
Умения и добродетели-

учим като играем

2 клас



Цели:

1. Усвояване на умения- четивна грамотност,

емоционална интелигентност, работа в екип.

2. Добродетели- уважение, единство, творчество.



Работа върху непрекъснат текст- приказка, разказ, 

стихотворение

„Търсачи на мъдрост“ – интерактивна игра

Протичане на играта:  Прилага се във втората част на 

урока. Учениците работят в екип. Четат приказка 

предоставена от учителя. Всеки екип има задача за 

определено време да открие и формулира народната 

мъдрост, която носи приказката. Екипите отговарят на 

въпроси. Рисуват.

Приказките са: „Неволя“, „Да не вярваш“, „Снежанка“, 

„ Болен здрав носи“



Преди започване на работа по предложение на децата 

се изработват прости правила на поведение-

конкретни, ясни и изпълними:

1. Изслушвам внимателно събеседниците си, без да ги 

прекъсвам.

2.Стремя се да бъда добронамерен и търпелив.

3.Уважавам чуждото мнение и не налагам своето.

4.Зачитам правата на другите.                                                                                                

5.Стремя се да бъда учтив с всички.

Децата стигат  до извода, че всяка  приказка носи

поука и мъдрост, която може  да ни бъде полезна в 

живота. 



Рисунката е достъпно средство за изразяване  на детските 

художествени впечатления. Израз на съдържанието, 

което най- силно е впечатлило детето и проявата на

емоционално отношение към него. /Неволя/ 

Малките ученици са впечатлени от

задружността и разбирателството на двамата братя.



Децата правят изводи: /  от приказката „Да не вярваш“/

Човек, трябва да цени това, което правят другите за него.

/Стефчо/

Уважавай труда на другите.

/Елица/

Ако ти си добър, тогава и другите ще бъдат добри с тебе.

/Ванеса/



„Работилничка за сръчковци и ...още нещо“  – интерактивна игра,

която се провежда в два последователни часа.

Цели на играта:

Учениците да получават и споделят знания и умения, базирани на 

личния опит и преживявания за усвояване на четивни умения;

Да се постигне позитивна атмосфера и усвояване на умения за работа 

в екип и положителна нагласа към човешките добродетели- уважение, 

единство,творчество.

Протичане на играта: 

1 час. Играта започва в началото на часа. Учениците са разделени на 

екипи. Прочитат приказката „Дядо и ряпа“ и изпълняват поставените 

задачи.  Задачите са различни за отделните екипи. Правят книжка-

рисуват моменти от приказката, оцветяват и подреждат 

последователно отделните епизоди.





„Работилничка за сръчковци и ...още 

нещо“

2 час. Играта започва в началото на часа. 

Учениците са разделени на екипи и 

изпълняват поставените задачи. Рисуват и 

изработват от хартия героите от 

приказката, разпределят роли и подготвят 

реплики. Определят артистите, които 

представят приказката „Дядо и ряпа“ като 

театър на пръсти.







Усвояване на добродетели

„Да се чудим със Защотко“ – интерактивна игра  в ел. 

среда

Цел на играта:

Да се получи обратна връзка за степента на формиране 

на добродетелите- уважение, единство, творчество. 

Децата да проявят творческото си въображение и 

положителна емоционална нагласа към  тези 

добродетелите в нестандартните си отговори.

Протичане на играта: Играта започва в края на часа.                    

Героят Защотко си задава странни въпроси, които 

изискват кратки отговори. Тези въпроси задава и на 

учениците като ги кани в своята „Детска чуднотека“ . 

Заедно търсят отговори и задават въпроси. Всеки 

изработва своя постер. 

Детска чуднотека
Мило дете, вземи своята любознателност и 

умението си да откриваш всичко ценно в света. 

Смело задавай въпроси, и не спирай да търсиш 

отговори.  

1.На какво мирише обичта?

..............................................................................

2.Какъв цвят има уважението?

..............................................................................

3.Как  изглежда единството?

..............................................................................

4.Колко тежи приятелството?

..............................................................................

5.Какво е усещането за доброта?

.............................................................................

6.Какъв е вкусът на творчеството?

.......................................................................

Име:.................................





„Моята раничка“

Какво вземам в своята раничка от училище?: знания, умения, приятелства, 

уважение, подкрепа, обич, споделяне...





Създаваме  приказка по дадено начало

Имало едно време...









Създаване на собствен текст – разказ, стихотворение



Народните песните песни ни вдъхновяват 



Създаваме собствен текст

„Моята книжка на доброто“





Аз прочетох тази книга, прочети я и ти!



Работим в екип, усъвършенстваме 

емоционалните и комуникативни 

умения си умения...



Единни сме в игрите и 

учението, защото  заедно 

можем повече. Правим 

календари за рождените 

дни.



Заедно празнуваме рождените си дни и правим подаръците си.



Знаем значението на думите уважение, единство, творчество. 

Затова мечтаем смело!


