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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Вид на урока – За нови знания 
 

І. Тема на урока: Rooms in the house. House furniture-5-и клас-ООП 

 

ІІ. Цел: Запознаване с основната лексика, свързана със стаите и мебелите във всяка къща 

 

ІІІ. Задачи: 

1. Образователни:  

1. Учениците да усвоят лексиката, свързана със стаите и мебелите във всяка къща-a wardrobe, 

an armchair, a curtain, a rug, a sofa, a coffee table и др.  ,  да  говорят по темата и да правят 

кратко описание на стаите и мебелите в техния дом. 

2. Да се упражняват и затвърждават уменията за използване на There is/There are, а също така 

и на определителния и неопределителния член в англ.език –a,an , the и някои предлози за 

място /on, under, behind, in front of, next to/ 

       2. Възпитателни:  

           1. Формиране на положително отношение към комуникация на английски език 

            2. Създаване на интерес и мотивация за активно участие   

 

       3. За развитие на познавателните способности:  

         Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация, памет 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник : Hello!New edition,работна тетрадка 

      2. Нагледни средства: Плакати с помещения в къщата 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 

Учителят се опитва да активира познавателната дейност на 

учениците в обучението по чужд език с помощта на различни 

педагогически методи като диалог, използване на интернет ресурси  

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 10 минути. 

2.1. Методи: Осъществява се текущ контрол, който има за цел да 

провери нивото на усвояване на темата 

2.2. Съдържание на контрола: Прави се проверка на упражнение 7 от 

стр.24 ,която е за правилна употреба на there is/there are.Прави се 

проверка на цялото упражнение и се коригират грешните. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 15 минути. 

3.1. Мотивация на темата 

На учениците се обяснява колко е важно да могат да правят кратко 

описание на мебелите и стаите в техния дом затова трябва да 

погледнат внимателно следния видеоклип от платформа Edpuzzle 

https://edpuzzle.com/media/620e757f16e84642c50a7c29 

Вниманието на учениците е насочено към новите думи. Те слушат 

записа, повтарят и посочват предметите. Думите се повтарят още 

веднъж, пишат се на дъската и в тетрадките. 

https://edpuzzle.com/media/620e757f16e84642c50a7c29
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След това започват да работят по двойки-единият пита за 

местоположението на мебелите в неговата стая, а другият отговаря. 

След това ролите се разменят. Приложена в урока, играта по двойки 

мотивира учениците за работа и развива фантазията им. 

Учениците продължават работата си по упр.16 .Избират си едната от 

показаните стаи .Това упражнение има и състезателен характер. 

Победител е този ученик, който успее да направи подробно описание 

на избраната картина. 

 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание:  

беседа, работа по двойки , ролева игра 

4.2. Поставяне на домашна работа  

Кратко описание на тяхната стая мечта-My ideal room 

  

VІ. Постижения и слабости: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Дата: 26/4/2022год.                            Съставил: Фатмегюл Акреп 
                                                                                                                                                                                                             (Име, фамилия, подпис) 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

Вид на урока – За упражнение 
 

І. Тема на урока:Meet the cousins-5-и клас-ООП 

 

ІІ. Цел: Затвърждаване на лексиката,свързана с членовете на семейството-a mother, a father,an aunt,an 

uncle,a cousin,a parent,a grandparent  

 

ІІІ. Задачи: 

1. Образователни:  

1. Да се упражняват и затвърждават уменията за изпозване на спомагателния глагол-,,be” 

притежателните местоимения  и  изразите  за  представяне. 

2. Да се затвърди основната лексика, свързана с темата за представяне , членовете на 

семейството-a mother, a father, an aunt, an uncle, a cousin, a parent, a grandparent . 

2.Възпитателни:  

1. Формиране на положително отношение към комуникация на англ.език 

                   2.Създаване на интерес и мотивация за активно участие   

              3. За развитие на познавателните способности:  

               1. Развиване на наблюдателност, въображение, концентрация, памет 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: • Учебник : Hello!New edition,работна тетрадка 

      2. Нагледни средства: Учениците носят снимки и картинки с членовете на семейството за да    

подготвят постери 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 

Урокът ще предложи на учениците комуникативна задача ,в която те 

не само ще споделят лична информация но и сами ще избират 

езиковите единици с които ще оформят мисълта си затова трябва да 

са много концентрирани по време на часа 

 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 10 минути. 

2.1. Методи: 

Електронен тест на тема My family на платформа Meet Socrative 

 

2.2. Съдържание на контрола: 

Теста цели да провери дали лексиката, свързана с членовете на 

семейството е усвоена от учениците. 

 

 

    https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/66005725 

 

 

 

https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/66005725
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3. Разработване на 

материала  за 

упражнение:  

● Времетраене: 20 минути. 

3.1. Мотивация на темата:  

Учениците разбират колко е важно да представят себе си и 

членовете на семейството. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.:  

Учениците  имаха за задача да подготвят и донесат снимки, които 

онагледяват членовете и дейностите характерни за техните 

семейства. В рамките на пет минути учениците подготвят постер със 

снимки на своето семейство и важни информации на семейството 

под формата на опорни точки . Задачата е всеки ученик да представи 

най-близките си хора пред съучениците си. В процеса на играта 

учениците упражняват лексика и конструкции от вида: Hello! My 

name is… This is my mother. Играта продължава докато всеки ученик 

в рамките на една минута   представи семейството си и себе си като 

част от това семейство. Играта вълнува учениците. Те са подбрали 

най-хубавите снимки на семействата си и така неусетно прилагат  

усвоени знания по англ.  език. Приложена в урока, играта мотивира 

учениците за работа и провокира мисленето им. Използваните 

граматични структури и лексикални знания, без учениците да 

осъзнават това, съдействат за прилагането им с лекота в следващите 

уроци. 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене:5 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание:  

дискусия, индивидуална работа, дидактична игра 

4.2. Поставяне на домашна работа: 

За домашна работа имат да напишат кратко съчинение за член от 

семейството за когото разказаха устно. 

  

VІ. Постижения и слабости: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Дата: 26/4./2022год.                            Съставил:Фатмегюл Акреп 
                                                                                                                                                                                                             (Име, фамилия, подпис) 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ФВС за 4. клас 
 

 

Вид на урока – Комбиниран урок 
 

 

І. Тема на урока: БАСКЕТБОЛ – правила, дрибъл, стрелба в кош 

ІІ. Цел: Да се запознаят учениците с основните правила в баскетболната игра, за да могат да ги 

прилагат в заниманията по баскетбол в часовете по ФВС и извън тях. 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: начално разучаване на основните правила в баскетболната игра, затвърдяване 

на различните видове дрибъл, усъвършенстване на стрелба от място и развиване на двигателното 

качество издръжливост. 

       2. Възпитателни: спазване на дисциплината, концентрация, внимание, себераздаване и 

колективизъм. 

       3. Оздравителни: стимулиране на правилното физическо развитие, поддържане на добра телесна 

стойка, закаляване на организма, формиране на двигателни качества и украпване на мускулатурата. 

ІV. Необходими уреди и пособия: малки гумени топки, баскетболни топки, конуси. 

V. Място на провеждане: физкултурен салон или баскетболно игрище в двора на училището     

VI. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 8 минути. 

1.1. Организация на класа за работа – строй, поздрав, проверка на класа 

– присъстващи/отсъстващи. 

1.2. Въвеждане на темата „Основни правила в баскетбола“ - словесен 

метод 

1.3. Съдържание: строеви упражнения, общоразвиващи упражнения с 

малка гумена топка – фронтален метод 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 15 минути. 

2.1. Методи: поточен и групов метод 

2.2. Съдържание на контрола: Проверка на уменията на учениците 

доколко са усвоили различните видове дрибъл и стрелбата от място. 

Развиване на качеството издръжливост чрез бягане, редувано с ходене. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 10 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Знанието на основните правила за дадена 

игра е важно за учениците, поради причината, че за да се практикува тя 

е необходимо и до се спазват правилата й. За да бъдат спазвани те 

трябва да се знаят от играещите. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.: словесен метод 

 

 3.3. Съдържание на методическата разработка: 

История, игрално поле, отбори, времетраене, отбелязване на точки, 

дрибъл, атака, фаулиране, нарушения. 



7 
 
 

 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 7 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: спортно-подготвителна игра „Ъглова топка“- игрови 

метод; свободно ходене, дихателни упражнения – фронтален метод 

4.2. Поставяне на домашна работа: Изгледайте видеото но тема 

„Основни правила в баскетбола“, опитайте се да отговорите на 

въпросите към него и изпълнете поставена задача. 

https://edpuzzle.com/media/6246add863428e42a70125d9 

 

 Дата: 04./04./2022 год.                            Съставил: Вера Пеева 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ФВС за 4. клас 
 

 

Вид на урока – За проверка и контрол 
 

І. Тема на урока: ЛЕКА АТЛЕТИКА – бягане на дълги разстояния; хвърляне на плътна топка 1кг. 

ІІ. Цел: Да се проверят уменията и готовността на учениците за предстоящото измерване показателите 

на физическата им дееспособност. 

ІІІ. Задачи: 

       1.   Образователни: развиване на качеството издръжливост чрез непрекъснато бягане с малка 

скорост; развиване на силата чрез различни начини на хвърляне, затвърдяване на знанията на тема 

„Лека атлетика“. 

       2. Възпитателни: спазване на дисциплината, концентрация, внимание, себераздаване и 

колективизъм. 

