
 

Методическа разработка на урок по 

литература – 7 клас 

 
I. Тема на урока:  Алеко Константинов – житейски път и творческа 

биография. 
 

II. Вид на урока: за нови знания 
 

III. Цели:  
 

1. Образователни:  

- запознаване със семейната среда и обществените фактори, които влияят 

върху формирането на личността на писателя;    

- запознаване с особеностите на пътеписа като литературен жанр. 
 

2. Възпитателни:  

- провокиране на траен интерес към българската класика  след освобож- 

дението; 

- осмисляне ролята на твореца и изучаваните негови произведения в 

историята и културата на българския народ. 
  

3. Развиващи:  

- придобиване на трайни знания, свързани с живота и творчеството на 

писателя и  усъвършенстване на уменията за дискутиране на основни 

проблеми на българската история и култура. 
 

IV. Методи, използвани в урока:  

- лекция, нагледност, достъпност, индивидуален подход, съзнателност, 

самостоятелна работа  
 

V. Междупредметни връзки:  

- история, музика, география, изобразително изкуство;  
 

VI. Предварителна подготовка:  

- мултимедийна презентация; 
 

VII. Ход на урока:  
 

1. Организация за работа  

2. Уводни думи на преподавателя за създаване на подходяща емоционална 

нагласа и фронтална беседа за актуализация на знанията, касаещи 

изучените Вазови творби, мястото им на създаване и отношението на 

патриарха на българската литература към следосвобожденския морал на 

обществото ни и към новоосвободените българи.  

Новата тема се въвежда чрез първите два слайда, като веднага след 

това се влиза в съдържанието на презентацията. Целта е да се  отпуснат 

учениците и изцяло да се концентрират върху учителя и мултимедията /тук 

трябва да се отбележи, че презентацията може да се представи и от самите 

ученици, след предварително поставени задачи за самостоятелна работа/. 



Всеки учител може сам да избере начина на протичане на самия 

урок, тъй като след всяка разгледана точка, се връща отново в 

съдържанието.  

Учениците последователно се запознават с атмосферата в родния 

дом на писателя и неговото семейство, с възможностите на родителите му 

да го образоват достатъчно добре за времето си, с неговите жизнени, 

донякъде политически и философски възгледи, с литературните и 

обществени среди, в които попада и със заглавията и жанровите 

особености на творбите му и най-вече на тези, върху които се 

концентрират учениците от 7 клас. Не се пропускат и заслугите му като 

преводач от руски и френски на Пушкин, Лермонтов, Молиер и др. и 

страстта му към пътешествията. Така учащите имат възможност да си 

изградят ясна и точна представа за трагичния земен път на най-чистия  

естет, демократ и човек в българската литература. 

Крайният извод, до който учениците  стигат е, че Алеко е 

първият български автор, който описва страни, места и обекти, 

намиращи се извън пределите на България и първият, който използва 

смеха като мощно оръжие при изобличаването на обществените и 

човешките недостатъци.  

В хода на урока с класът съсредоточава вниманието си към пътеписа като 

литературен жанр – всички се запознават с неговите особености и с 

приноса на Щастливеца към развитието на този жанр в родната ни 

литература. Децата накратко се запознават и с двоякото отношение на 

писателя към видяното в страната на неограничените възможности и 

хората, които я обитават. В края се набляга изцяло на описанието на 

Ниагарския водопад /след като вече такова е направено на Колумбовото 

изложение в Чикаго/. В красотата на природния феномен и в неговата 

божествена мощ учениците се уверяват след като изгледат двете кратки 

клипчета, показващи  водопада през деня и през нощта. Учениците имат 

възможност да решат кратък тест  и да демонстрират, усвоили ли са най-

важното от новия урок. Накрая учителят прави обща оценка за работата на 

учениците в урока и оценява индивидуално най-активните от тях.  

На последният слайд се поставя  домашната работа и се дават се 

насоки за нейното изпълнение.  
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