Пелин) 

   Слайд21. Край на презентацията.  

Часът завършва собобщение на урока и оценка за работа в часа. 
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