       3. Оздравителни: стимулиране на правилното физическо развитие, поддържане на добра телесна 

стойка, закаляване на организма, формиране на двигателни качества и украпване на мускулатурата. 

ІV. Необходими уреди и пособия: плътни топки 1кг, тояжки 

V. Място на провеждане: физкултурен салон или игрище в двора на училището     

VI. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 8 минути. 

1.1. Организация на класа за работа – строй, поздрав, проверка на класа 

– присъстващи/отсъстващи. 

1.2. Въвеждане на темата - словесен метод 

1.3. Съдържание: фигурна маршировка, общоразвиващи упражнения с 

тояжка – фронтален метод 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 25 минути. 

2.1. Методи: поточен и групов метод, словесен 

2.2. Съдържание на контрола: Проверка на уменията на учениците 

доколко са усвоили техниките за изпълнение на бягане за издръжливост 

и хвърляне на плътна топка 1кг, да се преговорят основните изисквания 

при изпълнението им. Затвърдяване на получените вече знания на тема 

Лека атлетика. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: ...минути. 

3.1. Мотивация на темата:  

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.:  

 

https://edpuzzle.com/media/6246add863428e42a70125d9
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4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 7 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: игра „Улови топката“- игрови метод, дихателни 

упражнения – фронтален метод 

4.2. Поставяне на домашна работа: Отговорете на въпросите от теста на 

тема „Лека атлетика“ и изгответе презентация за един от българските 

лекоатлети, чието име фигурира в теста. 

https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65624917 

 

 

  

Дата: 04./04./2022 год.                            Съставил: Вера Пеева 

                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65624917
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ФВС  
 

 

Вид на урока – Комбиниран урок 
 

І. Тема на урока: Волейбол – горен лицев начален удар, подаване с две ръце отдолу 

ІІ. Цел: Да се запознаят с техниката на изпълнение на началния удар, да затвърдят техниката 

на подаването на две ръце отдолу и правилата на играта. 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: начално разучаване на горен лицев начален удар, затвърдяване на подаване с 

две ръце отдолу. Преговор на изучените правила на волейболната игра. 

       2. Възпитателни: спазване на дисциплината, концентрация, внимание, себераздаване и 

колективизъм. 

       3. Оздравителни: стимулиране на правилното физическо развитие, поддържане на добра телесна 

стойка, закаляване на организма и укрепване на мускулатурата. 

ІV. Необходими уреди и пособия: волейболни топки, 

V. Място на провеждане: физкултурен салон или волейболно игрище в двора на училището     

VI. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 10 минути. 

1.1. Организация на класа за работа – строй, поздрав, проверка на класа 

– присъстващи/отсъстващи. 

1.2. Въвеждане на темата - словесен метод 

1.3. Съдържание: бегови упражнения, общоразвиващи упражнения без 

уред – фронтален метод, СПУ.  

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 16 минути. 

2.1. Методи: поточен и групов метод 

2.2. Съдържание на контрола:  

Проверка на уменията на учениците доколко са усвоили подаването с 

две ръце отдолу. 

Проверка на знанията на учениците за волейболната игра.  
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/65878528 

 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 10 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Техниката за изпълнение на горен лицев 

начален удар е необходима да бъде усвоена от учениците, с цел 

подобряване на волейболната игра и постигане на повече точки от 

начален удар. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.: фронтален метод 

 

● План на урока:  

Точка 1. …………………… 

Точка 2. …………………… 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 4 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: упражнения за разпускане на горните и долните 

крайници – фронтален метод 

4.2. Поставяне на домашна работа: Изгледайте видеото но тема 

„Волейбол“, отговорете на въпросите към него и изпълнете 

поставените задачи. 

https://edpuzzle.com/media/6256f172b6f47942dd4aa1c9 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/65878528
https://edpuzzle.com/media/6256f172b6f47942dd4aa1c9
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Дата: 15./04./2022 год.                            Съставил: Диана Узунова 
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ПЛАН-КОНСПЕКТИ НА УРОЦИ ПО БЕЛ – 7. КЛАС 

 

I. Урок по български език 

 

1. Вид на урока – за проверка и контрол 

 

2. Тема на урока: Звукови промени 

 

3. Цел: усъвършенстване на правописните умения на учениците; проверка и оценка на достигнатото 

познавателно равнище. 

       

4. Задачи: 

• Разпознаване на  правописни грешки. 

• Редактиране на правописни грешки. 

 

https://b.socrative.com/teacher/?fbclid=IwAR0IrE6yndmwpsEadGBlttNUqZqNIjD5WLiGn3ZCMeYWD43

616Kk5PJSyj0#edit-quiz/65574271 - контролен тест 

 

 

II. Урок по литература 

 

1. Вид на урока – обобщаване и систематизиране на знанията в края на раздел 

 

2. Тема на урока: Българинът във възрожденския свят (обобщение) 

 

3. Цел: подреждане и систематизиране на получената информация. 

       

4. Задачи: 

• Разпознаване на  основни ценности и норми във възрожденския свят. 

• Тълкуване на преживявания, настроения и състояния на героите. 

• Интерпретира проблеми и конфликти в изучените в раздела творби. 

• Решаване на кръстословица в края на урока. 

 

https://www.studystack.com/users/Diana+Stoyanova/crossword-3537023 - кръстословица 

 

 

III. Урок по литература 

 

1. Вид на урока – обобщаване и систематизиране на знанията в края на годината 

 

2. Тема на урока: Човекът в обществото - норми, ценности и конфликти (преговор, обобщение и 

подготовка за НВО) 

 

https://b.socrative.com/teacher/?fbclid=IwAR0IrE6yndmwpsEadGBlttNUqZqNIjD5WLiGn3ZCMeYWD43616Kk5PJSyj0#edit-quiz/65574271
https://b.socrative.com/teacher/?fbclid=IwAR0IrE6yndmwpsEadGBlttNUqZqNIjD5WLiGn3ZCMeYWD43616Kk5PJSyj0#edit-quiz/65574271
https://www.studystack.com/users/Diana+Stoyanova/crossword-3537023
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3. Цел: подреждане и систематизиране на получената информация. 

       

4. Задачи: 

• Разпознаване на основни ценности, норми и конфликти в изучените произведения. 

• Разпознаване на героите чрез похватите на изобразяването им – портретна, речева, действена 

характеристика и т.н. 

• Тълкуване на преживявания, настроения и състояния на героите 

• Свързване на примери за проблеми и конфликти в изучените творби с лични идеи, за да се  

обоснове лична гледна точка. 

 

https://www.studystack.com/users/Diana+Stoyanova/flashcards-3537375 - разпознаване на литературна 

творба по цитат от нея 

 

https://www.studystack.com/users/Diana+Stoyanova/flashcards-3537021 - разпознаване на литературен 

герой по описанието му 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studystack.com/users/Diana+Stoyanova/flashcards-3537375
https://www.studystack.com/users/Diana+Stoyanova/flashcards-3537021
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО  
 

МАТЕМАТИКА- 4. КЛАС 

 

Вид на урока – за нови знания 
 

І. Тема на урока: Естествени числа 

 

ІІ. Цел: Да се формира понятие за естествено число, редица на естествените числа и десетична 

позиционна бройна система. 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: Учениците умеят да броят, четат, записват и сравняват естествените числа и 

да ги представят като сбор от редните им единици. 

       2. Възпитателни: Изграждане на здрава основа за формиране на научен мироглед у децата. Чрез 

задачите учениците да развият умственото и интелектуалното си възпитание. Формиране на 

положително отношение и любознателност. 

       3. За развитие на познавателните способности: Познават  принципа на образуване на редицата на 

естествените числа. Познават класовете и редовете и връзката между тях в записа на числата в 

десетична позиционна бройна система. 

 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник, Електронен учебник, Учебна тетрадка, 

      2. Нагледни средства: материали в Ел. учебник, платформа Studystack, табла 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 

        Беседа, обяснение,актуализиране на стари знания 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 10 минути. 

2.1. Методи: Наблюдение,  Интерактивен метод чрез използване на 

платформи като StudyStack и Liveworksheet, Wordwall и др. 

2.2. Съдържание на контрола:  При наблюдението учителят формира 

у себе си способност за наблюдение на учениците в процеса на 

обучението и  изгражда ясна представа за усвоеността на материала 

от всеки ученик. Използването на интерактивните платформи 

засилва вниманието, интереса и старанието за по- добро представяне 

на учениците. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 20 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Работата ни по математика се основава 

основно на числата, тези с които сме работили досега :естествените 

числа, които са безбройно много. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.: Достъпността и 

качественото овладяване на математическите знания се осигуряват 
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чрез подходящи нагледни опори. Учениците участват в различни 

практически дейности , активно използване на електронен вариант 

на учебника.Използване на принципа спираловидност, чрез работа с 

илюстративен материал се съдейства за формиране на 

наблюдателност, точност при възприемане. Създават се проблемни 

ситуации, за да могат децата да достигнат сами до нови знания, до 

съответни изводи. 

● План на урока:  

Точка 1. Запознаване с 

редицата на естествените 

числа. 

Точка 2. Десетична 

позиционна бройна 

система. 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Понятието естествено число се изяснява с помощта на таблото на 

знанието от учебника. Интереса на учениците може да се провокира 

с някои любопитни факти за числата, като например, че числото 

образувано от 1 и 100 нули след него се нарича гугол. 

