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Тема: Празникът на мама 

 

Цели: 

1. Да се възприеме и разбере смисъла на стихотворението. 

2. Конструиране на кратко просто изречение. 

3. Обогатяване на лексикалния запас и активния речник. 

4. Формиране любов и уважение към близките и всички хора. 

Очаквани резултати: 

1. Разбира посланието в стихотворението и смисъла на думите. 

2. Отговаря на въпроси. 

3. Използва лексиката спрямо  речевата ситуация. 

Методи: разговор, етюд, стихотворение. 

Средства: песни за мама, кукли-зайчета, поздравителна картичка за оцветяване. 

 

Ход на урока 

Зад импровизиран параван: 

Едно зайче си играе - прескача една гъбка. Пристига забързано друго зайче. 

 - Хайде, братко, откога те чакам да си играем! Къде се забави?  

 - Както си вървях, чух музика. Стана ми любопитно откъде идва. Тръгнах да 

търся и стигнах до една детска градина. Там децата слушаха песни и се готвеха да 

правят нещо интересно. Май, че някакъв празник. Искаш ли и ние да отидем при 

децата, за да видим? 

 - Да, разбира се,  и без това ми  омръзна да прескачам тази гъбка.  

Двете зайчета сядат на масата при децата. 



Учител: 

 - Я, кой ни е дошъл на гости! Добре дошли, зайчета! Какво ви води при нас? 

 - Ами чухме музика и разбрахме, че ще има някакъв празник. 

 

 - Правилно! Готвим се за празника на мама. Вече научихме една песен. Искате 

ли да я чуете?  

Всички пеят песента "Мила моя мамо".  

 - А днес ще научим едно стихче от Дора Габе - " На мама". С него ще поздравим 

нашите майки. 

    Моя майчице добричка, 

    с бяла хубава ръчичка, 

    издигни я и сложи я 

    върху моята главичка. 

    Да ме милваш, да ми пееш, 

    като слънце да ми грееш! 

 - За кого е това стихче? 

 - Защо обичаме толкова мама?  

 - Какво прави тя за нас? / Грижи се 

 - Как? / Помага ни да се облечем, храни ни, купува ни играчки ... 

Чуват още веднъж стихотворението. 

Обясняваме думите " издигни" и " милваш".  

 - Искате ли да го научим и да го кажем на мама? 

Зайчетата : - И ние искаме да го научим и да го кажем на нашата майка.  

Повтаряме няколко пъти всички заедно. 

 - Иска ли някой да се опита да го каже?  

 - Мама също много ви обича. Как можем да зарадваме мама за празника? / Да 

купим подарък, да й направим изненада 

 - Хайде да изработим една картичка за нея. 



Зайчетата: Може ли и ние да направим една картичка? 

 

Работят върху подготвена картичка. 

 - Оцветете цветенцата по ваш избор. Това ще е нашият подарък за мама. 

Звучи песента " Празникът на мама". 

Зайчетата: - Ех, че хубави картички станаха!!! Мама много ще се зарадва на нашата. 

Благодарим ви деца, че ни научихте на това хубаво стихотворение! Сега и ние ще 

направим празник на нашата майчица! Довиждане!  

Казваме всички още веднъж стихчето и изпяваме песента "Мила моя мамо". 

 

 


