Урок №В24- Образуване на думите
1. Цел на урока. – усвояване на знания за части на думата, както и за образуване на
думите.

2. Функционална грамотност. – Здравейте, деца! Феята на Буквите отново е тук и
днес ще ни помогне да разберем как се образуват думите и кои са нейните съставни
части.

3. Ход на урока – опорни точки.
А) След като вече говорихме за корена на думите и за сродните думи. Нека си
припомним какво бяха сродните думи и какво представляваше коренът на думите.
Освен корен, думите имат и други части. Те са съставени от представки, корен и
наставки.
Представката е част от думата, която стои пред корена. С нейна помощ се образуват
други думи.
Представки могат да бъдат:
наподизпоснадразот-

Б) Настваките на думите са части от думите, които стоят след корена. Стяхна помощ се
образуват нови думи.
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4. Примери и задачи.
А) Открийте представките в думите:
описвам, оскърбявам, угасвам, укротявам, прескачам, прехвърлям, признавам
пристигам.
Напишете изречения с тях.

Б) Препишете подчертаните думи. Заменете представките им с други. Кои думи се
получиха?
Котето и Катето
Докато със котето малко поиграх,
пълна чаша олио разлях.
Докато обърша мазните петна,
здравата измазах цялата стена.
Докато стената миех аз с прах,
шуркаше водата – кухнята залях!

Да не се удавя в шкафа аз се скрих,
шкафът се събори – всичко натроших!

В) Препишете думите, които назовават професии. Напишете и други думи с наставка –
ар, означаващи професии.
Когато порастна
Бил прадядо ми овчар,
дядо ми – воденичар,
татко е железничар.
Аз съм въдичар,
но когато пораста,
ще пътувам по света.
А вие какви искате да станете, когато станете възрастни?

Г) Препишете думите и определете наставките им.
родител; стрелец; артист; учител; лъжец; певец; колар; лозар; писател; моторист;
борец; слушател; машинист; лекар; гъбар; турист

