Урок №B3 Сричка. Деление
на думите на срички

Материал от училище: Да
От учебната програма за клас: 1 клас

1.Цел на урока

Подходящ за ниво/клас: 1-2 клас

Усвояване на знания за думите и сричките, както и за
препинателните знаци, модели на думи и изречения.
2. Функционална грамотност – Ще ви разкажа какво наричаме дума и сричка. Ние
думите ви каним на приключения в нашата страна. Тук ние играем заедно, а играейки
подреждаме изречения. Трябва да знаете, че всяко ново изречение започва с главна
буква и завършва с препинателен знак. Именно чрез изреченията ние можем да
разговаряме помежду си. Представяте ли си колко скучен би бил светът, ако ги
нямаше думите?
3. Ход на урока.
А) Модели на думи – съставяне на изречения по картинки и модели на изречения –
акцентиране върху имена и препинателен знак в края на изречението.
Б) Описание на картинка с предмети – записване на думите, които виждат на дъската.
Благодарение на всички тези думи създаваме изречения и правим светът около нас
цветен. Важно е да знаете, че всяка дума се разделя на срички, а сричките са винаги
толкова, колкото са и гласните звукове в думата. Картинки на животни и други
(записване на названието на животното на дъската и разделяне на срички – например
картинка на кон, слон, лъв и рак. Спелуване на думата по звукове, после на срички,
ориентация по гласни.
4. Примери и задачи:
А) Модел на срички и картинки – свързване на модела с картинката и думата, на която
отговаря – пример картинка на стол и модел, картинка на китара, шапка, топка и др.
Б) Модел на дума – да записват думи по модела. Например имат модел на дума от три
срички и изброяват думи (октопод – дума с 3 срички)
В) Напишете пропусната сричка:
Картинка на камила – в модела КА –– ЛА
Картинка на лисица – модела ЛИ –– ЦА
Картинка на момиче – МО –– ЧЕ
Картинка на катеричка – КА––РИЧКА
Картинка на раница - ––НИЦА
Картинка на робот - ––БОТ

