Урок №B5 – Гласни звукове
и
техните букви (А, Ъ, О, У,
Е, И)

Материал от училище: Да
От учебната програма за клас: 1 клас
Подходящ за ниво/клас: 1-2 клас

1. Цел на урока – усвояване на знания за гласни звукове и техните букви, както и за
съставяне на звукови модели на думи. Проверка на правопис.
2. Функционална грамотност – гласните звукове в българския език са 6 на брой и те
са А, Ъ, О, У, Е и И. При образуването на гласните звукове издишната въздушна струя
се озвучава от трептенето на гласните струни и почти не среща преграда в устната
кухина.
3. Ход на урока:
А) Как да не допускаме грешки в избора между а и ъ, о и у, е и и?
Упраженения:
Б) Хайде сега да запишем пропуснатите букви в думите:
Б_ЩА
Р_КА (ръка)
Т_РТА (торта)
_ХО (ухо)
ЦВ_ТЕ (цвете)
Л_СИЦА (лисица)
4. Примери и задачи:
А) Поставете липсващата буква и запишете думата, която използвахте за проверка:
П_Т (пътен)
В_ДА (ВОДЕН)
_ХО (УШЕН)
М_РЕ (МОРСКИ)
Ч_СОВНИК (ЧАС)
М_Г_ЗИН (МАГАЗИН) – Проверка за правопис в правописен речник.

К_ПИНА (КЪПИНА)
Б_ТИЛКА (БУТИЛКА)
БРЪМБ_Р (БРЪМБАР)
Б) Гатанки
Да решим гатанката и да запишем отговора й с думата, на която съответства. –
записвате гатанките на дъската и се попълват липсващите букви и в условието и в
отговора.
Коса има, глАва няма.
Що е то?
(Ц_р_виц_та) царевицата

Зиме се сЪблича, лете се Облича.
Що е то? (Д_рво) Дърво

В) Открийте мястото на гласните звукове

Г) Поправете сгрешените думи, като поставите вярната гласна.
Вартолет, увца, пицъ, бръмбър, метар, ослуга, жабъ, прузорец, автомубил,
ублекло
Д) Диктовка
Разпилянка
Силвана търси нещо в ученическата си чанта. Не може да намери химикала. Къде
ли е? Прибра ли го от чина си последния час? Не го ли загуби на улицата? Къде да го
търси сега? Заплака. Това беше един скъп спомен от баба ù.

Е) Напиши А или Ъ. Препиши.
ч__совник - пр.ч__с
р__ка - пр. р__чен
зв__нец - пр. зв__н
д__рво - пр. д__рвен
б__брив - пр. б__бря