2. Обобщава се, че всяка бройна единица от по-висок ред е 10 пъти 

по-голяма от съседната по-малка бройна единица, поради което и 

бройната система се нарича десетична./десет знака се използват при 

записването на числата, десетично отношение между два съседни 

реда/ 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: Общокласна проверка  и проверка на знанията за 

връзката между редовете на естествените числа, записани в 

десетична позиционна бройна система. 

 

4.2. Поставяне на домашна работа:  Учебна тетрадка 

  

 

 

 

Дата: 04.04.2022г.                            Съставил: Недялка Бояджиева 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3537059  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3537059
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА 

 
Вид на урока – За затвърдяване на знанията  

 

І. Тема на урока: Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване на десетицата 

 

ІІ. Цел: Учениците да затвърдят знанията си и да усъвършенстват уменията си  за събиране и 

изваждане на числата до 100 без преминаване 

 

ІІІ. Задачи: 

 

1.Образователни:  

- Да се обобщят и систематизират алгоритмите за събиране и изваждане на двуцифрено число с 

едноцифрено. 

- Да се обобщят и систематизират алгоритмите за събиране на двуцифрено число с двуцифрено  и 

изваждане на двуцифрено число от двуцифрено. 

- Да се използват връзките между събиране и изваждане при решаване на задачи. 

- Да се затвърдят и систематизират уменията за съставяне и решаване на текстови задачи. 

- Затвърдяване на усвоеният учебен материал. 

 

2. Възпитателни: 

- Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на новите знания. 

- Формиране и обогатяване на логическото мислене. 

- Формиране на качества на детската личност: самостоятелност,самоконтрол, досетливост 

самопреценка, внимание. 

- Възпитание на стремеж към поставената цел, чувство на отговорност, увереност в себе си. 

- Възпитание на положително отношение и любознателност. 

 

3. За развитие на познавателните способности:  

-Развиване на умения за устна/математическа/ и писмена реч. 

-Развиване на вниманието и слухопроизношението 

-Развитие на паметовите функции 

-Развитие на мисловните процеси 

-Развитие на фината моторика 

-Развиване на умения за разпознаване, сравнение, групиране по определен признак; 

-Развиване на качествата наблюдателност, мислене, изпълнителност, гъвкавост, дълбочина, широта и 

др. 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 
1. Учебна и учебно-помощна литература: учебник,  учебна тетрадка, книга за учителя по 

математика, презентация към урока 

2. Нагледни средства: материали за онагледяване – таблет, сметало, пръчици,  презентация, 

мултимедия 
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V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене:  5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

и подготовка  на учебните пособия за работа) 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 

Методи:  

- словесни – разказ, беседа, обяснение 

- нагледни – наблюдение, демонстрация 

Подходи: 

- За онагледяване – таблици 

- За самостоятелна работа –  презентация, електронен учебник, 

учебна тетрадка 

2. Контрол и оценка на 

придобитите знания и 

умения: 

● Времетраене: 5 минути. 

2.1. Методи: 

-Фронтален – обяснение и показ (от учителя); 

-Беседа; 

-Наблюдение; 

-Индивидуална работа (от ученика, учениците); 

-Интерактивни методи и похвати (дидактични игрови упражнения и 

ролеви игри) 

 

2.2. Съдържание на контрола:  

Актуализиране на стари/опорни знания.  

- Нека проверим домашната ви работа(проверяваме я) 

 

3. Разработване на новия 

материал:  

● Времетраене: 30 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Ученикът да се интересува какво ще 

научи и ще спечели от това, което върши – личната полза мотивира; 

да е наясно със задачата, която трябва да изпълни, да разбира 

правилата и да се включва с готовност в изпълнението й – яснотата 

мотивира.  
 
3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

осъществени междупредметни връзки и др.:  

При разработването на урока използвах таблици за нагледно 

представяне в презентация,  мултимедия, ел.учебник.   Изписване на 

учебното съдържание на класната дъска 

Междупредметни връзки -  български език, информационни 

технологии 

 

● План на урока:  

Точка 1. Събиране и 

изваждане на числата до 

100 с едноцифрено число. 

Точка 2. Събиране и 

изваждане на числата до 

100 с двуцифрено число 

Точка 3.  Събиране и 

изваждане на числата до 

100 с цели десетици. 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Поставяне на темата – Този час ще направим упражнение на 

задачи със събиране и изваждане на числата до 100, за да затвърдим 

вашите знания. 

Учениците записват заглавието на урока в тетрадките за работа в 

клас. 

Припомня се  алгоритъма за решаване на задачи от  събиране и 

изваждане на двуцифрени числа без преминаване на десетицата. 

2. Решаване на задачи от събиране и изваждане на числата до 

100 без преминаване на десетицата 

На мултимедия се пуска презентация  със задачите за упражнение. 
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Точка 4. Решаване на 

текстови задачи. 

 

Задача 1.Събиране и изваждане на двуцифрено число с 

едноцифрено 

Задачата е представена нагледно с табличка. 

Учениците решават самостоятелно в тетрадките за работа в клас. 

 

Задача 2.Събиране на двуцифрено число с двуцифрено и изваждане 

на двуцифрено число от двуцифрено:  

Учениците решават самостоятелно, а след това сверяваме и 

проверяваме на дъската. 

 

Задача 3: Намиране на сбор и разлика с цели  десетици – отново 

задачите са написани в табличка. 

 
Задача 4. Решаване на текстова задача. 

Едно дете чете текста. Отговарят устно на въпросите, а след това 

решават самостоятелно задачата в тетрадките. 

 

3. Затвърждаване на знания и умения. Работа с учебни тетрадки. 

Самостоятелна работа. 

 

4. Заключителна част на 

урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

● Съдържание: Използваните методи в урока са:  беседа, 

презентация, учебна тетрадка; самостоятелна работа 

 

4.2. Поставяне на домашна работа:  

За да се затвърдят знанията се дава домашна работа от сборника да 

се решат две задачи по избор. 

Прави се оценка на работата на класа за часа. 

 

  

VІ. Постижения и слабости:  Всички ученици прилагат успешно алгоритъма за решаване на задачи  

от събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване 

 

 

Дата:  17/04/2022 год.     Съставил: Славея Бялкова  

           (Име, фамилия, подпис) 

 
 

 

 

 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3543237 

 

https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65879115 

 

 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3543237
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65879115
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ- 5 КЛАС 

 

Вид на урока – комбиниран урок  
 

І. Тема на урока: Древен Рим- обобщение 

 

ІІ. Цел:1. Да се преговорят и обобщят очакваните резултати, заложени в Тема 6 ( Древен Рим) 

от учебната програма 

             2. Проверка и оценка на знанията  

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: усвояване на  знания за различните периоди на Древен Рим( царски, 

република, империя), за римското общество, култура и  религия 

       2. Възпитателни: Учениците да осмислят  значението на ценностите, завещани ни като 

наследство от древните цивилизации- култура (материална и нематериална), писменост, изкуство 

       3. За развитие на познавателните способности: проследяване причинно-следствени връзки, 

пространствено-хронологично ориентиране 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: учебник, атлас 

      2. Нагледни средства: електронните ресурси  в учебника 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в мислене - методи и подходи: Чрез въпроса: Какво 

най-силно ме впечатли от изученото за Древен Рим?  

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 15  минути. 

2.1. Методи: беседа, разказ, мозъчна атака 

2.2. Съдържание на контрола:   

Работа с линия на времето от учебника 

Работа с платформата Socrative 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене:17 минути. 

3.1. Мотивация на темата:  оценка за активно участие 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.  

  

● План на урока:  

 Точка 1 Рим - царски 

период, република, 

империя 

Точка 2 Римското общество 

Точка 3 Римската култура и 

религия 

 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Прочита се  от учебника „Най-важното накратко“ 

2. Преговарят се основните понятия от темата: република, 

магистрати, Сенат, патриции, плебеи, провинция, християнство 

3. Проверка и оценка на знанията 
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4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: предаване 

на работите – 3 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

беседа, самостоятелна работа  с линия на времето, проверка и оценка 

чрез  Soсrative  

   ● Съдържание:  

1. Записване заглавието на урока 

2. От учебника се чете и коментира всяка точка накратко 

3. Работа с линията  на времето в учебника 

4. Проверка и оценка чрез платформата Soсrative 

 

4.2. Поставяне на домашна работа: По избор да изберат от учебника 

на стр.137 едно от изображенията и по опори от стр.14 да  опишат 

детайлно сцените. Определете: обществените групи, към които 

принадлежат тези римляни, техните източници на доходи, облекло, 

храна, начин на живот, забавления 

  

 

 

 

Дата:04/04/2022 год.                            Съставил: Янка Иванова 
                                                                                                                                                                                                             (Име, фамилия, подпис) 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - 8 клас 

 

Вид на урока – за нови знания 
 

І. Тема на урока: Раждането на една нова държава 

 

ІІ. Цел: 1. Учениците да разберат причините за конфликта между метрополията и 13-те английски 

колонии. 

2. Да се изяснят последиците от Войната за независимостта н САЩ 

3. Да се проследи и осмисли реализирането на практика на идеите на Просвещението при 

образуването на САЩ 

 

ІІІ. Задачи: 

1. Образователни: посочват причини и последици от Войната за независимост на САЩ; 

извличат и интерпретират информация от различни източници на историята-схеми, карти, 

исторически извори. 

       2. Възпитателни: оценяват идеите на Просвещението за нуждата от образование и каква 

прогресивна сила е знанието. 

