
ПЛАН-КОНСПЕКТ

На урок по български език, 7 клас
Тема на урока: Фразеологични словосъчетания
Вид на урока: урок за нови знания
Цел на урока: Учениците да овладеят знания за разликите между свободно и устойчиво 
(фразеологично) словосъчетание. 
Задачи:
а) образователни:
1. Учениците да овладеят знания за произхода и употребата на фразеологичните 
словосъчетания.
2. Учениците да умеят да определят стилистичните характеристики на фразеологичните 
словосъчетания.
3. Учениците да умеят да работят с фразеологичен речник.
б) възпитателни:
1. Възпитаване на естетически усет към езика.
2. Да се изгради правилен усет към богатството на езика.
3. Възпитаване на умение за толерантност в общуването.
в) развиващи:
1. Да се стимулира творческото мислене на учениците.
2. Обогатяване на речниковия фонд.
3. Развиване на езиковата култура.
Методи, форми и средства на обучение
а) методи: брейнсторминг, самостоятелна работа, беседа
б) форми: колективна, групова
в) средства на обучение: учебни пособия, дидактични материали

Основни понятия и идеи – свободно словосъчетание, устойчиво (фразеологично) 
словосъчетание, фразеология, фразеологичен речник

Ход на урока
1. Организация на класа за работа.
– Поздрав, проверка на присъстващите ученици.
2. Актуализация на сетивния опит и опорните знания на учениците.

-  Проверка  на  домашната  работа  –  Редактиране  на  текст  с  цел  открояване  на
лексикалната съчетаемост на думите. 

3. Съобщаване на темата. Мотивиране
Учителят казва фразеологизъм. Учениците назовават значението му. 
Брейнсторминг – учениците назовават подобни словосъчетания. 
Уточняваме, че това са фразеологични словосъчетания.

4. Възприемане, осъзнаване, осмисляне на новия учебен материал
В зависимост от лексикалните си  значения  думите в  речта  се  свързват  помежду  си  в
словосъчетания – сободни и фразеологични (устойчиви). 

       Коя езикова единица е фразеологизъм?

       Фразеологичните словосъчетания (фразеологизмите) са устойчиви съчетания от думи, 
в които отделните лексикални единици са загубили конкретното си значение. Така при 
фразеологизмите значението на словосъчетанието не произтича непосредствено от 
значението на думите, които го съставят. 

       Например: вадя душата 'измъчвам жестоко', с две леви ръце 'несръчен, непохватен', 
през куп за грош 'небрежно, повърхностно'.



         За разлика от думите, чиято основна задача като лексикални единици е да назовават 
предмети, действия и явления, фразеологичните словосъчетания служат не за назоваване 
на съответните явления от действителността, а за да изразяват отношението на 
говорещия към тях. Затова фразеологизмите се отличават с експресивност 
(изразителност, оценъчност) и могат да имат различна нюансираност - шеговита, 
иронична, груба, подигравателна, неодобрителна... Експресивността се постига, като се 
използват образните средства на езика:

          - сравнение - като на тръни съм, като кучето и котката...

          - хипербола - одирам кожата, свалям звездите от небето...

          - метафора - стоя на кръстопът, подвивам си опашката...

          - метонимия - запалвам някому къщата, от люлката до гроба...

            Задача: Самостоятелна работа с текст.

• Открийте фразеологизмите.

• Посочете примери за други фразеологични словосъчетания в текста.

• Какво е значението на фразеологичните словосъчетания в диалога?

• Как разбирате смисъла на фразеологичните словосъчетания в следните изречения?

       

      Немалка част от фразеологизмите са международни - обикновено водят началото си
от  гръцката  митология,  от  Библията  или  от  произведенията  на  световноизвестни
писатели: Авгиеви обори 'много замърсено място, в което цари пълен безпорядък', продавам
за  тридесет  сребърника 'жертвам  нещо  за  нищожна  цена',  последният  мохикан
'представител на поколение,  учение,  направление в изкуството и др.подобни, който е на
изчезване'...  Ядрото  на  фразеологичния  фонд  на  даден  език  обаче  е  свързано  със
специфичните условия на развой на народа, с  неговите бит и култура -  Крумови закони
'жестоки, но справедливи отсъждания', Марко Тотев 'човек без късмет', вървя по гайдата
на някого 'подчинявам се на някого във всичко'.

         Фразеологизмите обогатяват речниковите възможности на езика. Използват се най-
вече в разговорната реч и в произведенията на художествената литература, защото имат
експресивна функция.

           За да се усвоят значенията на фразеологизмите, нужно е да се използва 
последователно фразеологичен речник и непрестанно да се обогатява общата култура на 
всеки човек.

6. Обобщения и изводи за изучаваната тема и работата по време на урока

           Задача 
– Преобразувайте изреченията, като замените фразеологичните словосъчетания със

синонимни изрази – свободни словосъчетания.
– Напишете кратък текст, като за заглавие изберете една от следните поговорки:

Здравето е най-голям имот; Гузен негонен бяга.

7. Поставяне  на  задачи  за  домашна  работа –  обяснете  с  фразеологичен  речник
значението на крилатите изрази: „жребият е хвърлен“, „мамино детенце“, „пък
каквото сабя покаже“.



8. Преценка за работата в часа – съдържателна, култура на труда, постижения

9. Връзка на темата със следващите теми – Припомнете си граматичните признаци
на глагола.

 

 


