Урок №В 20 – Преразказ. Преразказ на
басня
1. Цел на урока. – създаване на умения за преразказване на текст.

2. Функционална грамотност. – Здравейте, деца! Днес заедно с Феята на Буквите ще
се учим да преразказваме текстове, за да можем да разказваме на приятелите си
правилно срещите, които ни се случват, както и книжките, които четем. Хайде, готови
ли сте да видим как можем да преразказваме текстове?

3. Ход на урока – опорни точки.
А) Преразказът представлява предаването или разказването на чужд текст със свои
думи. Хайде да се опитаме да прочетем текста за мишката и слона и да си отговорим
на някои въпроси. Може да напишете текста на дъската или да го разпространите сред
децата като копие.
Мишка и слон
Пропаднала мишката в дълбока яма. Опитвала се да се покатери нагоре, но
напразно. Отчаяла се. Не знаела какво да прави.
Видял я слонът. Той подал хобота си, мишката се изкачила по него и излязла на
свобода.
След време слонът попаднал в беда. Хората го вързали с въжете. Искали да го
откарат в зоопарка.
Мишката се приближила тайно до слона. Прегризала с острите си зъби
въжетата и освободила слона.
Немска народнa приказка
Въпроси;

Какво зло сполетяло мишката?
Защо не могла да се освободи?
Как се чувствала тя в ямата?
Кой й помогна?
Как я е извел на свобода?
В каква беда попаднал слонът след време?
Как малката мишка му помогнала?
Б) Запомнете, деца!
Когато преразказваме, предаваме със свои думи всичко важни моменти на
текста в тяхната последователност.
4. Примери и задачи.
А) Разкажете устно всяка от частите на текста, а след това направете преразказ на
целия текст.
Б) Прочете баснята и запомнете важното в нея.
Лакомото куче
Едно куче откраднало от една касапница голям кокал. Захапало го и беж да го няма.
Добре, ама пътят му минавал през реката. А над реката нямало мост и били турнати
две греди напреко, та по тях минавали хора и добитък.
Като минавало по гредите, кучето се огледало във водата. И видяло, че там имало
друго куче, но то носело по-голям кокал от неговия. Кучето, като видяло това,
завидяло и без да му мисли много, изпуснало своя кокал и се хвърлило да грабне
чуждия. Цамбурнало се в реката, ама не намерило нищо, само се измокрило и за
малко дето не се удавило. Обърнало се и подирило своя кокал. Но не могло да го
намери. Кокалът бил паднал в реката и водата го завлякла.
Полакомило се за по-голям кокал кучето, та останало и без малкия!
Отговорете на въпросите:
Къде било кучето?

Какво носело то в устата си?
Какво видяло във водата?
Как постъпило?
Какво станало с кокала?
Каква е поуката?

Деца, запомнете!
Когато преразказваме басня, задължително използваме поука.
В) Опитайте да я преразкажете първо на части и след това цялата.

