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ИНФОРМАЦИЯ  
от Магдалена Петрова Дерменджиева  

Ръководител на ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО Български език и литература, проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 
през учебната 2018/2019 година за - м. ЮНИ 

 
 

 

№ 

по 

ред 

 

Тема 

 

Дата на 

провеждане, 

място 

 

Брой 

часове 

 

Реализирани дейности 

  

1. Средновековието като културна 

епоха. Библията. Стар и Нов завет 

03.06.2019 г. 

ПГМ 

2  Усвояване на знания и умения за: 

- Познава значението на Средновековието като културна 

епоха. Познава структурата на Библията.  

Усвояване на знания и умения за: 

- Познава особеностите и създава електронно писмо. 

Съобразява се с изискванията за графично и за структурно 

оформяне на електронно писмо. 

 

2. Електронно писмо. 

„Пространно житие на Константин 

– Кирил” – фундаментална творба 

на старата българска литература. 

04.06.2019 г. 

ПГМ 

2 

3. Фразеологично словосъчетание. 

Речев етикет в електронното 

общуване. 

07.06.2019 г. 

ПГМ 

2  Усвояване на знания за: 

- Познава смисловите и граматичните особености на 

фразеологичното словосъчетание. Умее да работи в екип при 
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5 Залог на глагола 11.06.2019 

ПГМ 

        2 Усвояване на знания за: 

- Разпознава и образува формите за деятелен и 

страдателен залог. Уместно употребява форми за 

деятелен и старадетелен съобразно сутуацията на 

общуване 

6 „За буквите” на Черноризец 

Храбър. 

Вид и време на глагола. 

14.06.2019 

ПГМ 

2 Усвояване на знания за: 

- Различава отличителни за Средновековието светогледни 

идеи, проявени в „За буквите“ и тълкува произведението. 

- Познава особеностите на вида на глагола и уместно ги 

използва в различен вид текст. 

 
 
 

4. „Азбучна молитва” на Константин 

Преславски 

10.06.2019 г. 

ПГМ 

2 изпълнение на съвместни задачи. 

- Познава значението на на понятието акростих. Разпознава го 

в „Азбучна молитва“ и обяснява функциите му. 

 

Усвояване на знания за: 

- разпознава и да употребява фразеологичните словосъчетания. 

Проявява интерес към анализи на литературните 

произведения: „ Азбучна молитва“, „За буквите“ 
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 Изготвил:   ……………………… 

                                      (Магдалена Дерменджиева)  

                         

 


