
ТЕМИ  ЗА 5 А,Б КЛАС 

/ 08.06.20г. – 12.06.20г./ 

 

08.06.20г.                       ТЕКСТ.ВИДОВЕ ТЕКСТ.РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ 

                                                        Годишен преговор 

 

               1.Текст -  изграден от изречения, свързани по смисъл, граматически и 

интонационно. 

                        Съставете изречение по зададените думи! 

  а/   красивата ,  плени ,     планинска ,   погледите, гледка, им 

  б/  дойдоха    нас    много    вчера   у    гости 

          2.Видове текст .Сфера на употреба. 

          ТЕКСТ                                          СФЕРА НА УПОТРЕБА 

    Разговорен                                              Битова 

    Научен                                                    Научна 

  Художествен                                           Естетическа 

Четат се текстове и децата разпознават вида им, сферата на употреба , темата 

и целта им.  

  Тема – това, за което се разказва 

  Цел – да дава знания, да развлича, да информира и въздейства 

    3.Речева ситуация – ситуация на общуване 

   Елементи на речевата ситуация -  автор, приемател, тема, цел, вид общуване 

!!!Вид общуване :устно/ писмено;  пряко/ непряко 

На прочетените текстове се определя речевата ситуация 

 

Текст1 Бактериите / от гръцки бактерион – пръчица/ са най най-древните 

прокариотни ораганизми.Остатъци от тях са намерени в земните пластове на 

възраст 3,5 милиарда години.Днес са описани повече от 1500 вида 

бактерии.Бактериите са едноклетъчни, размерите им са 2,0 до 10мкм.Обитават 



сушата, въздуха, водата, почвата, телата на други животни или мъртви 

организми,хранителни продукти, скалите, застиналите вулкански лави. 

 

Текст2 Слънцето залязва…Заровило рошава глава в полата ми, лятото плаче.Аз го 

изпращам до тополата и го целувам за последен път по  челото.След това то се 

покатерва с нечувана ловкост догоре, разтваря ръце и изчезва.След лятото остава 

само пепел от мрак и прегорели смехове.Горещите му бронзови стъпки бавно 

изстиват.Става хладно. 

 

 

09.06.20г.                             Части на речта – преговор 

 

            1. Части на речта – групи от думи с еднакво значение и еднакви граматични 

признаци. 

            2.Видове части на речта: 

                  А/ Изменяеми 

Части на речта Значение Граматични 

признаци 

пример 

Съществително 

име 

Назовава 

предмети, 

животни, лица 

Род – м.р., 

ж.р.,ср.р. 

Число – ед.ч., мн.ч. 

Член – ът/ят;а, я 

мост, книга, перо 

деца, говорители, 

майка 

заек, птици, куче 

Прилагателно име Показва признак, 

качество  на 

лицето или 

предмета 

Род, число, член,  

Степенуване – с 

по- и най 

Голям, тежка, 

кръгло 

По-висок 

Най-умен 

Числително име Показва брой или 

ред на предметите 

и лицата 

Род, число, член Едно, десет…. 

Първи, десети 

Глагол Назовава действие 

или състояние 

Лице, число, време Работя, обичаха 



Местоимение 

Лични 

 

 

Притежателни 

 

 

 

 

Възвратни 

Възвратни лични 

Възвратни 

притежателни 

 

Заместват имена 

на лица и 

предмети 

 

Показват 

притежание на 

лицата и 

предметите 

 

 

Лице, число 

3л.ед.ч. – род 

 

Лице, число, род 

членуване 

 

Аз –мене-ме 

Тя –на нея – ѝ 

 

Мой, твоя ,негово 

Ми ,   ти,   му 

 

 

 

 

На себе си, си 

Свой, своя, свое,си 

 

   Б/ Неизменяеми 

Части на речта характеристика пример 

предлог Няма граматични признаци В, на, от, по, между, 

във, с……….. 

наречие Няма граматични признаци Рано, утре, горе, силно 

 

Работят се задачи от текстове – откриват се части на речта и се прави 

морфологичен анализ.Използват се текстове от помагалото на Д.Кънева 

 

10.06.20г.                            Звукови промени – преговор 

 

           1. Звукови промени – промени на звуковете в думата, дължащи се на 

разликата между изговор и правопис   

А/Подвижно Ъ 



врЪх – вЪрхове                   мЪлча – млЪкни 

Б/ Непостоянно Ъ 

   могЪл – могли       ПетЪр – Петре 

В/ промени при  съгласни звукове –     в-ф;     б-п;      д-т;    ж-ш;   з-с;   г-к 

Шка…..,       ша….ка               сладоле…      ра…тение       ра….топи 

Г/ промени при  гласните звукове – а-ъ; о-у;  е-и 

К…ртина       ст….дено         др…вче        с….бирала 

 

10.06.20г.                                 Лексикология – преговор 

 

             1.Лексикологията – наука за думите и техните значения 

             2.Речниково значение на думите – това, което думите означават. 

             3.Пряко и непряко значение на думите. 

       Златен прах, златен пръстен, златна сватба /    децата излетяха 

       Сладък бонбон, сладък живот, сладък сироп / луната изскочи 

            4.Видове думи – синоними, антоними, омоними. 

Синоними –различен звуков строеж –еднакви по значение 

        врата –порта;   баща – татко;   приятел – авер;   съсед – комшия 

Антоними – думи с противоположно значение 

        добър – лош;   обич – омраза;   смел – страхлив 

Омоними – думи с еднакъв звуков строеж – различни по значение 

          вила – вила   / бал –бал  /  гори – гори   / град – град 

12.06.20г.          Насоки за изучаването на БЕЛ в 6. Клас 

       Книги за прочит 

 


