Урок №В19 – Съобщение. Думи за
учтивост
1. Цел на урока. – Да се усвоят основни знания за съобщенията и информацията,
която може да бъде извличана от тях; Да се усвоят основни знания за думите за
учтивост, поздравите и етикет на общуване.

2. Функционална грамотност. – Здравейте, деца! Днес ще си говорим за общуването,
за поздравите, за уважението, защо е важно да бъдем учтиви, да казваме
„благодаря“, „моля“ и всички тези т. нар. „специални думички“, които правят чудеса.
Готови ли сте да се забавляваме?

3. Ход на урока – опорни точки.
А) Прочетете съобщенията с децата и обсъдете какви събития предстоят, кога и къде
ще се проведе всяко едно от тях, както и за кого е всяко съобщение.
1. Съобщение:
Драги родители,
празникът на буквите
е в петък от 18 часа.
1 а клас
2. Съобщение:
Скъпи второкласници,
ексурзията до Боровец
ще бъде на 10 ноември.
Тръгване – в 8.00 часа

от училищния двор.
от госпожа Пеева
3. Съобщение 3
Мили момичета,
клубът за спортни танци приема нови участнички.
Среща – всеки четвъртък от 18 часа в дома
на културата.
от треньорката

Б) Допълнете пропуснатото:
Какво? Къде? Кога?
––––––––––––––––––– приятели,
ПАРАД НА ХВЪРЧИЛАТА
–––––––––– неделя –––––––––– 18 часа
–––––––––– стадиона –––––––––
състезания ––––––––––– най-красиво,
най-бързо –––––––––– най-високо ––––––––––––
––––––––––––. Победителите –––––––––––––
награди.
От –––––––––––––
В) Кой е най-подходящият поздрав?
„Привет!“

Представете си, че имаме 3 срещи:
1. Между момче и възрастна дама.

„Здравей!“

2. Между приятели.

„Добър ден!“

3. Между двама приятели.

Съставете диалозите и помислете кой от трите поздрава и най-подходящ за всеки от
диалозите.
Г) Думи за учитвост – кога се използват думите за учтивост и кои са те?
Кога казваме „благодаря“, „извинявай“, „моля“, „заповядай“ – използвайте мозъчна
атака за асоциации на примери.

4. Примери и задачи.
А) Кои са подходящите думи за раздяла? Правилно ли ще бъде да се обърнем към
снежния човек в двора през зимата с думата за раздяла „сбогом“, ако да, защо?
Кога казваме „Доскоро!“ и кога „Довиждане!“ Създайте диалози.

Б) На какво са учили Мецана в текста? Защо не са успели?
Урок по учтивост
Пет-шест години вече стана
как възпитаваха Мецана:
не се хвали, не нагрубявай!
Познатите си поздравявай,
при среща шапка им свали,
не ги настъпвай, че боли!
Не мляскай и не се прозявай!
Призонеш ли се силната,
със лапа ти закрий тогава
устата си раззината!
Но възпитателите, ясно,
са време губили напразно!