       3. За развитие на познавателните способности: откриват идеи на Просвещението, залегнали в 

Декларацията за независимостта на САЩ; подбират и обработват информация за исторически 

личности, събития и процеси чрез ИКТ 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: учебник, електронна платформа StudyStack 

      2. Нагледни средства: електронни ресурси-електронен учебник, презентация 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5.минути. 

1.1. Организация на класа за работа 

     

1.2. Въвеждане в мислене - методи и подходи: 

чрез насочващи въпроси  

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 10минути. 

2.1. Методи: беседа, лекция 

2.2. Съдържание на контрола: актуализиране на стари знания от 

предходните теми чрез насочващи въпроси 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 15 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Чрез  насочващи въпроси от предходната 

теми за Просвещението, за  силата на знанието, което освобождава 

от предразсъдъци и контрол , учениците ще бъдат въведени към 

темата за новия урок 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 
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       осъществени междупредметни връзки и др.: презентация, 

електронен учебник, исторически извори, изображения, схеми 

● План на урока:  

Точка 1. Тринайсетте 

колонии 

Точка 2. Войната за 

независимост 

Точка 3. Новата държава 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Записване на заглавието на урока и точка първа от плана 

- Следва беседа: работа- анализ на изображение в учебника ( 

карта на 13-те колонии и структура на колониалното общество) 

- Сравнителен анализ на схемите на европейските общества през 

Ранното ново време и схемата на колониалното общество 

- Изясняване на причините и предпоставките за недоволството 

на 13-те колонии от метрополията 

-Записване на най-важното в подточки 

2. Записване на втора точка от плана 

- Проследяване хода на войната за независимостта на САЩ 

-Работа с историческите извори в учебника: прочитане на 

Декларацията за независимост на САЩ и отговор на първите 

два въпроса към текста.  

- Показване портретите на  автора на декларацията-Томас 

Джеферсън и на първия президент на САЩ- Джордж Вашингтон 

-Записване на най-важното в подточки 

 

3. Записване на трета точка 

- устен анализ на държавното устройство на САЩ въз основа на 

схема от учебника 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 10 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: Чрез използването на Study Stack ще получа 

обратна връзка 

 

4.2. Поставяне на домашна работа: учениците да проучат кои 

исторически личности се смятат за „бащи основатели“ на САЩ 

  

VІ. Постижения и слабости:  

 

 

Дата: 04.04/2022год.                            Съставил: Янка Иванова  
                                                                                                                                                                                                             (Име, фамилия, подпис) 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

за 2. клас 

 

Вид на урока – Обобщаване и систематизиране 

 

І. Тема на урока: Части на речта 

 

ІІ. Цел: Обобщаване на знанията за трите части на речта- съществителни имена, прилагателни 

имена, глаголи; 

ІІІ. Задачи: 

1. Образователни:  

• Усъвършенстване на уменията за разграничаване на трите части на речта. 

• Развитие на уменията да се определят граматическите признаци на думите- род и 

число при съществителните и прилагателните имена и число при глаголите. 

2. Възпитателни:  

• Разбиране на разнообразието на изразителните възможности на българския език; 

• Възпитание на естетически усет към езика и стремеж към правилен и точен изказ; 

 

3. За развитие на познавателните способности:  

• Ученикът използва уместно глаголи, прилагателни и съществителни имена в 

зависимост от комуникативната цел; 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: учебник, учебна тетрадка; 

      2. Нагледни средства: беседа, мултимедийни и електронни средства; 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 7 минути. 

1.1. Организация на класа за работа – поздрав, проверка на класа – 

присъстващи/отсъстващи. 

 

1.2. Въвеждане в темата: „Части на речта“- словесен метод 

 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 7 минути. 

2.1. Методи: словесен, нагледен и практически метод 

 

2.2. Съдържание на контрола: Актуализиране на стари знания. 

Проверка на уменията на учениците доколко са усвоили частите на 

речта. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 20  минути. 

3.1. Мотивация на темата: Учениците вече знаят трите части на 

речта. Припомняне на въпросите с които откриваме частите на речта 

в изречението и начинът за определяне на граматическите признаци 

на думите.  

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.:  

Обобщаване на уменията за разграничаване на съществителните 

имена от другите части на речта- словесен и практически метод. 
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Упражнение върху наученото за прилагателните имена- словесен и 

нагледен метод.  

https://edpuzzle.com/media/62449f8acd8ad742e2b9bc21 

 

 

 

Упражнение и обобщение върху наученото за глаголите- нагледен и 

практически метод. 

https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65606297 
 

● План на урока:  

Точка 1. …………………… 

Точка 2. …………………… 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Съществително име – част на речта, с която се назовават 

предмети/лица, растения, животни, природни явления, чувства и др.  

▪ Съществителните имена биват два вида:  

- Съществителни нарицателни имена; 

- Съществителни собствени имена;  

▪ Откриват се с въпросите: Какво е това?; Кой е това? 

▪ Подчертават се с:/                            /; 

▪ Същ. нар. име се мени по число. То има форми за 

единствено/ед.ч./ и множествено /мн.ч./ число; 

▪ Същ. нар. име не се мени по род. Той се определя, когато 

съществителното име е в единствено число: 

-Мъжки род /м.р./: един орел; 

-Женски род /ж.р./: една маса; 

-Среден род /ср.р./: едно дете; 

2. Прилагателно име- част на речта, която означава признак и 

качество: цвят; големина; форма; вкус; качества и други. 

▪ Откриваме ги с въпросите: Какъв?; Каква?; Какво?; Какви?; 

▪ Подчертават се с вълнообразна линия; 

▪ Съгласуват се по род и число със съществителните имена; 

3.Глагол- част на речта, която означава действие или състояние. 

▪ Откриват се с въпросите: Каква прави?; Какво правят? 

▪ Подчертават се с /                 /; 

▪ Определят се по число: 

- единствено число /ед.ч./; 

- множествено число /мн.ч./; 

 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 6 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание:  

4.2. Поставяне на домашна работа: За домашна работа е урокът в 

учебната тетрадка. 

  

 

 

Дата: 02/05/2022 год.                            Съставил: Дарина Василева 
                                                                                                                                                                                                 (Име, фамилия, подпис) 
 

 

https://edpuzzle.com/media/62449f8acd8ad742e2b9bc21
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65606297
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО  

География и икономика 

 

Вид на урока – За нови знания 
 

І. Тема на урока: Водите в Африка 

 

ІІ. Цел: 

 
Ученикът да умее да характеризира водите на Африка: 
- какво е  главен вододел, отточни и безотточни области, използване и опазването им. 
Да характеризира река по правило:  

 от коя планина извира реката; 
 в коя посока тече; 
 през кои територии преминава; 
 посочва по посока течението на реката по-големите и притоци; 
 определя къде се влива реката и вида на устието и; 
 посочва за какво се използва реката. 

Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера в Африка: 
– реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

езера: Виктория, Танганика, Чад, водопад Виктория. 

ІІІ. Задачи: 

Да се усвоят знания 

➢ за водите в Африка и техните особености;  

➢ за връзките и зависимостите между режима на реките и климата; 

➢ за най-големите реки и езера в континента;  

➢ за значението на водите за живота и дейността на хората в Африка. 

➢  Да се въведат понятията делта и естуар, отточна и безотточна област, главен вододел. 
Да се формират и развият умения  

➢ за работа с тематични карти; 
➢ за четене на хидрограми;  
➢ за характеризиране на река по правило;  
➢ за работа с контурна карта. 

 

       1. Образователни:  

       2. Възпитателни: за значението на водите за живота, същността, дейността на хората и 

опазването им. Каква важна и значима цел са в нашето ежедневие.  

       3. За развитие на познавателните способности: ……………………………………………………….. 
 
Очаквани резултати: Учениците да знаят: водните обекти в Африка, тяхното разположение, 

особеностите на режима, стопанската им усвоеност; понятията главен вододел, отточна и безотточна 
област, делта, естуар. 

Да могат: да характеризират водите на Африка – главен вододел, отточни и безотточни области, 
използване и опазване; да четат и анализират хидрограми; да разкриват връзката речен режим – климат; да 
характеризират река по алгоритъм; да работят с природогеографска, тематична и контурна карта. 
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ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник по География и икономика, учебна тетрадка по 

география. 

      2. Нагледни средства: Природогеографска карта на Африка, Атлас по география за 5 клас.  

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 1 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене:5-6 минути. 

2.1. Методи:  
Чрез беседа се проверяват знанията на изучените до момента теми от раздел 
Африка.  
Къде е разположен континента, част от кой пра-континент е ? 
Какви са факторите, които оказват влияние при формирането на климата? 
Четене на климатограма по изображение на стр. 109/ фиг.3 

 

2.2. Съдържание на контрола:  

Оценяване на ученици, включили се активно в беседата.  

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 23 минути. 

3.1. Мотивация на темата:  

До този момент знаем, че континента Африка е единственият 

континент на Земята разположен в четирите полукълба,(причина за 

това е пресичането на Екватора и Гринуичкият меридиан). 

Причината да бъде най – горещият континент на Земята е, че се 

пресича от северната и южната тропична окръжност.  

Също така знаем, че на неговата територия се намира най – голямата 

пустиня в света – Сахара.  

