
Методическа разработка на урок по БЕЛ – 9 клас 
 

 
I. Тема на урока: Делото на Кирил и Методий    

II. Вид на урока: За нови знания 

III. Цели: а) познавателни-запознаване с личността и делото на славянските първоучители 

                   б) възпитателни-провокиране на траен интерес към културно-историческия смисъл на 

мисиите на светите братя 

                    в) развиващи-формиране на умения за разпознаване на старобългарски текстове, 

писани на глаголица и кирилица,както и за изписване графиките на азбуките 

IV. Meждупредметни връзки-история,изобразително изкуство, информационни технологии 

  V. Методи, използвани в урока-беседа, лекция, онагледяване, индивидуална работа, работа в екип 

    VI. Предварителна подготовка-мултимедия, презентация 

     VII.Ход на урока: С уводни думи учителят припомня , че пътят до разцвета на 

старобългарската култура и Златния век на книжнината е дълъг и труден. Той започва от идеята на 

светите братя Кирил и Методий да създадат славянското писмо и да докажат, че всеки народ има 

право на свой език, писменост и култура. 

      След тази емоционална нагласа съвсем естествено се достига до темата на урока,която се 

записва на дъската. 

       Вниманието на учениците се насочва към презентацията, която е зададена като индивидуална 

задача. Първият слайд показва портрети на Кирил и Методий. Вторият и третият слайд съдържат 

информация за биографията на първоучителите. Преподавателят уточнява, че  днес не разполагаме 

с точни данни от нея.Ползваме различни извори и смятаме, че най-точни са данните, записани в 

Пространните жития. В слайдовете се споменават  родното място, семейната среда, обучението на 

Кирил в Магнаурската школа. Ученик с индивидуална задача продължава разказа за 

изключителните му способности в усвояването на науките,  за работата му като билиотекар и 

преподавател в школата.Друг ученик , също с индивидуална задача, допълва важни периоди от 

живота на Методий до установяването му в манастира Полихрон, където възниква идеята за 

създаване на глаголицата. 

       Четвъртият и петият слайд показват графики на глаголицата в различни шрифтове и 

отбелязват,че тя е необходима за превода на богослужебните книги. 

         Следващите слайдове(VI,VII,VIII,IX,X) проследяват различните мисии на Кирил и Методий 

за разпространение на славянската писменост и за обучение на ученици. Особено важен е 

Диспутът във Венеция,където Кирил оборва триезичниците. Ученик с индивидуална задача 

обяснява защо двамата братя са посрещнати тържествено в Рим от папата. 

          Слайд XI отбелязва смъртта на Константин-Кирил Философ и честта,която папата му оказва, 

да бъде погребан в Рим. 

          Слайд XII насочва вниманието на учениците към дейността на Методий след смъртта на 

Кирил, усъвършенстването на глаголицата и превръщането й в кирилица. 

          Слайд XIII обобщава смисъла на  делото  на светите братя. Учениците също правят извод за 

културно-историческата роля на славянските първоучители и за тяхното канонизиране за светци. 

           В заключение учителят дава мнението си за работата на класа и оценява отличилите се 

ученици. 

               

Разработил: 

Мариана Панделиева 

ст. учител по БЕЛ 

ЗПГ „Кл. Тимирязев” 

гр. Сандански 


