
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: ДИАЛОГ 

План на урока 

1. Същност на диалога - разговор между двама или повече души. Осъществява се в 

ситуация на пряко устно общуване. 

2.Диалогът като важна част от общуването между хората. 

3. Правила при водене на диалог - да се съобразяваме с условията на общуване, да не 

прекъсваме събеседника си и да уважаваме мнението му, да спазваме правоговорните 

норми. 

 

ЗАДАЧИ : 

1. Прочетете текста  и изпълнете задачите след него: 

Добре си спомням първото си посещение в двореца. Посрещнаха ме 

принцесата и двете Правила , които бяха винаги при нея. Принцесата се 

осведоми за успеха ми, а след това ме попита с кои от нейните Правила съм 

се запознал вече. Като чу, че не познавам нито едно, тя плесна с ръце и в 

същата минута огромната зала на двореца започна да се пълни с Правила. Те 

бяха много, сигурно няколко стотици, и пристигаха от различни провинции: 

от Морфология, Фонетика, Синтаксис… 

- Запознайте се- каза принцеса Граматика, представи ме на Правилата си се 

оттегли в покоите си. 

Започнах да се запознавам с Правилата. Боже мой, колко скучни и мрачни 

бяха те! Всяко от тях познаваше само себе си и не искаше да знае нищо 

повече. 

-Трябва да Ви кажа- ми казваше едно Правило, че думите се пренасят само 

на срички. 

-Не бих Ви препоръчал да пишете отрицателната частица „не” слято с 

глаголите- важно се намесваше в разговора друго Правило. 

- Ето какво- развиваше мисълта си трето Правило- отделяйте, моля, 

вметнатите думи със запетаи. 

 Това запознаване като че нямаше да има край . Вече не слушах какво ми 

говореха Правилата. И когато Граматиката ме прие за втори път и пак ме 

попита за тях, аз не можах да отговоря нищо. 

Принцесата плесна с ръце и на вратата се появи висока и строга Двойка. 

- Придружете го до Правилата- й заповяда Граматиката. 



И отново започнаха безкрайните скучни разговори. Всеки ден Двойката ме 

завеждаше при Правилата, след това Двойката беше сменена от Тройка… 

постепенно се запознавах все по-добре с Правилата и даже започнах да 

свиквам с тях. Правилата вече не ми изглеждаха скучни , а примерите, които 

даваха, бяха даже интересни. И когато се научих в какви случаи се пише 

запетая пред съюза „и” , Граматиката ме извика  и каза: 

- Сега ти познаваш всички мои Правила и аз няма да те задържам повече. 

Шестицата ще те изпрати… 

- А не може ли да остана?- попитах аз. 

-Не, не може- отговори принцесата.- Чакат те други страни. Но  ти се помъчи 

да не ме забравяш… 

Из „Принцеса Граматика”- Феликс Кривин 

2. Кой според вас е героят от откъса? 

3.  От кого и на кого е представен той? 

4. Откривате ли диалог и между кои герои? 

5. Поставете се на мястото на момчето от текста и съставете свой кратък 

диалог с Граматиката (имате възможност да  й споделите откровено своите 

затруднения ).  

6. Задача по желание: 

Споменатите в приказката герои  Фонетика, Морфология и Синтаксис са 

всъщност названия на различните дялове от  науката за езика.  Проучете 

какво точно изучава всеки от тези дялове и запишете  с няколко изречения 

най-важното за тях. 

 

Забележка: Допълнителни задачи по български език ще бъдат поставени 

по време на онлайн занятията . 

                     

               

           II. ЛИТЕРАТУРА 

Тема на урока:  КОТАРАКЪТ НАСТАВНИК, ИЛИ КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 

Шарл Перо 

1. „Котаракът Наставник или Котаракът в чизми”- литературна приказка.  Текстът на 

приказката „Котаракът в чизми” е разпространен в различни европейски страни. Най-

популярната версия е от сборник с приказки на Шарл Перо. Той е един от първите 

европейски писатели, които въвеждат сюжетите на народните приказки в 

литературата. 

2. Сюжетът – типичен е за вълшебните приказки. Нарушена е хармонията  и героят е 

изправен пред необходимостта редът и справедливостта да бъдат възстановени. 

3. Темите в легендата - основна е темата за човешката съдба и начините за постигане 

на успех в живота. Присъстват още темите за семейните отношения, за спазването на 

традициите. 



4. Героите -  в тази приказка те са малко на брой-  най-малкият брат, Котаракът, царят, 

царската дъщеря, човекоядецът. Главен герой е Котаракът, чийто образ е олицетворен- 

представен е с човешки качества. Показан е с конкретен характер-  находчив, 

съобразителен, но и склонен към измами. Същевременно е верен на господаря си и се 

стреми по всякакъв начин да му помогне.  Любопитно в тази приказка е,че 

помощникът се превръща в главен герой.  

5. Поуките от приказката – приказката завършва с две поуки, изведени пряко в края й. 

Те са адресирани към всеки млад човек и са свързани с посланието, че личните  

качества-  разум, упоритост, умение да се общува с другите, са по-ценни от произхода и 

материалното наследство от родителите. 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ: 

1. Опишете семейството, представено в началото на приказката- бедно или богато 

е то? Кои думи и изрази от текста ви карат да мислите така?  

     2.Какви качества проявява Котаракът? Обосновете отговора си, като проследите как 

постъпва в различните моменти и направите изводи. 

    3.    Запишете заглавията на други приказки от Шарл Перо. Имате ли любим герой от 

някоя от тях?                                                                   

 

 

Изпълнените задачи изпращайте на имейли: 

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

mimka_r@yahoo.com  или в  MS Teams– за 5”Г” клас. 

Срок за изпълнение на задачите - 03.05.2020 г. 
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