Този час ще „поплуваме“, виртуално разбира се из водите на 

Африка. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.:  

Използване на презентация, изготвена предварително за темата 

„Водите на Африка“, природогеографска карта на Африка, 

междупредметни връзки с историята, къде се зараждат първите 

цивилизации и защо по поречието на р. Нил. 

 

● План на урока:  

Точка 1. Кои са главните 

черти на водите ? 

Точка 2.Кои са най – 

големите реки в Африка ? 

А) река Нил 

Б) река Конго 

В) река Замбези 

Г) река Нигер 

Точка 3.Кои са големите 

езера в Африка ? 

А) е. Виктория – най – 

голямото 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Презентация Водите на Африка  
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Б) е. Танганика – най – 

дълбокото 

Точка 4. Как се използват 

водите на Африка ? 

 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 9 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: За затвърждаване на знанията 

https://edpuzzle.com/media/624ea1c16d8c4142d3474c58 

тест проверка 

 

  https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/65754837 

 

 

 

4.2. Поставяне на домашна работа: Работната тетрадка стр. 69 

Водите на Африка  

  

 

 

Дата: 07/04/2022 год.                            Съставил: Дечка Стефанова 
                                                                                                                                                                                                             (Име, фамилия, подпис) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edpuzzle.com/media/624ea1c16d8c4142d3474c58
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/65754837
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

 

Вид на урока – Комбиниран урок за въвеждане на нови понятия, актуализиране на 

граматични и лексикални знания на немски език, упражняване на граматика.  
 І. Тема на урока: Präteritum von SEIN und HABEN 

ІІ. Цел Затвърждаване на някои граматически понятия. Преговор на спрежението на глаголите SEIN и 

HABEN в сегашно време и усвояване на нови знания Präteritum von SEIN und HABEN 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: 
 Да се актуализира и обогати лексикалният запас 

 Затвърждаване на някои граматически понятия. 
 

       2. Възпитателни: работа в екип 

       3. За развитие на познавателните способности: Развиване на логическо мислене. 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: учебник,работна тетрадка 

      2. Нагледни средства: онагледяване, онлайн платформи  

 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 10 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) Записване на темата на урока на дъската. Преговор на 

спрежението на глаголите SEIN и HABEN в сегашно време 

 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 5 минути. 

2.1. Методи: онагледяване, групова работа, четене с разбиране, 

дискусия, демонстрация и запознаване на учениците с онлайн 
платформи за изучаване на немски език 

 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 15 минути. 

 https://edpuzzle.com/media/625274515344f242d8db0a48 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др. 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 15 минути. 

 

4.2. Поставяне на домашна работа:  

    https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/65601894 

  

 

Дата: 30./04./2022год.                            Съставил: Кристина Симеонова 

 

https://edpuzzle.com/media/625274515344f242d8db0a48
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО БЕЛ 

 

Вид на урока – За НОВИ ЗНАНИЯ 
 

І. Тема на урока: Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение 

 

ІІ. Цел: Петокласниците да употребяват правилно в речта си притежателното и на възвратното 

притежателно местоимение. 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: да се овладеят знания за същността и граматичните особености на 

притежателното и на възвратното притежателно местоимение; 

       2. Възпитателни: Да съдейства за възпитанието на качества като уважително и толерантно 

отношение към другите. Да се обсъдят негативни ефекти от появата на човешки качества като 

горделивост, надменност и т.н. 

      3. За развитие на познавателните способности: да се развият умения за: 

разпознаване и морфологичен анализ на притежателното и на възвратното притежателно 

местоимение; уместното им използване; правилен изговор и правопис. 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник по БЕЛ, изд. „Просвета 1945” 

      2. Нагледни средства: Ресурсите от електронния учебник; авторски упражнения в Edpuzzle и 

Studystack. 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 7 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в темата: 

Дискусия върху проблеми, съдържащи се в текста от последната 

домашна работа- „Рибарят и неговата душа”- усет за 

естетика…използване на лексикално повторение и замяна с вече 

изучените лични и възвратно лични местоимения, за да се онагледи 

необходимостта от употребата на местоимения в речта. 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 5 минути. 

2.1. Съдържание на контрола: Проверка на изпълнението на 

зададената миналия час домашна работа. Обсъждане на 

възникналите затруднения. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 18 минути. 

3.1. Мотивация на темата: 

Дискусия върху проявата на негативни човешки качества като 

горделивост и самохвалство, умение за реална самооценка. 

Чувство за собственост. Притежание. Въвеждане в темата на новия 

урок.  

Записване на заглавие и т.1 от плана; 

Изясняване на същността на притежателните местоимения; 
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Т. 2 Възвратно притежателни местоимения- изясняване на 

същността им- притежание на глаголното лице. Съпоставка с вече 

изучените възвратно лични м-я.  

 

Приказката на Светослав Минков „Сапунени мехури” онагледява 

казаното. 

 

https://edpuzzle.com/media/626ce995bb255b42aeb44106 

 

Работа по поставените задачи и бележки в клипа. 

 

 

Т. 3 от плана- онагледяване чрез таблица с всички форми на прит. м-

я. 

 

Т. 4 Правопис-  анализ на типични грешки. 

 

 

 

● План на урока:  

Точка 1. Същност на 

притежателните 

местоимения 

Точка 2. Възвратно 

притежателни местоимения  

 

 

 

 

 

Точка 3. Форми на 

притежателните и 

възвратните притежателни 

местоимения 

 

Точка 4. Правопис  

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Изясняване на същността на притежателните местоимения- 

означават принадлежност; могат да служат за връзка между 

изреченията в текста и т.н.  

 2. Изясняване на същността на възвратните притежателни 

местоимения- означават принадлежност на глаголното лице. 

Съпоставка с възвратно личните местоимения. 

 

https://edpuzzle.com/media/626ce995bb255b42aeb44106 

 

 

3. Онагледяване с таблица със всички форми на притежателните 

местоимения, в която учениците да се ориентират и която ще 

пренесат в тетрадките си за домашна работа. 

 

 

4. Маркиране на важни моменти при употребата на притежателните 

и възвратните притежателни местоимения.  

Учтива форма; 

Възвратните притежателни местоимения в 3 л.; 

Анализ на типични грешки; 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 10 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание:  

- Морфологичен анализ на изучени местоимения 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3550442 

 

- Разпознаване на възвратните притежателни местоимения сред 

други части на речта 

https://www.studystack.com/flashcard-3550445 

https://edpuzzle.com/media/626ce995bb255b42aeb44106
https://edpuzzle.com/media/626ce995bb255b42aeb44106
https://www.studystack.com/flashcard-3550442
https://www.studystack.com/flashcard-3550445


30 
 
 

 

 

- Разпознаване и редактиране на типични грешки 

 

 https://www.studystack.com/flashcard-3550446 

 

 

 

 

 

4.2. Поставяне на домашна работа:  

Препис на таблицата от учебника с граматичните форми на 

местоименията- стр.69; 

Учебник- упр.1, 2./стр.70 

  

VІ. Постижения и слабости: Изясняване на теоретичната част на двата вида местоимения. 

Необходимост в следващия час, предвиден за упражнение по темата, да се работи върху отработване 

на новите знания. 

 

 

Дата: 30/04/2022 год.                            Съставил: Елена Георгиева 
                                                                                                                                                                                                             (Име, фамилия, подпис) 
 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3550446
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План – конспект на урок по български език – 6 клас 

 

Изготвил: Чанита Колева Ангелова 

Вид на урока: За нови знания 

Тема на урока: Частици 

Цел:  

• Запознаване с частиците като неизменяема 

част на речта 

• Формиране на умения за правилна употреба 

Задачи: 

• Изясняване същността на частиците 

• Разпознаване на видовете частици 

• Правилна употреба в речта и текста 

• Правоговор, правопис и пунктуация 

Ход на урока: 

• Първа стъпка: Кратък преговор 

Изменяеми и неизменяеми части на речта. Кои са? 

• Втора стъпка: Заглавие на урока 

Частици 

• Трета стъпка: Да разберем що е то частица. Слушане на клипче. 

 

https://edpuzzle.com/video/LZzEUu_bq8g (Ел.ресурс от платформата www.edpuzzle.com)  

 

• Четвърта стъпка: Въз основа на информацията от клипа да се направи план на урока.  

• Пета стъпка: План на урока, записан на дъската. 

1.Същност на частицата: 

 Служебна дума 

 Служи за образуване на граматични форми 

 Служи за образуване на нови думи 

 Внасят допълнителни отсенки в значението 

2.Видове частици 

 формообразуващи 

За образуване на бъдеще време – ЩЕ 
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За образуване на възвратни глаголи – СЕ 

За въпросителни изречения – ЛИ 

За отрицателни форми – НЕ 

За сравнителна степен – ПО 

За превъзходна степен – НАЙ 

 словообразуващи 

ГОДЕ, ЕДИ, КОЙ – ГОДЕ, ЩО – ГОДЕ 

 смислово -  стилистично значение 

Засилване на обръщението – БЕ, МА, ХЕЙ, ЕЙ 

За засилване на подканата – Я, ДЕ, ХАЙДЕ, 

ХА 

Изразяване на желание – ДАНО, ДА, НЕКА 

Предположение и несигурност – МАЙ, УЖ, 

НАДАЛИ 

3. Употреба на частиците в речта 

 Частиците за образуване на нови форми се употребяват във всички стилове на речта . 

 Частиците за допълнителни отсенки се употребяват в разговорната реч . 

 Всички видове частици се употребяват в художествената литература.  

