
 

1. План на урок от цикъла „Пролетни празници“ - Благовещение 
 

Учебен предмет: Български език Изготвил:  Maрия Стоилова 

Клас: 8. клас Специалност: Новогръцка филология – магистър; 

Специализация :„Проблеми на обучението 

по български език като чужд.“ 

Ниво: Средно напреднали Име на училището: Българско училище за роден език 

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

Тема на часа: Благовещение 

 

Цели на урока: Запознаване с празника Благовещение и усвояване на нова лексика. 

 

 

Време 

(мин.) Ход на урока 
Методи и 

съдържание 

Форма на 

обучение 

Нагледни средства и 

дидактически 

материали 

 

Цели 

 

10 

мин. 

Презентация PPT за 

празника 

Благовещение 

Всеки ученик 

чете на  глас по 

един слайд, а 

другите слушат. 

Всеки записва в 

тетрадката си 

непознатите 

думи 

групова форма на 

обучение ученик-

ученици и 

индивидуална 

форма на 

обучение 

лаптоп, проектор Правилно четене и 

артикулация, подходяща 

интонация. Развитие на 

уменията за ориентиране 

в непознат текст 

10 мин. Обясняване на 

непознатата 

лексика с помощта 

на синоними и 

словосъчетания. 

Примери за 

Всеки ученик 

първо записва на 

български 

значението на 

непознатите 

думи (със 

фронтална форма 

на обучение 

дъска, флумастер, 

тетрадка-речник  

Обогатяване на 

речниковия запас 



Време 

(мин.) Ход на урока 
Методи и 

съдържание 

Форма на 

обучение 

Нагледни средства и 

дидактически 

материали 

 

Цели 

 

употреба  в 

контекст. 

Записване на 

значението на 

унгарски език в 

тетрадката-речник  

синоними или 

обяснения), а 

след това -

точния превод 

на унгарски в 

тетрадката 

речник 

10 мин. Състезание кой ще 

напише най-много 

обичаи, които 

съпровождат  

празника 

Благовещение 

Учениците 

работят на групи 

и накрая 

представят устно 

написаното 

групова форма на 

обучение 

 

 

 

 

тетрадка, химикалка Развитие на паметта и на 

уменията за 

възпроизвеждане на нова 

информация 

  5 

мин.  

Диктовка  Кратък текст, 

съдържащ най-

важната 

информация за 

празника 

фронтална форма 

на обучение 

Учебник „Учете 

български език“ 2 –ИЧС 

стр.197 

Развитие на уменията за 

правилно писане. 

  10 мин. Тест  Учениците 

отговарят на 

въпроси с 

множествен 

избор или на 

въпроси, които 

предполагат 

кратък отговор 

индивидуална 

форма на 

обучение  

компютри Повторение и проверка 

на наученото в часа  

 


