
КАКВО НЕ ЗНАЕМ 

ЗА 

ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ? 



        „Учителят, както е признато най-малкото от 

времето на „Менон“ на Платон, не е преди 

всичко човек, който знае и обучава друг, който не 

знае. Той по-скоро е човек, който се опитва да 

пресъздаде предмета в съзнанието на ученика, 

да го накара да разпознае онова, което той вече 

потенциално знае, което ще рече да го освободи 

от потискащите сили в съзнанието му. Ето защо 

по-скоро именно учителят, а не ученикът е този, 

който задава повечето от въпросите.“ 

                                             Нортръп Фрай 



      Представена е разработка на урок за 

упражнения на приказката “Тримата братя 

и златната ябълка”, както и методи и 

дейности в други часове литература за 

вълшебни приказки. 



  

 

 

 
Дидактични и нагледни средства: 

 

     Албена Хранова и др. 
Литература за V клас. 
Издателство „Просвета”, 
2006; красиво сандъче, 
което ще играе роля на 
вълшебна кутийка 

 

 Дидактични 
материали: книги с 
български вълшебни 
приказки и български 
митове 

 

 



Табелки с приказните тайни: 

 

 Имало една време; 

 3 вълшебни числа; 

 Вълшебни предмети; 

 Вълшебни 
помощници; 

 Доброто побеждава 
злото; 

 Щастлив край  



    Предварителна подготовка: 

    Възложени бяха самостоятелни задачи на 

учениците Лидия, Иван, Петко, Стефани, 

Божидара, Елизабета да намерят и 

представят в часа информация за 

символите в приказката: ябълка, злато, 

орел, змия, пръстен, овен 

 



 1. Ябълката е познат 

символ на любовта, 

брака,  

младостта,плодородието. 

С кръглата си форма тя 

представлява цялост и 

единство.  

    Ябълковото дърво - 

символ на здраве и 

безсмъртие, посветен на 

древногръцкия бог 

Аполон. 



   Пръстенът като 
затворена окръжност 
символизира 
единство и цялост, 
знак за вечен съюз на 
две сърца.  
Вълшебните пръстени 
са често срещани в 
приказки и легенди. 
Те изпълняват 
желания или правят 
човека невидим.   



 3. Злато -  най-ценният и съвършен метал, 

този на Слънцето и слънчевата магия. 

Символизира блясъка, светлината, деня, 

огненото и дневното начало, 

плодородието, безсмъртието и вечността.  



   По желание 

Димитър и 

Пламен 

направиха 

модел на 

космическото 

дърво  



  На дъската преди урока беше написан текст: 

 В приказките има чудеса. 

 Понякога в тях се ражда злото. 

Но в мъдрата им красота 

побеждава винаги доброто. 

 - записана е и дефиницията за символ:  

   дума, която е знак за някакво понятие или идея 



Работен лист 

 
Приказката „Тримата братя и златната ябълка” – пети клас 

                      Име и фамилия на ученика: 
................................................................................  5 в клас 

     I Тестови задачи 

     

    1. Какви качества на малкия брат личат в епизода с 
убиването на халата? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор: 
а) смелост; 
б) омраза към халата;  
в) славолюбие; 
г) съобразителност. 
 
2. Какво е отношението на момъка към братята му: 
а) силно е привързан към тях;                    б) мрази ги;  
в) съмнява се в тях и им няма доверие;     г) безразличен е. 
 
 



Работен лист 

    3. Защо девойката дава пръстен на момъка:  
а) за да се отърве от него;  б) за да го заблуди;   

     в) защото го харесва;         г) за да го награди 
 
4. Какво отношение на момъка към най-малката девойка 
разкрива изречението: „Ако пък се свържа и изляза аз 
по-напред, ти надали ще искаш да излезеш после“: 
а)   обич;      б) омраза;       в) недоволство;      г) съмнение. 
 
5. Следните изрази са обединени от общ признак. След 
като го откриете, посочете кой израз е излишен: 
а) златна ябълка;                б) златен плъх на златна тепсия;  

     в) дрехи самотворни;         г) красива  девойка. 



Работен лист 
 II Разкажете за приключенията на малкия брат на долната земя 

 А) Кои са обитателите на долната земя? ........................................................ 

 .............................................................................................................................. 

 Б) Какви растения и животни се срещат там? Опишете дървото с орлетата 
................ 

 ...............................................................................................................................
................... 

 ...............................................................................................................................
.................. 

 В) Как се стига от горната земя до долната? Кои герои помагат за 
придвижването? 

 ...............................................................................................................................
................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................
................................................................................................................... 