4. Правопис и пунктуация 

 Тире и ударение при ПО и НАЙ. Кога? 

 Запетая и възклицателен знак при ДА и НЕ. Кога? 

 Запетая при частиците за обръщение А, Е, ХА, БЕ, БРЕ 

 

• Шеста стъпка: 

 

 

Домашна работа: 

В кои изречения ТИ и СИ са частици и в кой местоимения? В кое 

изречение СИ не е нито частица, нито местоимение? 

Ама ти работа! Казвам ти да не бързаш. То си е моя работа! Ти си мой гост. 

Покани приятелите си на вечеря. 
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План – конспект на урок по български език – 6 клас 

 

Изготвил: Чанита Колева Ангелова 

Вид на урока: За упражнение 

Тема на урока: Употреба на частиците 

Цел: 

 Уместно използване на частиците в речта и 

текста 

 Формиране на умения за правилна употреба 

Задачи: 

 Разпознаване на частиците в текст 

 Определяне на вида им 

 Правилна употреба устно и писмено 

Ход на урока: 

 Първа стъпка: 

Проверка на домашната работа 

 Втора стъпка: 

упр.1  

Открийте частиците. Какво изразяват те? 

Иванчо бе, това Соня ли е? Гледай ти колко е пораснала! Ела при баба. Не бой се де. От мене или от 

петела се боиш, а? Мой повече от петела те е страх. Къш, бре. 

Ето прогонихме петела. Ха сега ела. 

 Трета стъпка: 

упр.2  

Какви формообразуващи частици 

познавате? 

Утре ще боядисваме великденски яйца. 

Усмихвам се на пролетното слънце. 

Четеш ли книжки през ваканцията? 

Не мога да замеся сама козунак. 

Най-красиви са пролетните цветя. 

По харесвам шарените яйца. 

ще

се

лине

по/най

ЧАСТИЦИ 
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За какво служат откритите частици? Да се отговори чрез играта. 

https://www.studystack.com/picmatch-3550614 -  

Упражнителна игра, с цел затвърждаване на знанията 

(Ел.ресурс от платформата www.studystack.com)  

 Четвърта стъпка: 

упр.3 

Взаимно си продиктувайте текста. Оформете го правилно пунктуационно. 

- Е, Митко! Ще си хапнеш, нали? 

- Кое, от жабата ли? Аз не ям жаби. 

- Де, де хапни си, де! Как е сладко,  да знаеш! На, питай Илия. 

- Слушай не ща – рязко отговори Димитър 

 

 Пета стъпка: 

 

упр.4  

 

Редактирайте текста. 

 

- Искаш ли да ходим на кино? 

- А? 

- Питам те искаш ли да ходим на кино? 

- Не ми се ходи. Мързи ме. 

- Ела, ма. Филмът бил много хубав. 

- Не обичам да ми казваш ма. Имам си име. 

- Добре де, добре. Не се сърди и ела с мен на кино. 

 

Шеста стъпка: 

 

 

 

 

 

 

 

Домашна работа 

Съставете речник на 

частиците, характерни за 

приятелската, семейната и 

обществената ви среда. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА 

 

Вид на урока – За нови знания 

 
І. Тема на урока: Ред на действията 

 

ІІ. Цел: Да се усвои алгоритъма за реда на действията в числовите изрази 

 

ІІІ. Задачи: 

1.1.  1. Образователни:  

       - Запознаване с реда на извършване на пресмятанията при намиране на стойността на израз с 

участващи в него действия от различен ред;  

       - Овладяване на умения за намиране на стойността на числов израз при спазване на реда на 

извършване на пресмятанията. 

        - Да се затвърдят знанията за реда на действията; 

 

       2. Възпитателни:      

     - Възпитаване в постоянство, точност, съобразителност, взаимопомощ, наблюдателност; 

      - Формиране на съзнателно отношение към математическите знания; 

 

                    3. За развитие на познавателните способности:  

                    -Учениците развиват логическо мислене, памет, въображение 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: - учебник по математика, учебна тетрадка, тетрадка за 

работа в клас; 

      2. Нагледни средства: електронен учебник на Просвета; видеоурок в „Академико“ 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в математическо мислене - методи и подходи: 

  - верижка на дъската от задачи със събиране и изваждане на 

двуцифрени числа  
  - актуализиране на знания за таблично умножение и деление 

 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 5 минути. 

2.1. Методи:  

- Беседа, илюстриране, обяснение, упражнение, моделиране 

2.2. Съдържание на контрола:  

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 20 минути. 

3.1. Мотивация на темата:  

-  Да знаят и спазват реда на действията при намирането на 

стойността на числов израз. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.:   
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● План на урока:  

1. Точка: - Въвеждане на 

новото знание; 

 

2. Точка: - Първоначално 

затвърждаване на новото 

знание; 

 

3. Точка: - Затвърждаване 

на новото знание; 

 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

3.4. https://edpuzzle.com/media/62494c878e7791429e967180  

  
  https://www.studystack.com/picmatch-3537037  

 

 
 

 
4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 5минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

     „Кой екип ще реши първи задачата?“ 

-Задаване на задача от новия урок и разделяне на класа на 3 групи 

   - Ученици, този час се справихте чудесно. Бяхте много 

организирани и работихте бързо. Поздравявам Ви !                         
 

4.2. Поставяне на домашна работа: Учебна тетрадка – стр.23 

  

 

 

Дата: …./…./202…. год.                            Съставил: Мариана Ангова 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

https://edpuzzle.com/media/62494c878e7791429e967180
https://www.studystack.com/picmatch-3537037
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО ФВС  
 

 

Вид на урока – Комбиниран урок 
 

 

І. Тема на урока: ФУТБОЛ – правила, прав външен удар, флангова атака със завършващ удар по 

тройки 

ІІ. Цел: Да се запознаят учениците с основните правила във футболната игра, за да могат да ги 

прилагат в заниманията по футбол в часовете по ФВС и извън тях. 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: начално разучаване на основните правила във футболната игра, задълбочено 

разучаване на прав външен удар, усъвършенстване на фланговата атака и развиване на двигателното 

качество издръжливост. 

       2. Възпитателни: спазване на дисциплината, концентрация, внимание, себераздаване и 

колективизъм. 

       3. Оздравителни: стимулиране на правилното физическо развитие, поддържане на добра телесна 

стойка, закаляване на организма, формиране на двигателни качества и украпване на мускулатурата. 

ІV. Необходими уреди и пособия: тояжки, футболни топки, конуси, отличителни потници 

V. Място на провеждане: физкултурен салон или футболно игрище в двора на училището     

VI. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 13 минути. 

1.1. Организация на класа за работа – строй, поздрав, проверка на класа 

– присъстващи/отсъстващи. 

1.2. Въвеждане на темата „ Правила във футбола“ - словесен метод 

1.3. Съдържание: бегови упражнения, общоразвиващи упражнения с 

тояжка – фронтален метод, подвижна игра „ Пиян морков“ 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 18 минути. 

2.1. Методи: поточен и групов метод 

2.2. Съдържание на контрола: Проверка на знанията, придобити от 

обща култура на тема футбол. 

 https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/66131256 

Проверка на уменията на учениците доколко са усвоили прав външен 

удар и флангова атака със завършващ удар по тройки. Развиване на 

качеството издръжливост чрез бягане, редувано с ходене. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 6 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Знанието на основните правила за дадена 

игра е важно за учениците, поради причината, че за да се практикува тя 

е необходимо и до се спазват правилата й. За да бъдат спазвани те 

трябва да се знаят от играещите. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.: словесен метод 

 

● План на урока:  

Точка 1. …………………… 

Точка 2. …………………… 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

Игрално поле, екипировка, удари, отсъждане на  нарушения, жестове 

на съдиите. 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/66131256
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4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 8 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: двустранна игра - игрови метод; свободно ходене, 

дихателни упражнения – фронтален метод 

4.2. Поставяне на домашна работа: Изгледайте видеото но тема 

„Правила във футбола “, опитайте се да отговорете на въпросите към 

него и изпълнете поставените задачи. 

https://edpuzzle.com/media/626cea01a5a0e442e3368ad9 

 

  

 

Дата: 30./04./2022 год.                            Съставил: Николай Николов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edpuzzle.com/media/626cea01a5a0e442e3368ad9
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План конспект на урок по български език 

Вид на урока – за нови знания 
 

І. Тема на урока: Минали неопределено време 

 

ІІ. Цел: същност и образуване на сложни глаголни форми – минало неопределено време 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: разпознаване и образуване на формите за минало неопределено време, 

уместно употребява форми на минало неопределено време съобразно ситуацията на общуване; 

       2. Възпитателни: подобряване на езиковата култура; 

       3. За развитие на познавателните способности:  

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: учебник по бълг.език – „Просвета 1945“, работни 

листове – „Просвета 1945“ 

      2. Нагледни средства: презентация 

 

V. Ход на урока: 

 Урокът трябва да започне с преговор на това, което учениците знаят за категорията време на 

глагола. Актуализират се понятията прости и сложни глаголни форми. Дава се пример с един и същ 

глагол, за да могат учениците да затвърдят знанията си, че всеки глагол има различни форми за 

различните времена. Припомня се и образуването на минало свършено деятелно причастие, както и 

формите на спомагателен глагол съм в сегашно време. 

План на урока: 

 На дъската се записва заглавието на урока и плана към него. 

Минало неопределено време 

1. Същност................................................. 

2. Образуване............................................. 

