
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

През изтеклата учебна седмица /27.04- 30.04/ в паралелки 5”А”, ”Б”, ”В” и „Д” по 

български език бяха разгледани темите „Отговор на житейски въпрос” и „Създаване 

на отговор на житейски въпрос”, които се намират в приложението на учебника 

съответно  на стр. 122 и 124. Учениците, които са пропуснали онлайн часовете, 

могат да разгледат  уроците там. 

В 5”Г” клас бяха взети темите „Диалог” – стр. 116, „Представяне и 

самопредставяне”- стр.  120 от учебника по български език. Учениците, които са 

пропуснали онлайн часовете, могат да  разгледат уроците там. 

През новата учебна седмица /04.05-08.05/  във всички паралелки от 5. клас ще 

бъдат взети темите „Главни части в простото изречение” – стр. 94, и „Главни части в 

простото изречение” - упражнение, стр. 96 в учебника по български език.  Планове 

на уроците и задачите към тях ще бъдат дадени по време на онлайн занятията в MS 

Teams. 

 

II. ЛИТЕРАТУРА 

 

През новата седмица /04.05- 08.05/ ще бъде разгледана приказката „Грозното 

патенце”-стр. 155 в учебника по литература. Поради по-големия обем на плановете и 

занапред те ще бъдат помествани тук, както и задачите за домашна работа. В течение 

на седмицата на учениците няма да бъдат поставяни други задачи по литература, освен 

качените тук. 

Тема на урока по литература: „ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ”- Ханс Кристиан Андерсен 

План на урока: 

1.Сюжетът на приказката- творбата разказва за премеждията на малко 

невинно същество, на което всички се подиграват заради външния му вид, 

защото е различно от тях и го приемат за грозно. 

2.Темите в приказката- основни теми са темата за неприемането на 

различните от нас, за разбирането за красиво и грозно. Присъстват още 

темите за възгордяването и скромността, за добротата, за намирането 

на собственото ни място в света. 

3. Героите- героите в приказката са животни. Те са олицетворени- 

приписани са им човешки качества. Чрез обитателите на птичия двор се 

създава картина на „общество”, подобно на човешкото. Чрез животните 

от двора Андерсен изобразява много отрицателни човешки качества-

надменност, горделивост,  грубост, липса на съчувствие. 



 Главен герой е Грозното патенце. То е представено като грозно през 

погледа на другите.На тази представа са противопоставени истинските 

му качества то е добро, чувствително, търпеливо, не познава завистта и 

надменността. Не отвръща на злото със зло. Нападките на другите не 

събуждат омраза у него. 

4.Поуките от приказката: Творбата  отвежда до няколко поуки: 

- всички хора не могат да бъдат еднакви и у всеки има нещо красиво; 

- нещата в света са различни от различна гледна точка; 

- истинската красота е в добротворството; 

- истинската красота е несъвместима със злобата, завистта и 

горделивостта. 

 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ: 

1. Коя е главната причина за бедите на патенцето? 

2.  В приказката на Андерсен смешното и тъжното  вървят ръка за ръка, също както 

в живота. Какви други прилики откривате между света на хората и света на 

животните, изобразен в приказката. За да отговорите, наблюдавайте: 

- отношенията между птиците в двора на чифлика и техния живот. 

- поведението на майката патица спрямо децата й. В кои моменти тя  учи, 

възпитава, защитава? 

- отношението на животните към патенцето. 

3. С какво ви развълнува тази приказка? 

 

Изпълнените задачи изпращайте на имейли: 

tanya_06@abv.bg- за 5 „А”, „Б”, ”В” и „Д” клас; 

mimka_r@yahoo.com – за 5”Г” клас. 

Срок за изпълнение на задачите – 10.05.2020 г. 
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