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„Да посрещнем пролетта с празник на буквите” в ОУ „Свети Иван Рилски” 

с. Балван в І и ІV клас - 20 март 2009 г. 

 

Урокът е проведен в деня на посрещане на астрономическата пролет и е 

свързан с последната тема от Буквара за първи клас /Буквар, 1 клас, Н. Огнянова, 

А. Жекова и М. Герджикова, изд. Даниела Убенова, С., 2008/ „Сбогом, шарено 

букварче”.  

Мястото на провеждане на тържествения урок е „Стаята на етносите”, 

украсена със символите на пролетта, азбуката във вид на цветя, балони. Децата 

са насядали около масички и на столчета от проекта, с коронки на главите с 

нарисувани на тях пролетни символи и съответните им начални букви.  

 

Урокът се състои от първа /обобщителна/ част, с основни цели – обобщение 

на изучените букви от българската азбука, развитие на речта и усъвършенстване 

на четивните умения, наситена с богати и разнообразни по характер дидактични 

игри и упражнения. Втората част е празнична, ознаменуваща края на основния 

етап на ограмотяване – стихове и песни, изпълнени от учениците от първи и 

четвърти класове и посветени на изучените букви, „сбогуване” с Буквара и 

запознаване с Читанката за 1 клас, в която са поместени художествени текстове. 

В третата /заключителна/ част са предвидени поздравления от ученици от 

различни класове в училището по случай овладяването на азбуката от 

първокласниците и посрещането на пролетта. 

 

Празникът е богато илюстриран с презентациите „Посрещане на пролетта” и 

презентация по ромската приказка „Щъркел и цигулка”. 

 

Мили деца, уважаеми гости! 

Добре дошли на последния ни урок от другарчето ни Буквара, с което днес 

ни предстои да се разделим. 

 

Снощи, когато си отворих електронната поща, видях следното странно писмо 

/чете дете от 4-ти клас писмо на Пролетта/:  

Мили деца! Благодаря ви за поканата. Бързам да дойда и във вашето село 

Балван. Идвам... Идвам... Но за да стигна до вас трябва преди това да мина през 

три заключени врати. Помогнете ми!!! 

 

Първи ключ са разгадаване на гатанки:  

Четат децата от първи клас гатанки за есента,след която песен за Буквара ни 
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напомня за първия учебен ден и първата среща с Букварчето. Следващите 

гатанки са свързани с пролетните цветя: кокиче, минзухар и роза. Четат отново 

учениците от първи клас. 

 

Вторият ключ е задача-ребус: Как се казват витаминните човечета? 

Във вид на кръстословица децата попълват названията на плодовете и 

зеленчуците в съответните кутийки и откриват имената: Васил и Душка. 

 

Трети ключ: Открийте картинките, в чиито названия има букви с два 

звука! На слайда се явява пролетна картина,по която първокласниците работят. 

 

- Браво, деца! Успях да отключа вратите! Влизам в село Балван. Благодаря 

на Букварчето, че ви е научило така бързо и леко да се справяте с буквите, 

думите и текстовете, каквито са гатанките! /песен „Пролет иде/ 

 

Да благодарим на Буквара! А сега за него и за дошлата Пролет е посветен 

нашия празник! 

 

Следват песни и стихове, посветени на буквите от българската азбука, разказ 

на Буквара за святото дело на Кирил и Методий, запознаване със страници от 

новия учебник – Читанката.  

  

Прочит на ромската приказка „Щъркел и цигулка”, „Кирчо пред съда” на 

Асен Босев, драматизация на „Торба с лъжи” с Хитър Петър и Настрадин ходжа. 

Всичко това е изпълнено, възпроизведено и изиграно от децата от четвърти клас. 

 

В заключителната част са отредени минути за песни и стихове – 

поздравления към първокласниците! 

 

Празникът приключва с внасянето на първата книга, която първокласниците 

и гостите ще прочетат още на този урок – торта във формата на книга.  

Следва продължение на празника с почерпка на децата и гостите. 

 

 

      Преподавател: Р. Маркова 

 


