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

Урок №B9 – Звук и буква Х

1. Цел на урока: Да се усвоят знания за буквата Х, писане и произношение
2. Функционална грамотност:
Може да използвате ножица, за да покажете как изглежда буквата с близък предмет,
както и стихотворението:
„Ножица вземи от мама,
само да е по – голяма.
Разтвори я с двата пръста –
„Х“ съм, тъничка в кръста.“
Сега имам една гатанка за вас. Виждате в квадратчетата от кръстословицата изписано
името на любим мой герой. Може ли да познаете кой е той, и с коя буквичка започва
неговото име?
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3. Урок – опорни точки:
А) Тъй като се справихте много добре е време да продължим с гатанките. Готови ли
сте?
Знаем от брашно го правят,
после топъл го доставят
в магазините навреме.
Първо него ще си вземем!
Що е то? Хляб
Само ако духне вятър
над поляните, нивята,

тъй високо ще го вдигна,
даже слънцето ще стигна!
Що е то? Хвърчило

Все мърмори, но без глас,
а вътре в него – мраз.
Топла вода влиза,
ледена излиза.
Що е то? Хладилник

Б) Къде в изписаните думи има звук „Х“?
Муха; библиотека, орех, чук; ухо; къща

В) Да направим звукови модели на думите:
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Г) Изписване на главна и малка буква „Х“, печатно и ръкописно.
Христо, храст и хризантема,
хляб, хладилник, хубав, хрема,
с мен започват – равни ти,
линии на кръст пиши.
Д) Къде в азбуката е мястото на буквата „Х“?
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх,
Цц, Чч, Шш,
Ъъ

4. Примери и задачи:
А) Колко букви „Х“ има в стихотворенията?

Хвърчи хвърчило
хубаво и мило,
хартиено и леко,
хвърчи надалеко.

Хорце
Хайде всички за ръце,
да друснем пак хорце.
Хоп – хоп-хоп – пляс с ръце.
Весело е туй хорце!

Б) Да четем думички!
хи жа
ха лат
хо бот
ху бав
хе й
хъ лм
хиена
халва
тухла
троха
глух
храст
В) Препишете красиво и четливо текста. Изчетете го.
Хвърчило
Над хълма хвърчи хвърчило.
Махат му храстите за поздрав.
Хванал съм здраво конеца на
хвърчилото.
-

Хайде да летим заедно! – усмихва ми се то.

Моето храбро хвърчило!

Г) В дадените думи напиши вярната гласна, а след тирето - думата за проверка.
к__жух - _________________________________
д__рво - _________________________________
ст__дено - _______________________________
Д) Задраскай грешната съгласна и напиши правилно думите.

Е) В дадените думи напиши вярната гласна, а след тирето - думата за проверка.
ст__кло - _______________________________
сл__дкиш - _______________________________
л__вец - _________________________________

