
 

1. План на урок от цикъла „Пролетни празници“ –  Кукеров ден 
 

Учебен предмет: Наодознание Изготвил:  Даниела Димитрова 

Клас: 2 клас Специалност: Начален учител – магистър                      

СУ,, Св. Кимент Охридски“ -  

Ниво: Напреднали Име на училището: Българско училище за роден език –          

гр. Будапеща 

                                   Тема: Пролетни празници Учебна година: 2014/2015-és 

Тема на часа: Кукеров ден 

 

Цели на урока: Запознаване с празника  Кукеров ден,  усвояване на нова лексика и изработване на кукерска маска. 

 

Предварителна подготовка: Децата са чели  легандата за Кукеров ден,  разглеждали са снимки на кукери, набавени са цветна прежда и хартия, 

лепило, ножици, звънци и колани за децата. 

Време 

(мин.) Ход на урока 
Методи и 

съдържание 

Форма на 

обучение 

Нагледни средства и 

дидактически 

материали 

 

Цели 

 

5 

мин. 

Въвеждане в 

темата: 

Легенда за Кукеров 

ден. 

Четене от 

учителя и показ 

на снимков 

материал. 

фронтална форма 

на обучение 

лаптоп, проектор Възприемане на 

основната идея на 

народния празник 

Кукеров ден / танци, 

прогонване на злите 

сили, плодородие /. 

 

5 мин. Разясняване на 

новите думи 

Учителя записва 

новите думи на 

дъската. 

фронтална форма 

на обучение 

дъска, флумастер Развитие на речника и 

осмисляне на легендата. 

10 мин. Презентация за 

кукерите 

Символи и 

значение на 

ритуала. 

фронтална форма 

на обучение  

 

лаптоп, проектор Запознаване с 

традицията и 

съдържанието на 



Време 

(мин.) Ход на урока 
Методи и 

съдържание 

Форма на 

обучение 

Нагледни средства и 

дидактически 

материали 

 

Цели 

 

 

 

народния празник 

Кукеров ден. Кога  и как 

се празнува? 

 

  5 

мин.  

Четене на текст за 

кукерите в 

учебника по 

народознание. 

Кратка 

информация за 

празника. 

фронтална форма 

на обучение 

учебник по 

народознание 

Допълване и обогатяване 

знанията на учениците. 

  10  

мин. 

Изработване на 

кукерска маска. 

Пресъздаване на 

кукерските игри. 

Учениците лепят 

и комбинират 

прежда и цветна 

хартия.        

Учениците 

поскачат в кръг, 

маскирани и 

препасали 

чанове и звънци. 

индивидуална 

форма на 

обучение  

групова форма на 

обучение 

ножица, лепило, прежда, 

цветна  хартия, колани 

със звънци и чанове 

Да развият практически 

умения за оформяне на 

маската.  

Възпитаване на обич и 

интерес към народните 

обичаи. 

  5 мин. Обобщение и 

преценка 

Ученицте 

отговарят на 

въпроси на 

учителката 

групова форма на 

обучение  

въпроси и отговори Затвърдяване на 

наученото в часа. 

 

 

 

                                                 ЛЕГЕНДА ЗА КУКЕРИТЕ 

 



А от ония времена и легенда е останала: Един баща приготвил кукерски такъми на сина си, гледал кукерската игра и думал: Скачай, сине, 

скачай, момчето ми! Та да се народи дето рало ходи и овца блее. Да се оплоди тая пуста черна земя, дето отколе зли сили са я 

газили...  

Ех, моят дядо ми разправяше, че много отдавна земята на българите била райска градина. Щедро разтваряла своите недра и дарявала 

хората с плодовете на техния труд. всички живеели щастливо, управлявани от добър и мъдър владетел. То и името му било такова - 

Добродор се наричал.  

Уважавал топ съседните владетели, а и те го почитали.  

Затуй мирно и щастливо живеели людете в неговото царство. 

Завидяла на щастието му дъщерята на Северния владетел — Злияна, че нишан му пратила, а топ любел друга девойка и решила да му 

отмъсти. Зла магия сторила - който мъж впрегне добитък в хомот и разоре земята, докато се прибере от нивата в къщи, главата му да 

бабичаса и да умре! 

Измрели много животни и хора. Почудили се добродорци какво да сторят, че пролет идвало, а земята напукана, чакала да бъде разорана и 

засята. Поболял се и владетелят от мъка. Слабост сковала мощните му мишци и топ легнал болен. Минали седмици. Неговият стар баща 

като мислил как да му помогне, най-накрая измислил. Свикал топ всички мъже в царството и им наредил да одерат коките на всички умрели 

животни, да си направят волски маски, да се облекат в женски дрехи, да опашат звънци на кръста си и да отидат по нивите, да се впрегнат в 

хомотите и да разорат Земята. 

Както рекъл бащата, така и сторили мъжете. Ощавили коките, изработили маски, с които покрили лицата си, за да не ги засегне магията на 

Злияна. Тъп успели да разорат и засеят земята. Надхитрената зла магьосница се пукнала от яд. Този ден станал празник за хората на 

Добродор. Оттогава по българските земи зададе ли се пролет, звън-ват хлопатари и тюлюмбеци и мъжете се сбират. Преобличат се в 

женски дрехи, маскират се и тръгват да благословят земята за повече спор и берекет през годината и скачат, скачат, да се оплоди земята 

ни. 

Затуй скачай и ти, сине, скачай, момчето ми! Да се роди дето рало ходи и овца блее. 

. 

 

 


