
„Бягаща граматика“  

бинарен урок по Български език и Физкултура и спорт 

Тема 

Обобщение и преговор по БЕЛ „Думите като части на речта“.  

Усъвършенстване на  „Бягане на къси разстояния“. 

Задачи 

1. По БЕЛ: Учениците разпознават изменяемите части на речта, предлога и наречието. 

Правят морфологичен анализ на съществително име, на прилагателно име, на 

числително име, на глагол, местоимение, наречие и предлог. Правилно пишат и 

изговарят частите на речта.  

2. По ФВС: Участва в бягане на къси разстояния в съревнователни условия. 

Очаквани резултати 

По БЕЛ: Учениците разпознават изменяемите и неизменяемите части на речта и определят 

граматичните им признаци. Прилагат знанията си при анализ на кратък текст (изречение).  

По ФВС: Развиване на физическите качества бързина, ловкост, пъргавина  и  работа за 

издръжливост 

Необходими уреди и пособия 

Талони с въпроси, стълбичка, топки, конуси, балони.  

Времетраене 

40 минути  

Място на провеждане 

Първо СУ „Св.Седмочисленици“ – Търговище 

Ход на урока 

Урокът започна със строяване на групата, поздрав и проверка на учениците. Съобщаваме 

целите и задачите на часа. Следва подготвителна част по ФВС – леки упражнения за 

повишаване на вниманието и за разгряване. По команди се изпълняват последователно 

„Равнис“, „Мирно“ и „Ходом“. От ходом се преминава в лек бегом – бягане с повдигнато 

коляно – подскочно бягане – бягане с изнесени пети – странично бягане. Движението е в 

обход на игрището (залата).  

Разпределяме учениците на два отбора като се следи за  Избира се капитан и име на всеки 

отбор.   

Първата игра за концентрация на вниманието е „Глаголи и съществителни имена“. Играе се 

като познатата „Великани и джуджета, но тук при назоваването на съществително име 



глагол учениците да са прави, а при глагол трябва да клекнат. Прилагат знанията за 

езиковите форми, разпознават двете изменяеми части на речта.  

Урокът продължава с щафетна игра „Бягане през стълбичка“, по време на която 

упражняваме пъргавината на учениците чрез ситно бягане . Едновременно с това се 

упражнява употребата на изменяемите и неизменяемите части на речта чрез игра „Пукни 

балона“. Учениците са разпределени на отбори, пред тях е поставена легнала стълбичка. 

Преминават я със ситно бягане, стигат до балоните, в които има въпроси. Избират един от 

тях, пукат го, прочитат въпроса и отговарят, след което с бягане се връщат и предават 

щафетата на следващия участник. Упражнението цели развитие на бързина и екипност и 

проверка на знанията по морфология. Въпросите са за определяне на граматичните признаци 

на съществителните имена, на числителните, прилагателните и глаголите.  

Изображение 1  

 

Продължаваме с проверка на знанията и упражняване на правенето на морфологичен анализ 

на изменяемите на речта. Игра се казва „Стрелба с топка в цел“ и класът отново е разделен 

на два отбора. При подаден сигнал първите двама състезатели от всеки отбор тръгват към 

целта, която е въпрос, скрит под конус. Всеки от тях изпълнява до 3 опита на стрелба с 

баскетболната топка и ако тя улучи целта, ученикът има право да си изтегли един от 

въпросите, скрити под конуси. Проверяват се знанията за употреба на наречия и предлози.    

Изображение 2 



 

Правопис и правоговор проверяваме с четвъртата игра „Совалки“. Учениците са разделени 

на два отбора и пробягват трите дистанции като в края на последната застават пред 

разпилени на земята 11 букви. Целта е да подредят дума. Победител е преминалият 

предизвикателството за най-кратко време. 

Изображение 3 

 

Обобщение на знанията за изменяемите и неизменяемите части на речта правим чрез играта 

„Предай въпроса и отговори“. Щафетната игра има за цел да развие бързината и да подобри 

способността за анализиране на езиковите задачи. Учениците са разпределени на четири 

поста във физкултурния салон като се състезават два или три отбора едновременно. Първият 

пост стартира и предава въпроса, написан на лист, на втория пост. Вторият пост подава на 

третия, а той от своя страна на четвъртия. Когато завърши дистанцията си последният 

участник в щафетата трябва да отговори на въпроса, написан на листа. След това места 



заемат нови четири участници. За победител се счита отборът, справил се за най-кратко 

време и дал верен отговор. 