3. Употреба................................................. 

4. Домашна работа..................................... 

В заключителната част на урока ще проверим степента на усвояване на новата урочна 

единица. За да видим какъв е напредъкът ще проследим знанията им чрез две приложения, 

които да разтоварят учениците и чрез друг подход да проверят техните знания. 

/Edpuzzle,Socrative/ 

https://youtu.be/I0cIoZvZZ3I 

 

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/66270970 

 

 

 

 

 

 

Дата: 09/05/2022 год.                            Съставил: Маргарита Димитрова 

 

 

https://youtu.be/I0cIoZvZZ3I
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/66270970
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА V клас 

 

Вид на урока – За нови знания 
 

І. Тема на урока: Десетични дроби. Въвеждане 

 

ІІ. Цел: Запознаване с понятието десетична дроб, цяла част, дробна част, десетична запетая. 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: Разпознава десетичните дроби. Именува позициите на цифрите в записа на 

десетичната дроб. 

       2. Възпитателни:  Изграждането на здрава основа за формиране на научен мироглед и за това, че 

нещата имат количествена определеност. Учениците се възпитават към култура на учебен труд. 

Осъзнават значението на математическите знания и приложението им в живота. Речта на учениците се 

развива. Възпитават се на логическо мислене, прегледност и точност при записване на задачи в 

тетрадката; формиране на учениците на самоконтрол и самооценка на собствения труд. 

       3. За развитие на познавателните способности: Обучението по математикa спомага за развитие на 

познавателните способности на учениците, на мисленето, съдейства за формиране на умения за 

анализ, синтез, сравнение, абстрахиране, обобщаване, за развиване на такива качества на мисленето, 

като широта, дълбочина, гъвкавост, логичност, възможност за развитие на наблюдателност, 

въображение. 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебна тетрадка по математика, издателство „Архимед“  

      2. Нагледни средства: EDPuzzle и StudyStack 

 

V. Ход на урока:  

➢ Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия, проверка на домашната 

работа) 

➢ Мотивация на темата: Числата в ежедневието ни – десетичните дроби. 

➢ Въвеждане на новите понятия, чрез примери от живота (цените в магазина). Това са десетична 

дроб, цяла част, дробна част, десетична запетая, именуването на позициите на цифрите в 

записа на десетичната дроб. 

➢ За обобщение,затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения в 35 минута на 

урока използвам „Десетични дроби. Наименования на местата на цифрите в числото“  - 

EDPuzzle - https://edpuzzle.com/media/62444462488e4d429d2d6d53  

➢ Поставяне на домашна работа – учебна тетрадка. За самостоятелна проверка на  

позициите на цифрите в десетичните дроби използвам платформата StudyStack 

➢ https://www.studystack.com/EditData2.jsp?studyStackId=3554575 

 

  

VІ. Постижения и слабости: Познават  и записват десетичните дроби. Затруднения причетенето на 

позициите след десетичната запетая. 

 

 

Дата: 09.05.2022год.                            Съставил: Майя Карева 

 

 

https://edpuzzle.com/media/62444462488e4d429d2d6d53


41 
 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО Информационни технологии 2. Клас 
 

 

Вид на урока –  Нови знания и упражнение  
 

І. Тема на урока:  

Как работят умните устройства 

 

ІІ. Цел: Разпознаване програмите на компютъра и операционната система 

               Да се направи разлика между хардуер и софтуер 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: ………………………………………………………………………………………... 

       2. Възпитателни: ………………………………………………………………………………………..... 

       3. За развитие на познавателните способности: ……………………………………………………….. 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Помагало по информационни технологии 2. клас 

      2. Нагледни средства: https://edpuzzle.com/media/627a10d73a11ab428a19e95e 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 35 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 

…...……………………………………………………………………...…

…………………………………………………………..............................  

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 10 минути. 

2.1. Методи: https://edpuzzle.com/media/627a10d73a11ab428a19e95e 

Работа в учебно помагало за 2. клас 

2.2. Съдържание на контрола: 

………………………………………………………………...………...…

………………………………………………………….............................. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: …. минути. 

3.1. Мотивация на темата: 

………………………………………………………………….................. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.: 

…………………...……………………………………………...…………

………………...…………………………………………………………...  

● План на урока:  

Точка 1. …………………… 

Точка 2. …………………… 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. .................................................................................................................. 

2. …….......................................................................................................... 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: …. минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: .………………………………………………………... 

 

4.2. Поставяне на домашна работа: ………………………….................. 

https://edpuzzle.com/media/627a10d73a11ab428a19e95e
https://edpuzzle.com/media/627a10d73a11ab428a19e95e
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VІ. Постижения и слабости: Правят разлика между хардуер и софтуер; 

Запознават се с входни и изходни устройства и дават примери за тях; 

 

 

Дата: 10/05/2022 год.                           Съставил: Деляна Йонелова Стоянова 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО БЕЛ 

 в 3 клас 

 

Вид на урока – За нови знания 
 

І. Тема на урока: Съществителни имена. Употреба и правопис. 

 

ІІ. Цел: - Развитие на уменията за правилно писане на съществителни имена с гласни в неударена 

сричка; с обеззвучаване на съгласните; със струпани съгласни; 

- Усъвършенстване на уменията за откриване на синоними на съществителни имена и за 

правилната им употреба. 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: Разграничава съществителните имена от другите части на речта. Открива  

синоними при съществителните имена. Прави правописна проверка на съществителни имена със 

струпани съгласни и с представки. 

       2. Възпитателни: Употребява правилно съществителни имена. Избор на подходящо 

съществително име от два синонима. 

       3. За развитие на познавателните способности: Разпределяне на съществителните имена в групи 

синоними. Игра за редактиране на грешки при представки в съществителни имена. Определяне на 

възможни грешки при съществителни имена в текст. 

Препис на текст с добавяне на пропуснати неударени гласни. Комуникативна задача. 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник; Учебна тетрадка; Книга за учителя; Табло; 

Видео-урок;  

     studystack.com  https://www.studystack.com/flashcard-3555657 

     edpuzzle.com https://edpuzzle.com/media/627bf4fb8f61b542c470f0b2 

     2. Нагледни средства: Предметите в класната стая; Картинки. 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

https://edpuzzle.com/media/6

27bf4fb8f61b542c470f0b2 

 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 
 Тази тема се разгръща върху основата на изученото във втори клас 

относно: видовете съществителни имена – съществителни нарицателни, 

съществителни собствени имена и умалителни съществителни имена; 

граматически род и число на съществителните имена; съгласуването на 

съществителните имена с прилагателни имена. Към това се добавя и 

изученото в трети клас за синонимите, за представките и тяхното правилно 

писане, за правописа на думи със струпани съгласни, за сродните думи и за 

тяхното използване при правописна проверка на гласни и съгласни в слаба 

позиция. 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 5 минути. 

2.1. Методи: беседа, разговор, обяснение 

2.2. Съдържание на контрола: проверка на домашните работи 

https://www.studystack.com/flashcard-3555657
https://edpuzzle.com/media/627bf4fb8f61b542c470f0b2
https://edpuzzle.com/media/627bf4fb8f61b542c470f0b2
https://edpuzzle.com/media/627bf4fb8f61b542c470f0b2
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3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 20 минути. 

 

 

 

 

https://www.studystack.com/f

lashcard-3555657 

 

3.1. Мотивация на темата: Първата учебна задача в учебника е 

упражнение за откриване на синоними при съществителни имена. 

Работейки в екипи, третокласниците би следвало да разграничат следните 

групи синоними: измислица, небивалица, фантазия; момче, хлапе, юноша; 

враг, противник, неприятел; автор, творец, създател. Следващата задача е 

под формата на игра. Тя е цел да се приложат знанията и уменията за 

откриване и правилно писане на представки, като езиковият материал е 

само от съществителни имена. Предложените съществителни имена са с 

правописна грешка или само при представката (постъпка), или при 

правописа на съгласните в края (преглед, поглед), а при думата изход 

третокласниците следва да поправят грешките при представката и в 

краесловието. Трета задача е за правописна проверка на струпани съгласни 

в края на съществителни имена, а четвърта задача изисква знания за 

сродни думи, за да се провери правописът на неударени гласни в 

съществителни имена. Подобна на нея е и следващата задача, но при нея 

учениците трябва сами да открият местата на възможни грешки при гласни 

в съществителни имена и да предложат сродни думи за проверка. 

Правилото за правописа на гласните се прилага и при изпълнението на 

шеста задача, като от учениците се очаква да препишат текст, в който има 

съществителни имена с пропуснати гласни в неударени срички. 

Комуникативната задача представя в занимателна форма колебанията на 

героя относно правописа на думата слънчоглед, която е сложна дума и 

може да се провери чрез съставящите я основи – слънчо и гледа 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др. 

 

● План на урока:  

Точка 1. Съществителни 

имена – определение и 

откриване. 

Точка 2. Употреба и 

правопис. 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1.  Правилно изговаряне на съществителните имена 

2. Да се прави разлика между изговор и правопис 

3. Проверка и определяне на род и число 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 10 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: петминутки, тестове с отрити и закрити отговори, 

самостоятелни работи, беседа, устно изпитване и т.н. 

 

4.2. Поставяне на домашна работа: Учениците да опишат със 

съществителни имена какво има в техните джобчета или как е 

обзаведена стаята им. 

