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Приказки за животни 
 
Идея за домашна работа за учениците от втори клас: 
 
Съставете списък на героите от приказката „Защо маймуните живеят на 
дърветата” по реда на тяхното появяване. Направете отделен списък, в 
който героите са подредени по азбучен ред. 
 
Списък на героите по ред на появяването им в приказката: 
 
Горила 
Слон 
Хипопотам 
Глиган 
Леопард 
Маймуна 
Жираф 
 
Списък на героите по азбучен ред: 
 
Глиган 
Горила 
Жираф 
Леопард 
Маймуна 
Слон 
Хипопотам 
 
 „Театър на маса” - драматизиране на приказката  
 
Един ученик е в ролята на разказвач. Всички останали деца си избират 
животно от приказката и го изработват от хартия.  Правят се дървета и 
храсти от пластилин и се подреждат на екипна маса. Всяко дете с хартиено 
животно трябва да научи действията на своя герой в приказката.  
 
Изработването на героите и декора може да стане в час по Изобразително 
изкуство или Домашен бит и техника, а разпределението на ролите - в час 
по Извънкласно четене.  Разиграването на приказката може да стане 
следобед в занималнята.  



Предложения за животни от хартия:  
- маймунка от хартия – модел ще намерите в книгата "Научни опити и 
художествени проекти" на издателство Фют, стр. 28-29 
- слон от хартия – модел ще намерите в книгата "365 художествени 
проекта" на издателство Фют, стр. 72 
- жираф от хартия – модел ще намерите в книгата "365 художествени 
проекта" на издателство Фют, стр. 73;  
- тигър от хартия – модел ще намерите в книгата "365 художествени 
проекта" на издателство Фют, стр. 73 
 
Как да изработите хартиени модели на жираф, маймунка, слон и 
хипопотам ще намерите също в книгата „Животни от хартия”, изд. „Фют” 
КОРИЦА!!! 
 
Приказки за кучета 
 
Игра в час „Най-добрият детектив” 
 
Учениците се разделят на детективски екипи от по четирима.  Целта им е 
да откриват думи с правописни особености и да ги изписват на постер. 
Всяка група избира говорител на екипа, който да обясни пред класа 
правописните правила. Добре е да се използват разноцветни маркери. Ето 
някои от възможните думи:  
 
Стр. 5: ИЗСКИМТЯ 
Стр. 7: ИЗКЪПАХА 
Стр. 8: СЛАДКО 
Стр. 8: ВСТРАНИ 
Стр. 9: СЪДИИТЕ 
Стр. 10: СЪДИЙКИТЕ 
Стр. 10: ИЗПЪЛНИ 
Стр. 11: ИЗКИСКА СЕ 
Стр. 12: ПРЕПЯТСТВИЯ 
Стр. 12: ПЪРЗАЛКА 
Стр. 13: УВИСНА 
Стр. 13: ОПЛЕТЕ 
Стр. 15: СГРАБЧИ 
Стр. 16: ТЪРКУЛНА 
Стр. 16: ДОБАВКА 
Стр. 16: ИЗКРЕЩЯ 
Стр. 16: ИЗПОД 
 
Петинка Карчева 
Начален учител 
7-мо СОУ „Найден Геров”, Варна 


