
 

1. План на урок от цикъла „Пролетни празници“ –  Трифон Зарезан / Трифонов 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: Трифон Зарезан 

 

Цели на урока: Запознаване с традицията на Трифонов ден,  усвояване на нова лексика и изиране на цар на лозята. 

 

Предварителна подготовка : На дъската са  записани имена на пролетни празници, а срещу тях, разбъркани дати / месеци / . От лозови клонки е 

направен венец, калпак, торба,бъклица, пояс за царя на лозите. 

 

Време 

(мин.) Ход на урока 
Методи и 

съдържание 

Форма на 

обучение 

Нагледни средства и 

дидактически 

материали 

 

Цели 

 

5 

мин. 

Въвеждане в темата На дъската 

имена на 

празници  и 

дати, които 

децата трябва да 

свържат. 

групова форма на 

обучение 

дъска, флумастер Систематизиране на 

знанията и създаване на 

интерес към темата. 

10 мин. Презентация за 

празника Трифон 

Зарезан. 

Кога  и как се 

празнува?  

фронтална форма 

на обучение  

 

 

 

лаптоп, проектор Изграждане на обобщени 

представи за  традицията 

Трифонов ден  и начина 

на празнуването. 

Символи и значение. 

 



Време 

(мин.) Ход на урока 
Методи и 

съдържание 

Форма на 

обучение 

Нагледни средства и 

дидактически 

материали 

 

Цели 

 

5 мин. Разясняване на 

новите думи 

Учителя записва 

новите думи на 

дъската 

фронтална форма 

на обучение 

дъска, флумастер Обогатяване  на речника 

с думи като обичаи, 

традиция, символ, лоза, 

лозе, бъклица, цар на 

лозята. 

  12 

мин.  

Четене на текст за 

Баба Марта в 

учебника по 

народознание. 

Разучаване думи на 

лозарите. 

Кратка 

информация за 

празника. 

Разиграване на 

диалог и 

избиране на цар 

на лозите. 

фронтална форма 

на обучение 

учебник по 

народознание 

Възпитаване на интерес 

и обич към българските 

традиции и обичаи и да 

овладяват свързана реч. 

Подобряване на 

комуникативно-речевите 

умения на учениците. 

 

  3 мин. Обобщение и 

преценка 

Ученицте 

отговарят на 

въпроси на 

учителката. 

групова форма на 

обучение  

въпроси и отговори Затвърдяване на 

наученото в часа. 

 