 Отговори на тестовите задачи: 1) в    2) а   3) в   4) г   5) г 



 Ход на урока 

      Задават се въпроси, свързани с ключови моменти в приказката, дават се 
отговори на децата, обсъждат се ситуации) 

 В хода на урока се записва на дъската и в тетрадките план: 

1. Начална ситуация – представяне на героите и появата на зла сила, която 
нарушава реда и благополучието  

2. Трите изпитания на малкия брат – убиването на халата, ламята и 
триглавата змия 

А) качества: храброст, смелост, ловкост, сила, жертвоготовност 

Б) символът на числото три 

3. Среща с помощник и получаване на вълшебното средство – пръстена. 

4. Преодоляване на изпитанията и премахване на бедата.  

5. Времето и пространството в приказката 

А) неопределено време – не се дава представа за сезони, но в началото се 
изяснява,че на третата година ябълката бива опазена 

Б) пространството – има символичен смисъл: горе-долу, напред-назад; 

Дом- образ на родното; път – образ на чуждото 

6. Възнаграждаване на героя. Щастлив край 



  Мотивирано поставяне на темата 

 Слово на учителя: Вълшебната приказка 

това е страната на нашето детство. В нея 

ние се запознаваме с доброто и със злото, 

със страха и победата, попадаме под 

влияние на вълшебни превращения. Тя е 

като кутийка, в която можеш да намериш 

мечти. /Табелките с приказните тайни 

са поставени във вълшебно сандъче и в 

хода на урока една по една се изваждат и 

се поставят на дъската/. 



 Защо именно най-малкият брат съхранява 
ябълката ? Какви качества притежава? 

 Колко семейства има в приказката? Какви 
семейни отношения са разкрити в текста? 

    Ученици: Три семейства. Семейството на 
тримата братя не е цялостно – имат само 
баща. Семейството на старицата и 
момата – също. Орлицата и орлетата се 
покриват с представата за истинско 
семейство, в което има загриженост, 
топлота и любов. 



 Как оценявате постъпката на малкия 

брат? 

 В крайна сметка кой е спечелил най-много 

и защо?  

 Отговор и обобщение: Най-малкият брат е 

спечелил най-много, защото е добър, 

безстрашен, юначен, смел, решителен, 

досетлив, благороден.  

 

 



 В края на часа, за да се обобщи най-
важното за вълшебните приказки, беше 
прочетена строфата на дъската. 

В приказките има чудеса. 

Понякога в тях се ражда злото. 

Но в мъдрата им красота 

побеждава винаги доброто. 

 Учител: Кое е най-важното, на което ни 
учат вълшебните приказки? 

 Ученици: Доброто винаги побеждава 
злото. 



 Божидара, Калоян и Димитър, Станислава, 

Никола и Илиян подготвиха драматизация на два 

епизода: началния и епизода с орлицата и 

извеждането на момъка на горната земя 



Моменти от драматизацията 



КЛИП 



Значение на театрализираната 

дейност 

 Разширяват се знанията за обкръжаващия 

свят. 

 Развиват се психическите процеси 

внимание и памет; 

 Развиват се различни анализатори: 

зрителен, слухов, речепроизносителен. 

 Подобрява се интонацията и 

изразителността на речта. 

 



Значение на театрализираната 

дейност 

 Усъвършенстват се моториката и 

координацията на движенията. 

 Развива се емоционално-волевата сфера. 

 Корекция на поведението. 

 Формира се поведенчески опит. 

 Стимулира се развитие на творческа 

активност и самостоятелност. 



Обогатяват се: 

лексикалният запас 

граматичната организация 

на речта 

навиците за свързана  

реч 

произношението 

на звуковете 



Метод на персонализираната 

приказка 

 Нашите далечни предци са предавали своя 

жизнен опит с помощта на притчи, като са 

възпитавали у децата такива нравствени 

качества как отзивчивост, състрадание, смелост, 

безкористност, доброта и вяра в себе си.  

 В наши дни за възпитаване на силни и успешни 

личности  се използва персонализираната 

приказка. Главен герой в нея е самото дете. 



Метод на персонализираната 

приказка 

 Автор - известният руски 
педагог, психолог, д-р на 
науките Шалва 
Александрович Амонашвили
.  

 Идеята е развита от 
известния педагог Андрей 
Маниченко – създава 
приказки за възпитаване на  
волята, добротата и 
развиване на мисленето.    

 



     На урок за упражнения на учениците 

беше предложено да си представят себе 

си в ролята на малкия брат и вместо него 

“да извървят” пътя по следите на 

ранената ламя, спускането на долната 

земя и обратното издигане с помощта на 

орлицата – т.е. ПЪТЯ на ИНИЦИАЦИЯТА 

/възмъжаването и себедоказването/. 



 Бяха предложени възможности: да изберат 

различен път, да попаднат в различни 

обстоятелства, да преминат през други 

премеждия. 

 Първоначално по-плахо, но в хода на урока все 

по-освободено децата предлагаха свои 

“сценарии” за справяне с трудностите. За тях 

това беше естествен процес - създаваха свои 

ВАРИАНТИ. 

