Урок №В21 – Съчинение
1. Цел на урока. – формиране на умения за писане на самостоятелен текст

2. Функционална грамотност. – Здравейте, деца! Днес с помощта на Феята на Буквите
ще се учим да пишем самостоятелни текстове.

3. Ход на урока – опорни точки.
А) Съчинението е кратко изложение в писмена форма на собствените мисли. За да
пишем съчинение обаче трябва да спазим следните правила:
1. Съчинението ни трябва да отговаря на зададената ни тема.
2. Изреченията да са последователни написани.
3. Думите, които са използвани да бъдат правилни и логически използвани.
4. Текстът трябва да бъде написан грамотно, тоест без правописни грешки.
Б) Заглавието на съчинението трябва да отговаря на съдържанието.
В) Съчинението има части:
1. Увод – може да започнете увода с въпрос към читателя (А знаете ли?) или по
обичайния начин (Искам да ви разкажа...)
2. Изложение:
Това е основната част на съчинението. В нея се разкрива идеята и главната мисъл на
съчинението. Отделните моменти трябва да са свързани помежду си. Това може да
стане с думи и изрази като:
затова; защото; така както; може би
3. Заключение:
В него се правят изводи и се изказва вашето мнение.

Г) Как да напишем Съчинение - Описание
1.Представяне на предмета (човек, животно).
2.Основни признаци.
3.Твоята оценка, твоето отношение към предмета.
4.Твоето заключение (извод).
Д) Основна част в писането на съчиненията е да не допускаме грешки при създаването
им. Ето няколко прости съвета как да не го правим.
КАК да не допускаме грешки, когато пишем съчинение
•Пиши по плана.
•Преминавай плавно от един момент към друг
•Внимавай за правилното използване на думи и изрази
•Не използвай думи, които не разбираш
•Научи се да заместваш думите със синоними / близкозначни думи/, за да избегнеш
повторенията.
•Не повтаряй едно и също с различни изречения
•Пиши всеки отделен момент от съчинението на нов ред / едно пръстче навътре/
•Провери дали грамотно /по правилата/ си написалсъчинението.

4. Примери и задачи.
А) Опитайте се да напишете съчинение на тема „Моят рожден ден“ – всяко дете работи
самостоятелно, с ваша помощ. Нека след това си разменят тетрадките едно на друго.

