Урок №В13 – Упражнения изречение,
текст, срички

1. Цел на урока: - затвърждаване на знания за писменото общуване, пренасяне на
думи, изписване на имена, редактиране на съдържание

2. Функционална грамотност: Съвременното общуване изисква правилно
прочитане, редактиране или съставяне на текст.

3. Опорни точки: изреченията формират нашата реч. Когатос е налага да
разкажем нещо трябва да подреждаме думите в смислени изречения така,че
другата страна да нир азбере.

3.Упражнения и примери:
А) Подреди думите в изречение.
бял, кацна, на, гълъб, прозореца, ми
с, по, река, Дунав, кораб, плавам

с, по, река, Дунав, кораб, плавам

от, връщат се, прелетните, юг, птици

се намира, град, къде, Пловдив

живее, град, в, Владимир, Бургас

ще, дойдеш, на, гости, кога, ми
хубаво, е, колко, пролетта, през

изтича, магазина, Здравка, до

вали, сутринта, от, дъжд, ситен

училище, отива, на, Петьо

книга, без, човек, сляп, е

къде, лятната, ще прекараш, ваканция

година, учебната, свърши, ще, кога

вятър, морският, как, нарича, се

кого, с, ще играеш, днес

цветята, хубаво, как, ухаят

тръгна, работа, на, рано, баща, ми

родина, моята, България, е

цветове, с, вишната, двора, на, се окичи, бел

кошера, от, златокрилата, излетя, пчел

България, София, столица, е, на

Слънцето, изток, от, изгрява, залязва, запад, на, и
Б) Подреди изреченията в текст
Чучулигата

Късно наесен отлита в топлите страни. Гнездото си вие по трапчинките на земята.
Чучулигата живее из нивята. Това я предпазва от враговете ù. Цветът на тялото ù
прилича на изсъхнала трева.
Бърза работа

Дошъл Тарльо да я види. Лиса го помолила да ù донесе водица. Разболяла се
Кума Лиса. Върнал се, когато гроздето зреело. Тръгнал, когато копаели лозята.

Лястовичка
Над главата ми зачирикаха две лястовички. Вият се, трепкат с криле. Тази сутрин
закусвах на терасата. Ще си правят гнездо под нашата стряха.

Двете козлета
Не могли да се разминат. И двете не отстъпвали. Две козлета се срещнали на
едно мостче. От удара се подхлъзнали. Блъснали си рогата. Паднали във водата.

В) Отдели правилно изреченията. Препиши текста

Есен
есента дойде листата на дърветата пожълтяха пойните птички отдавна отлетяха
на юг често вали дъжд падат слани

Майчина обич
пролетното слънце грееше весело на двора играеше котка с котенцата си
изведнъж долетя голям орел той грабна едно котенце майка му се вкопчи в хищника
спаси рожбата си

Цветна локвичка
проливният дъжд скоро спря вятърът разгони облаците слънцето се показа
локвичката в двора стана цветна голяма пъстра дъга се огледа в нея

Хвърчило

взех лека цветна хартия, летвички и конци направих си хвърчило нарисувах му
очи и уста пуснах го във въздуха вятърът го пое хвърчилото се замята като живо.

В клас
ние сме в клас слушаме внимателно урока в него се говори за създаването на
българската държава учителят разказва увлекателно ние го слушаме с интерес

В гората
Радка и Славка са на разходка в гората минаха край бистра река малки рибки се
виждат по дъното край брега растат млади дръвчета красота и спокойствие царят
наоколо

Към брега
лодката плуваше бавно към брега приспивно бълбукаше водата лодкарят
безшумно отправи лодката към дървения кей ловко прехвърли въжето на дънера и
прибра веслата

