
П Л А Н  -  К О Н С П Е К Т 

НА УРОКА ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  В IV КЛАС 

 

 1. Тема на урока:  Образуване на глаголите. 

     2. Вид на урока:  Урок за нови знания. 

     3. Цели на урока:  

        а/ образователни 

            -  Затвърдяване на знанията  на учениците за понятието глагол. 

- Усъвършенстване на уменията за разграничаване на глаголите от 

другите части на речта.  

   Да се изградят умения за образуването им с помощта на 

представки и наставки от други глаголи, съществителни и 

прилагателни имена. 

         б/ възпитателни 

   Да се изградят умения за уместно използване на глаголите в 

зависимост от комуникативната цел. 

   Развиване на мисловната дейност на учениците при образуването 

им и умения за словотворчество. 

   Развиване на качествата наблюдателност, досетливост, 

самостоятелност. 

               Засилване интереса към българския език. 

     4. Методи на работа 

            -  нагледност              . 

            -  достъпност 

               научност 

               самостоятелна работа 

             

    5. Ход на урока 

        Проверка на домашната работа. 

        Актуализиране на знанията на учениците: 

- Кои думи са части на речта? 

- Каква роля изпълнява глаголът като част на изречението? 

/сказуемо/ 

- Какви граматически категории определяме на глаголите?  

- Кажете формите на спомогателния глагол съм за сегашно време, за 

бъдеще време. 

- Какво научихме за формите на този глагол за мин.св. и мин.несв. 

време? / те съвпадат/ 

Игра:  «Аз казвам, ти отгатваш време, лице и число на глагола» 

    Кой е най-бърз и точен? 

    Поставя се темата на новия урок. Слайд 1 



    Учениците я записват в тетрадките си.  

    На  Слайд 2 е представено правилото как могат да се образуват 

    глаголите.  

    Разглеждаме карето с дадените представки в учебника и коментираме 

при кои от тях може да се допусне правописна грешка. 

Изпълнява се упр.1 от учебника. Най-напред се чете текста и с 2-3 

изречения се коментира за какво се разказва. Текстът е представен и на  

Слайд 3. След устната работа учениците изваждат в тетрадките си 

глаголите и подчертават представките им. Със Слайд 4  проверяваме. 

Може устно да се попитат учениците от какви думи са образувани тези 

глаголи. 

Групова работа - упр.1 от УТ - всяка редица ученици попълват една от 

колонките в таблицата. /По-бързите ученици могат да попълнят две 

колонки./ 

Слайд 5 - представено е правилото за правописа на представките в  и  с. 

Изпълнява се упр. 2 от учебника. Проверява се със Слайд 6. 

На Слайд 7 е представено упр.3 от УТ. Работи се заедно, обсъжда се и 

се проверява /като се връщаме към правилото с бутон за хипервръзка/. 

След това учениците изпълняват упражнението писмено в  УТ. 

Самостоятелно изпълнение на упр. 4 от УТ, като преди това се разясни 

и се даде един пример. Отново проверяваме - Слайд 8. Коментираме 

глагола разби, който е подвеждащ. 

     Урокът продължава с изпълнението на упр. 4 от учебника под формата  

     на игра „Кой е най-бърз в словообразуването”. Упражнението е 

представено на Слайд 9. Проверка за правилното изписване на 

отрицателните глаголи правим със Слайд 10. 

     Прави се оценка за цялостната работа на учениците през часа.  

     Слайд11. Поставят се оценки на ученици, проявили бързина, точност и 

активност в часа. 

     Задава се домашна работа - упр.3/стр.51 от учебника и упр.5 от УТ 

Домашната е записана на Слайд 12. Дава се пояснение за нейното 

изпълнение. 

  

     Урокът е разработен по учебника на Татяна Борисова, Екатерина 

Котова, Катя Никова, Николина Димитрова,  изд.”Булвест 2000”. 

    Преподавател: Мариана Урумова – старши учител начален етап в 

    Първо основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Гоце Делчев 

 

 


