
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Забележка:  Разработените планове и задачите след тях се отнасят за всички паралелки от         

5. клас - 5”А”, 5”Б”, 5”В”, 5”Г” и 5”Д”.  

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Тема на урока: НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. ПРЕДЛОГ 

1. Същност на предлога - неизменяема част на речта, която стои пред име 

(съществително, прилагателно, числително ) или местоимение; няма свое 

речниково значение и показва отношението на това име към други думи в 

изречението. 

Предлозите нямат собствено ударение - те се произнасят заедно със следващата 

дума, но се пишат отделно. 

 

2. Видове предлози: 

А. прости: без, в, въз, върху, до, за, зад, из, към, на, над, о, от, по под, пред, през, 

при, след, сред, срещу, у, чрез; 

Б. сложни - образувани са от свързването на простите предлози с други предлози , 

наречия или съществителни имена: всред, въпреки, заради, извън, помежду, 

поради, покрай, вместо, около, според, свръх и др.   

 

 

ЗАДАЧИ : 

1. В кой ред всички думи са предлози: 

А. но, пък, край 

Б. тук, за, без 

В. над, наоколо, и 

Г.  между, за, до 

               2. В кое от изреченията е употребен предлог? 

                    А.  Иво и Георги са съученици и приятели.                                                       

                    Б.  Утре ще има спортно състезание между няколко училища. 

                    В.  Чаках го, но той отново не дойде. 

                    Г.  Митко тренира бокс, а Яна- плуване.                                             

               3. В кое изречение предлогът свърза две съществителни имена? 

                    А.   Майката на Асен е лекарка.                                                        



                    Б.   Съучениците ми ще участват в концерта.   

                    В.  Често си спомняхме за лятото. 

                    Г. Преди малко се върнах от училище.                                                    

               4. В кое изречение предлогът свързва глагол и съществително име? 

                     А. Учителката зададе труден въпрос по литература.   

                     Б. Задачите за контролното бяха много лесни. 

                     В. След часовете се разходих с моите приятели. 

                     Г. Момичето гледаше замечтано езерото с лилиите. 

                                             

                                                                   

                5. Образувайте сложни предлози, като свържете простите предлози от лявата 

колона с предлозите от втората. Запишете ги , а с 5 от образуваните предлози 

съставете изречения: 

                             до                                  между 

                             от                                  към 

                             на                                   край 

                             по                                   зад 

                             из                                    сред 

                                                                                   

          Образец: из+зад= иззад 

                           Иззад ъгъла се показа автомобил.                                                             

  

                6. Изпълнете задачите от тест № 8  от помагалото по български език на Донка 

Кънева, стр. 140-143, както и зад. 1-9 вкл. на стр.90-91 от учебника по бълг.език.  

II. ЛИТЕРАТУРА 

Тема на урока: ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА 

(турска народна приказка) 

1. Сюжетът на приказката - следва характерните за вълшебните приказки 

съдържателни моменти, но има и някои различия. Това, което излиза от 

традиционната схема, е героят. Той не е на страната на доброто, а е лошият, причинил 

нарушаването на началната хармония. 



2. Темите в приказката –  тя пресъздава вечните теми за щастието, благоденствието, 

разбирателството между хората. Приказката показва как тези ценности могат да бъдат 

придобити не чрез вълшебни предмети и помощници, а чрез човешката мъдрост и 

желание за добротворство. 

4. Героите  -  те приличат на героите от вълшебните приказки, но и се различават от тях. 

 А. Главният герой - главатарят, има функцията на вредител - опустошава 

благоденстващия град, заробва жителите му, разрушава щастливия им живот. Също 

така е и лъжегерой - той е самонадеян, въобразява си, че е всесилен. Народният 

разказвач му отсъжда сам да осъзнае грешките си и да ги признае. 

Б.  Красивата девойка, баща й, мъдреците, жителите на града -  действията им са 

пример как силата на общността и мъдростта на умните хора могат заедно да надвият 

злото и глупостта.  

В. Природните стихии, звездите и месечината - за разлика от други приказки и легенди 

тук не се показва влиянието им върху човешкия свят.  В тази приказка те са само 

средство да се покаже безумната самонадеяност на главатаря.  

5. Поуката от приказката - Красотата, щастието, и благоденствието не могат да бъдат 

завоювани със сила. Те трябва да се изградят и заслужат с любов и постоянство. 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ: 

1. Каква промяна настъпва у красивата девойка, когато главатарят я поробва?  За 

да отговорите по-пълно, сравнете описанието от началото на приказката, което 

показва чудните дарби на хубавицата, с описанието й след  похищаването й от 

злодея.  Извадете цитати от текста, които доказват твърдението ви. 

2.  С какви качества е представен главатарят?  Обосновете отговора си, като 

проследите думите и действията му. 

3. Задача по желание:  На стр. 144  от учебника по литература в рубриката „Моята 

библиотека  и галерия” са представени пословици, които илюстрират поуката от 

приказката. Опитайте се да откриете и други такива пословици. 

 

Изпълнените задачи изпращайте на имейли: 

tanja_tm@abv.bg   - за 5 „А”, „Б”, ”В” и „Д” клас; 

mimka_r@yahoo.com – за 5”Г” клас. 

Срок за изпълнение на задачите - 26.04.2020 г. 
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