Изображение 4 

 

Урокът завършва със строяване на класа и разбор на проведения час. Съобщават се 

резултатите от съревнованието.  

Бележки 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Приложения 

Покана за открития урок: 

 

Имаме ПОКАНА бягаща една, 

бързо ти закусвай, идвай за часа! 

Час по физкултура, ала не съвсем,  

бягащи ГЛАГОЛИ ще ви раздадем.  

Също и ПРЕДЛОЗИ и СЪЮЗИ там, 

тичащи на воля в двора ни голям. 

Ще ви чакам знайте в 8:00 сутринта!  

За да стане чудна, чудна веселба! 

 

КАКВО?  

БЯГАЩА ГРАМАТИКА 

Интегриран урок по Български език и Физическо възпитание и спорт – неочаквано добра 

комбинация! 

КЪДЕ?  

Спортното игрище в I СУ „Св.Седмочисленици“  

КОГА? 

на 27 април, петък, 8:00 часа 

КОЙ? 

Анета Милева – учител БЕЛ 

Мариян Хараланов – учител ФВС 

 

Примерни въпроси към игрите в урока 

Коя е основната форма на глагола? 

Колко са неизменяемите части на речта?  

Колко са изменяемите части на речта? 



От коя форма на глагола определяме неговото спрежение? 

Къде в българския език има падежи? 

Колко са падежите в българския език? 

Прилагателните имена изменяема част на речта ли са? 

Съществителните имена  изменяема част на речта ли са? 

Глаголите изменяема част на речта ли са? 

Числителните имена изменяема част на речта ли са? 

Наречията изменяема част на речта ли са? 

Причастията изменяема част на речта ли са? 

Предлозите изменяема част на речта ли са? 

Съюзите изменяема част на речта ли са? 

Местоименията изменяема част на речта ли са? 

Какви видове съществителни имена познаваш?  

Какви видове прилагателни имена познаваш? 

Какви видове числителни имена познаваш? 

Колко вида са местоименията в българския език? 

Вярно ли е, че наречието пояснява глаголното действие?  

Могат ли да се степенуват наречията? 

Има ли наречие в изречението: „Пролетта нежно погали земята.“? 

В изречението: „Ники много се радва на играчката си.“ има ли наречие и от кой вид е? 

В изречението: „Дъждът заваля силно.“ има ли наречие и от кой вид е?  

В изречението: „Тя тръгна бавно към изхода.“ има ли наречие и от кой вид е?  

От кой род е съществителното „пролет“? 

От кой род е съществителното „момиче“? 

От кой род е съществителното „момче“? 

Коя от думите не е съществително: „бягане“ или  „бягам“? 

Коя от думите е глагол: „заспиване“ или „приспивам“? 



Като използваш различни представки и наставки, състави едно съществително име с корен 

„път“ и определи рода му. 

Като използваш различни представки и наставки, състави един глагол с корен „път“ и 

определи спрежението му.  

Като използваш различни представки и наставки, състави един глагол с корена „ход“.  

Определи спрежението на глагола „уча“.  

Като използваш различни представки и наставки, състави едно прилагателно  име с корен 

„нощ“ и определи рода му.  

Като използваш различни представки и наставки, състави един глагол в бъдеще време с 

корен „нощ“.  

Определи спрежението на глагола „бягам“.  

Като използваш различни представки и наставки, състави едно съществително име с корена 

„ум“. 

Определи рода на съществителното „пролет“ . 

Като използваш различни представки и наставки, състави един глагол с корена „ум“ .  

Определи спрежението на глагола „играя“. 

От кой вид е местоимението „техен“ ? 

Какво лице е местоимението „техен“? 

Кое е местоимението в изречението: „Баба носи тяхната тениска.“? 

Има ли местоимение в следното изречение : „Ваше ли е това дете?“ 

В какво време е глагола „ще пиша“? 

В какво време е глагола „бягах“?  

Спрегнете глагола „играя“.  

Какво наричаме спрежение на глагола? 

Изготвили 

Анета Милева, учител БЕЛ 

Мариян Хараланов, учител ФВС 

Дата 

27.04.2018г.  

Публичност и медийно отразяване 



http://www.itarmedia.bg/novini/detail/3792_uchenitsi_byagat_za_znaniya_.html 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1790740 

вестник „Знаме“ 

вестник „Търговищки новини“ 

http://www.itarmedia.bg/novini/detail/3792_uchenitsi_byagat_za_znaniya_.html
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1790740

