Урок В№12 – Буквосъчетания Йо ,ьо,
буква ь
1.Цел на урока:
Запознаване с правилната употреба на буквосъчетанията йо, ьо и буквата ь и най-чеато
допусканите грешки при тяхната употреба.

2. Функционална грамотност:
Когато всички букви си устройват парти, гласните букви винаги всички пред Й и се
подреждали в думи като:
майка, лейка, брой, тъй, дий.
Но когато буква Й се опитвала да застане пред някой гласен, той я хващал за раменете
и я поставял зад себе си. Една вечер Й седнала в ъгъла и се разплакала.
Видяла я О и отишла при нея.
- Защо плачеш миличка?
- Защото, вие, гласните, винаги заставате пред мен в срички и думи. Какво като съм
съгласна, и аз искам понякога да се наредя пред някоя гласна.
- Разбирам те мила, но такова е правилото – когато си сама, винаги да стоиш след
гласен! – отвърнала О.
- Но, ако искаш двете може да сме приятелки! Ще направим съчетание. Така ще
можеш да заставаш преди мен и даже с теб ще започват някои думи.
Й много се зарадвала.
Хванала за ръчичка своята приятелка О и двете започнали да образуват съчетание в
различни думи – в началото им или след гласен.
Така се появили думите:
йога; район, Йоана, йод и много други.
Двете букви много често се хващали за ръчички, първа й и след нея о, затова всички
започнали да ги наричат съчетание ЙО.
3. Урок – опорни точки:
А) Използвате приказката, за да въведете правилото за ЙО, записвате опорните точки
от приказката на дъската.
Б) Йо се пише винаги в началото на думата – пример:

Йонко, Йоана, йод
Б) ЙО се пише след гласна:
Майор; район; Пейо
Йо се обозначава като две букви и два звука – йод – 3б., 3 зв.
В) ь - единствената буква, която си няма главна буква и е без звук. Служи за
образуване на съчетанието ьо.
Г) ьо – пише се само след съгласна:
Монтьор; шофьор; фризьор
обозначава се с две букви и един звук
4. Примери и задачи:
А) Определете броя на буквите и звуковете в думите:
Стойо – 5 букви, 5 звука
Замък – 5 букви, 5 звука
Сервитьор – 9 букви, 8 звука
Място – 5 букви, 5 звука
Юни – 3 букви, 4 звука
Синьо – 5 букви, 4 звука
Б) Изберете – йо или ьо
Йордан
За– –
––д
ра – – н
Петьо
фриз – – р
акт – – р

В) Напишете йо или ьо на мястото на точките.
Бате Ван.... е бокс.....р.
Чичо ....нко е монт...р.
Пе.... има син.... хвърчило.
Баба ....нка направи бул....н от пилешко.
Пет... ....рданов е акт....р.
Г) В кой ред е допусната правописна грешка:

А) Йори; фризьор; Зайо
Б) майор; булйон; шофьор
В) коньо; ликьор; контрольор

Д) Коя буква няма звук?
А) Х;
Б) Ъ;
В) ь;

