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Моето лято 
ЯДРО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ядро: Свързана реч. Граматически правилна реч. 

Очаквани резултати: 

1. Съставя разказ по картина и зададени опорни въпроси. 
2. Задава въпроси по нагледна основа. 
3. Споделя личен опит. 
4. Дорисува и оцветява изображения по пунктир за развиване на фина моторика.  

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

Първите упражнения в ситуацията са предвидени за фронтална работа. Картините в  десния 

край на екрана са подвижни и с помощта на инструмента „Избери“ могат да бъдат местени по 

екрана. Учителят поставя различните персонажи върху основната картина, която се използва 

като база за задаване на опорни въпроси, помагащи на децата на съставят кратък 

повествователен текст. На следващите страници се добавят нови персонажи, като  по този 

начин се създава възможност за обогатяване на историята, вмъкване на описания и пряка реч.   

     

   

След фронталната работа учителят има възможност да постави различни самостоятелни задачи 

на децата. Трябва да се групират предмети по определен признак, в случая – зимни и летни 

предмети. Всеки един от предметите е озвучен, което помага на учителя да развива 

речниковия запас на децата, както и да постигне по-добри резултати при работа с деца, чийто 

майчин език не е български. С помощта на инструмента „Избери“, децата разпределят 

предметите в двете групи. 

   

Следващата задача от ситуацията е насочена към развиване на графичните умения и фината 

моторика на децата. За очертаването на фигурата по пунктира се използва инструмента 

„Маркер“. За развиване на фина моторика учителят трябва да поставя системно задачи за 

изпълнение на хартия с молив в ръка.  



 

Шеста и седма задача изискват групиране по даден признак – летни и зимни дрехи; животни, 

които живеят в топли води или сред ледовете. Прави се препратка към темата „Лято е“.  

  

Заложена и още една задача за фина моторика. Освен за очертаване, инструментът „Маркер“ 

може да бъде използван и за оцветяване. 

   

Ситуацията приключва с творческа задача, в която децата сами могат да подредят своя 

картина, която да озаглавят. По желание могат да съставят история по картината си. 

   

 

„Птиците заминават” от Лъчезар Станчев  
ЯДРО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ядро: Възприемане на литературно произведение 

Очаквани резултати: 

1. Активно възприема литературно произведение. 
2. Съпреживява вълненията на героите. 



3. Отговаря на въпроси по съдържанието. 
4. Конкретизира значението на непознати думи и художествени изрази. 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

Учителят прочита изразително текста (за удобство е включен аудио-запис на произведението). 

Основната картина се използва за онагледяване на текста, за анализиране му, както и за 

изясняване значението на непознати думи и изрази. 

 

Следват задачи за активна работа върху текста, с цел неговото по-добро възприемане и 

осмисляне. Чрез щракване върху някой от цветните бутони, озвучени с високоговорител се 

възпроизвежда аудио запис.  Задачата на децата е да свържат бутона с героя, на когото 

принадлежат чутите думи. Това става чрез използването на инструмент „Линия“. 

   

Следващата задача е да се подредят героите в празните полета според последователността на 

текста. За удобство е включен аудио-запис на произведението, който по преценка на учителят 

може да бъде чут отново.  

   

Чрез аудио-запис се поставят и конкретни задачи. Например, трябва да оцветят в зелено 

квадратчето под героя, който тъгува за заминаващите птици, а в червено – квадратчето по 

героя, който се радва за заминаването им. Работи се с инструмент „Кофа“.  



   

Следват подобни упражнения, които по преценка на учителят могат да се изпълнят 

индивидуално или по екипи. При индивидуално изпълнение възпроизвеждането на аудио-

записите става от учителя, а децата само свързват. Ако всички деца в групата стартират аудио-

записите ще се вдигне прекалено много нивото на шум. При екипна задача няколко деца могат 

да работят с едит таблет, като сами прослушват аудио-записите и изпълнват задачата. И в двата 

случая учителят следи за работата на децата и визуализира начина на изпълнение на избрани 

деца или избрани екипи.  

С инстумент „Линия“ аудио-бутоните трябва да се свържат със съответния герой. Този път 

упражнението е усложнено като е добавен трети/четвърти излишен герой. 

   

В ситуацията са включени и още аудио упражнения, свързани с разбирането и запомнянето на 

текста от децата. С помощта на инструмента „Кофа“ децата трябва да оцветят в червено 

квадратчетата под героите, които се радват за заминаването на птиците, а в зелено – 

квадратчетата под тези, които тъгуват. Упражнението е усложнено с довбавянето на повече 

герои. 

 

Следват аудио-задачи за проверка на разбирането на текста.  

- „От кого се страхува жабата“ –  ограждат с помощта на инструмент „Избери“  

    



- „Какво си мисли заекът? Кой е по-добър певец?“  

    

- „Какво си мисли гарванът? Кой е по-добър певец?“  

    

- „През кой сезон птиците отлитат на юг?“  

 

 

„Птиците заминават” от Лъчезар Станчев – заучаване 
ЯДРО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ядро: Пресъздаване на литературно произведение 

Очаквани резултати: 

1. Заучава и изразително изпълнява художествен текст.. 
2. Избира и играе роли на герои от литературни произведения. Подготвя се за 

драматизация. 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

Основната картина на страницата служи за припомняне на произведението и беседа по текста. 



 

Втората част на ситуацията има за цел по-лесното заучаване на текста, както и разпределението 

му по роли за последваща драматизация.  За всеки герой от стихотворението е поставена 

отделна картинка, към която има бутон с аудио запис на съответния куплет. Записът се 

стартира чрез натискане на бутона с инструмент „Избери“.  

Пътят до вкъщи 
ЯДРО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ядро: Свързана реч.  

Очаквани резултати: 

1. Разбира и взема участие в разговори, свързани  с познати теми. 
2. Назовава точния си адрес. 
3. Притежава необходимия речник за описване на места и посоки. 
4. Описва и представя лесен път или „маршрут“ до вкъщи. 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

От дадените илюстрации избрано дете посочва вида на своята къща, като маркира кръгчето 

под него. Описва. Избира обществена сграда и с помощта на учителя описва маршрут до нея 

или от нея до дома си.  

 

Любими занимания 
ЯДРО, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Ядро: Свързана реч. Граматически правилна реч.  

Очаквани резултати: 

1. Разбира и взема участие в разговори, свързани  с познати теми. 
2. Отговаря на въпроси по нагледна опора. 
3. Съставя кратък описателен текст. 
4. Споделя личен опит. 
5. Разбира и включва в речта си сегашно, минало и бъдеще време. 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

От дадените илюстрации избрано дете маркира тези, които за него са любими като оцветява 

кръгчето под всяка от тях. След това избира една от маркираните и с помощта на учителя 

разказва по нея. Учителят щраква върху лупата до избрана илюстрация, за да я визуализира на 

цял екран за по-добра нагледност.  


