
Разработка на урок по литература за втори клас  

Виртуална класна стая 

Дистанционно обучение при българско училище “Кирил и Методий”, гр. Париж 

 

ТЕМА НА УРОКА: ВЪРБОВИ КЛОНКИ 

ИЗГОТВИЛ: Валентина ВЪЛЧЕВА 

НИВО: 2. клас 

ЦЕЛИ НА УРОКА: 

-учениците да се запознаят с особеностите на празника Цветница; 

-децата,растящи в чужбина да добият представа за традициите и обичаите в България по време 

на Цветница; 

-да се стимулира читателския интерес на учениците; 

-да се познават и уважават българските традиции; 

.да се възпитат естетически и общочовешки ценности. 

ВИД НА УРОКА: 

-за нови внания 

ХОД НА УРОКА: 

Здравейте,ученици! 

/Актуализация на стари знания/ 

ВЪПРОС: На виртуалната дъска съм постовила изучено стихотворение.Познайте заглавието и 

автора. 

ОТГОВОР:Лазарка от Дора Габе 

ВЪПРОС:Прочетете стихотворението,по ред на дадената ви от мен дума.С кой български 

празник го свързвате и какво знаете за него? 

ОТГОВОР:Лазаровден е празник на горите,нивите и ливедите.На този ден момичетата в 

България обикалят къщите с венчета на главите,пеят и играят хора.Стопаните,за които са 

предназначени песните ги даряват с яйца. 

ВЪПРОС:Кога се празнува Лазаровден в България? 

ОТГОВОР:Датата е променлива,но е в предпоследната събота преди Великден. 

ВЪПРОС:Коя строфа от стихотворението се повтаря и защо? 



ОТГОВОР:"Лазарчице-китчице,тропни".Дора Габе е използвала повторението,за да покаже най-

характерното за празника-пеенето на лазарски песни и играенето на лазарските хора. 

ПОСТАВЯНЕ НА ТЕМАТА:Този час ще се запознаем с още един традиционен за България 

пролетен празник,чрез разказа на Ангел Каралийчев"Върбови клонки". 

1.Прочит от мен 

ВЪПРОС:За кой празник се разказва в разказа? 

ОТГОВОР:За Цветница 

С празника Цветница се чества тържественото влизане на Исус в Йерусалим. В старите еврейски 

книги пишело, че евреите дълго време ще бъдат управлявани от неприятеля си- римляните, но 

след това ще дойде последният израилтянски цар и ще влезе в Йерусалим, яздейки магаре. 

Исус знаел, че ще стане цар, но небесен и з ада повярват хората  в това решил да направи така, 

както пишело в старите книги. От селото на Лазар  Исус тръгнал към Йерусалим, където след 

няколко дни имало голям празник. В едно друго близко село  той казал д аму доведат младо 

магаре, което до сега никой не бил яздил, Учениците веднага разбрали какво ще прави той. 

Исус се качил на магарето, а учениците му постлали пътя, по който минавал с палмови клонки в 

знак на благодарност. Като символ на тази благодарност у нас служат върбовите клонки, 

затовна много често у нас празникът е наричан още Връбница. В народните вярвания се смята, 

че тези клончета са лековити. Вярва се, че ако някой от семейството се разболее клончетата се 

запалват и се прикадява болния, който след това оздравява. Или ако има урочасано дете то се 

измива с вода, в която са били пототпени върбовите клонки. Това са различни народни 

вярвания, които се  правят от възрастните хора в различни части на България. Има много 

обичаи и ритуали, които се извършват през деня на празника Връбница. Един такъв обичай е  

обичаят Кумичене.  Момичетата, които в събота са лазарували отиват на реката и пускат във 

водата своите венчета. Момата, чието венче излезе най-напред става кумица, кръстница.  След 

това всички моми и момичета отиват в дома на избраната кумица, където слагат трапеза. 

Момите „говеят”-не говорят на кумицата до Великден. Привечер на Връбница се играе за 

последен път лазарско хоро, което този път е сключено. 

2.На дъската непознатите думи 

3.Тих прочит от учениците 

4.Подборно четене-осъществява се с помощта на приложенията,виртуално на дъската. 

5.Обобщение-Цветница е голям християнски празник,който се чества в неделя след 

Лазаровден и съпровожда най-големият християнски празник Великден. 

6.Поставяне на домашна работа-Нарисувайте картина по разказа"Върбови клонки" 