  

VІ. Постижения и слабости: правописна проверка на струпани съгласни в края на съществителни имена, 

знания за сродни думи, проверка правописът на неударени гласни в съществителни имена. Учениците трябва 

сами да открият местата на възможни грешки при гласни в съществителни имена и да предложат сродни думи 

за проверка. 

 

Дата: 11/05/2022 год.                            Съставил: Красимира Минкова 

 

 

 

https://www.studystack.com/flashcard-3555657
https://www.studystack.com/flashcard-3555657
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО  МАТЕМАТИКА 
  

 
1.Тема на урока: Теорема на Талес 

2. Вид на урока: нови знания 

3. Клас: 9 

4. Мястото на урока в ДОИ 

Ядро  Фигури и тела. 

Стандарт 1  Прилага теоремата на Талес и обратната теорема на Талес. 

Стандарт 2  Прилага теоремата на Талес при решаване на практически задачи.  

Ядро Логически знания 

Стандарт: Умее да разграничава твърденията от темата като необходими и достатъчни условия 

(права и обратна теорема) и умее да разграничава ситуациите, в които може да ги прилага. 

Ядро Моделиране 

Стандарт: Умее да моделира геометрични ситуации с уравнения и системи уравнения, 

умее съдържателно да интерпретира получения резултат 

 

5. Мястото на урока в Учебната програма  

Глобална тема: Подобие. 

Очаквани резултати от  темата: 

Ученикът: 

➢ Знае и прилага теоремата на Талес и обратната теорема на Талес 

➢ Умее да разграничава типични ситуации, свързани с приложение на Теоремата на Талес 

➢ Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „необходимо условие”, "достатъчно      

условие" и "необходимо и достатъчно условие" 

 

6. Значение на темата. Мотивиране на учениците – Задаването на ситуации, които са част 

от техния живот и необходимостта да умеят да прилагат Теоремата на Талес в 

практически задачи. Използване на EDPUZZLE.COM  в урока задържа за подълго 

вниманието и активността им. 

 

7.Понятия и умения 

Не се въвеждат нови понятия. 

Стари понятия Отношение на отсечки, пропорционални отсечки. 

Стари умения  Пропорции , свойства на пропорциите. 

Нови умения: Анализ на проблемна ситуация и оценка на получения резултат 

 

8. Основна цел на урока : 

Да се разгледа Теоремата на Талес и нейното доказателство. 

➢ Затвърждаване на Теоремата на Талес в процес на решаване на задачи. 

➢ Усъвършенстване на уменията за решаване на задачи чрез прилагане на знанията за 

трапец. 

➢ Решаване на  практически задачи, в които се използва Теоремата на Талес. 

 

9. Ход на урока 

➢ Проверка на домашната работа - Проверка на усвоените умения за прилагане на пропорциите 

при намиране на четвърта пропорционална отсечка. Ако голяма част от учениците не са се 
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справили с домашното се припомня отново основното свойство на пропорциите и 

приложението му при пропорционалните отсечки. 

➢ Запознаване на учениците с темата и целта на урока „Теорема на Талес“.  Въвеждане на 

темата и мотивиране. 

➢ Теорема на Талес: Доказателство на Теоремата 

на Талес 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

➢ Приложение на теоремата на Талес- разглеждаме задачите от видеото /от 10 
мин. на часа/ 

➢ https://edpuzzle.com/assignments/62811908917c7142b3e45d6a/watch 

https://edpuzzle.com/assignments/62811908917c7142b3e45d6a/watch
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         10. Задаване на домашна работа от учебника и книга за ученика. 

 

 

 

Дата: 14./ 05 /2022 год.                            Съставил: Павлина Кисьова 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО  

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Вид на урока – За нови знания 
 

І. Тема на урока: Оплождане, зародишно и следзародишно развитие. 

 

ІІ. Цел: Придобиване на знания и компетентности за процесите оплождане и развитие. 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни:Да се усвоят  знания за начина, времето, мястото и етапите на оплождането. Да 

се придобият компетентности за периода на развитието на човешкия организъм и характерните 

процеси, протичащи по време на отделните етапи. 

       2. Възпитателни: Да се придобият здравни познания за заболяванията на половата система, 

рисковете за зародиша и репродуктивните проблеми в съвреманното общество. 

       3. За развитие на познавателните способности: Да се придобият умения за разпознаване на 

симптоми, касаещи собственото здраве , задолявания и рискове.  

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник по биология и здравно образование за 8 клас, 

работни листове. 

      2. Нагледни средства: Табла, схеми, макети, презентация. 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене:5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в  мислене - методи и подходи: 

 Актуализация на придобити знания за устройстрото на половата 

система, строежа на половите клетки, процеса овулация и др., чрез 

беседа. 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 5 минути. 

2.1. Методи: беседа. 

2.2. Съдържание на контрола: усно изпитване по схема. 

3. Разработване на новия 

    материал:  

● Времетраене: 20 минути. 

3.1. Мотивация на темата: Темата е изключително важна и полезна 

за учениците( особено за 8-12 клас ), включена е в учебната 

програма и се приема с интерес от подрастващите. 

3.2. Бележки по използваните при разработката на отделните точки 

       от плана принципи, методи, прийоми, нагледни материали, 

       осъществени междупредметни връзки и др.: схеми, изображения, 

видеа. 

● План на урока:  

Точка 1.Оплождане. 

Точка 2. Зародишно 

развитие. 

А) начален етап 

3.3. Съдържание на методическата разработка: 

1. Описание на процеса оплождане: определение, място, механичъм. 

Схеми, изображения, видео. 
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Б) плод 

В) рискове за зародиша 

Г) раждане 

3. Следзародишно развитие. 

А )стадий на растеж и 

развитие 

Б) стадий на израстналия 

индивид 

В ) стадий на старостта. 

4. Хигиена на половата 

система. 

А) често срещани 

заболявания 

Б) превенция и 

профилактика 

5. Репродуктивни проблеми 

2.Описание на процесите, протичащи по време на отделните етапи 

от зародишното развитие. Отбелязване на рисковите фактори за 

бременноста. Обяснение на процеса раждане. 

Използват се отново схеми, изображения и видео. 

3. Обяснения на отделните стадии на следзародишното 

развитие.Схеми, изображения, видео. 

4. Описание на някои заболявания на половата система (причини, 

симптоми, лечение). Схеми, изображения, видео. 

5. Обяснение на понятието репродуктивно здраве. (домашна работа-

самостоятелно проучване) 

 

https://edpuzzle.com/assignments/6281181b2e7e01429a795572/watch 

4. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

4.1. Използвани методи, прийоми и похвати за обобщение, 

       затвърждаване и прилагане на придобитите знания и умения: 

   ● Съдържание: Беседа, тестови въпроси. 

 

4.2. Поставяне на домашна работа:Проучване на причините за 

безплодие. 

  

 

 

 

Дата: 13/05/2022 год.                            Съставил: Миглена Никовска 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

 

Вид на урока –  упражнение 
 

І. Тема на урока: Думата в речниковия състав на българския език 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

ІІ. Цел: Упражнение и затвърждаване на наученото за различната по произход и сфери на 

употреба домашна и чужда лексика 

 

ІІІ. Задачи: 

       1. Образователни: Умения за дефиниране и определяне на думите като домашни/чужди 

думи,заемки ,чуждици,международна лексика, остарели думи,архаизми,неологизми, 

       2. Възпитателни:Осъзнаване на богатството на българския език и значението на високата езикова 

култура в социалния живот 

       3. За развитие на познавателните способности: Формиране на умения за подбиране на подходяща 

лексика според речевата ситуация и сферата на общуване 

 

ІV. Помагала на учителя при подготовката на урока: 

      1. Учебна и учебно-помощна литература: Учебник,образователни платформи 

      2. Нагледни средства: мултимедия 

 

V. Ход на урока: 

МАКРОСТРУКТУРА МИКРОСТРУКТУРА 

1. Начало на урока: 

● Времетраене: 5 минути. 

1.1. Организация на класа за работа (поздрав, вписване на отсъствия 

       и др.) 

1.2. Въвеждане в (според предмета) мислене - методи и подходи: 

Въпроси към учениците относно различните видове думи в 

българския език-според произхода, според честотата на употреба 

1.3.Примомняне на дефинициите на видовете лексика 

2. Контрол и оценка на 

    придобитите знания и 

    умения: 

● Времетраене: 25 минути. 

2.1. Методи: работа с текст от мултимедията-определяне на 

подчертаните думи в текста и подреждането им в таблица според 

вида лексика  

2.2.работа по двойки-откриване на остарели думи(архаизми) и 

съответните думи в съвременния език 

2.3.Съдържание на контрола: работа с образователни платформи и 

изпълнение на поставените задачи 

https://edpuzzle.com/media/627960c588de30429e656591  
https://www.studystack.com/flashcard-3554547  

3. Заключителна част на 

    урока: 

● Времетраене: 10 минути. 

3.1.Учениците сами съставят изречение с посочена от учителя 

лексика, като се съобразят със сферата на общуване, за която е 

присъща посочената дума-битова, научна, медийна и др. 

3.2.Прочит и коментар на изреченията 

  

VІ. Постижения и слабости: ……………………………………………………………………………….. 

 

Дата: 09/05/2022 год.                            Съставил:Валентина Кирова 

https://edpuzzle.com/media/627960c588de30429e656591
https://www.studystack.com/flashcard-3554547
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата 

публикация не представлява одобрение на съдържанието, което 

отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 

отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 

използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