 Голяма част описаха себе си като приказни герои 

с чувство за хумор – неочакван, но интересен 

аспект в упражнението. 



Анкета 

     В час за развитие на речта на учениците беше 

предложено да участват в анкета за 

приказките: 

1. Защо и възрастни, и деца продължават да 

четат приказки и днес? 

2. Бихте ли станали автор на приказка? В каква 

ситуация, по какъв повод? 

3. Как си представяте своите читатели? 

4. Какви идеи бихте искали да внушите? 

5. Каква е вашата “рецепта” за интересна 

приказка? 



Резултати от анкетата 

 В анкетата участваха 23 ученици от пети в клас. 

 На първия въпрос 17 ученици отговарят, че 
приказките са интересни и развиват 
въображението; 3 – съдържат поуки, 1 – да се 
ограмотят, 2- да си обогатят речника. 

 

 На втория въпрос 12 ученици са отговорили 
положително, като двама правят уговорка: “Ако 
положението е на живот и смърт”, “Ако не си 
намеря друга професия”Има и категорични: 
“защото е интересно и забавно”, “Аз вече имам 
4-5 приказки и продължавам...” 



 Отговорите на III въпр. са разнообразни: 

“хора с бъдеще”, млади и стари”, “които 
уважават моя труд”, “добри”, 
“интелигентни”, “които обичат да четат”, 
като преобладават последните два. 

Отговори на IV въпр.: 

- да вярват в себе си, да вярват в доброто, 
да станат автори, 1 отговаря – “никаква”; 

Отговорите на V въпр: интересни места, 
забавни случки, интересен и неочакван 
край – са общи и недетайлизирани 



Изводи 

 Ключови думи и изрази в отговорите са 

“интересен” (герой, край, епизод); 

 Повечето акцентират на развлекателната 

функция, на заден план остава 

нравоучителната; 

 Четенето и писането на приказки се 

определят като занятия за интелигентни 

хора, т.е. тези дейности са ценностно 

издигнати. 



Авторска вълшебна приказка 

Следващия час по развитие на речта 

учениците писаха вълшебни приказки. Те 

предварително бяха запознати с трите 

основни начина за създаване: 

1. По модел 

2. По необичайно словосъчетание 

3. По необичаен въпрос 

 

 



 Най-лесно се съчинява, когато се следва модел, 

затова 70 % /16 ученици/ работиха по него. 

 9 опорни моменти: Имало едно време ..., 

Нарушаване на реда, Героят тръгва на път; 

Получаване на вълшебно средство; Героят 

преодолява препятствия; Фалшивият претендент е 

победен; Ликвидиране на бедата; Завръщане у дома; 

Хармонията е възстановена. 

 Учениците се справиха сравнително добре, като 

само трима не успяха да измислят фантастична 

история, а приказка за животни. 



Необичайното словосъчетание е “будилник” за 

въображението, за странни асоциативни връзки. 

То обаче изисква повече творческа смелост, 

която не достигна на учениците. 

Само трима от тях /13 %/ работиха по този начин. 

Словосъчетанията, измислени от тях в заглавията:  

- Тримата братя и грозното патенце 

- Стар уорс 

- Стръв за акули 



По третия начин работиха четирима ученици 

/17 %/. Въпросите насочват към ситуации с 
трудности и неприятни преживявания: 

 Какво би станало, ако вселената гръмне; 
ако живея на самотен остров; ако 
класът ми бъде нападнат от тролове и 
гоблини; ако човек живее на кактус?  

 Любопитно е смесването на приказни 
ситуации, персонажи от анимацията и 
съвременни проблеми като ГМО и 
замърсяването на почвата и водите. 



       Въпреки че повече от половината не 

успяха да освободят напълно 

въображението си, бяха показани: 

- желание за справяне,  

- умение да се води повествование  

-  да се гради диалог,  

- да се използва по-широк кръг думи от 

обичайното.  

      Разбира се, не бяха малко и грешките! 



Илюстрации по вълшебни приказки 



В часа за обобщение 



Илюстрации и “дописване”- 

групова работа 



ИЗВОДИ 

 Какво научиха децата от часовете за 
вълшебните приказки? 

 Доброто и злото са вътре в човека, а не са само 
сили във външния свят; 

 Да фантазират смело, да провокират твореца в 
себе си; 

 Да преодоляват шаблона в мисленето и да 
избягват стереотипите; 

 Да изпитват радост, когато творят заедно; 

 Да израстват като личности с нравствени 
ценности. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Последователността при креативния подход 

според Хорхе Букай е следната: 

   чувствителност – изследователски интерес – 

креативно поведение – повече грешки – повече 

обучение – забавление – израстване. 

    Креативният подход, използван в часовете за 

вълшебните приказки, не гарантира избягване на 

грешки, но води учителя и учениците по 

различен път и е източник на израстване.  



Ирина Даскалова 


